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Bevezető szó. 

Tiz esztendeje annak, hogy megfogamzott lelkemben azon 

eszme, inelynek megtesteslllését átadon1 a kartársak és az a.hhoz

értök megbirálásának Azt tartom, hogy kötelességemnek megfelelek, 

ha e pillanatban számot adok azon tervezetről, melynek vezér

csillaga alatt az előttünk fekvő munka készült - és számot vetek 

n1aga111n1al, hogy közelé1Je j11totta.n1-·e azon czéloknaki inelye.ket 

e szótár n1egirásáJ1ál 111agam elé tiizte1n 

Nehéz szívvel fogok ezen beszámoláshoz, mert nagy lelki küz

dehncmhe került a 111agyar orvosi u1űnyelv i11egbontogatá.sa„ ilint 
akkor 1 n1i<lőn a tlologl1oz láttan11 ugy ruost is eszen1be, jut a cleák 

n1ondcls: „ M agna petis PhaCton etc," l Sen1 is1nereteirn nen1 voltRJt oly 

bátoritók1se1n fo:rrúsuim oly gazdn.gok1 hogy biztosíthattak a.rról1 hogy 

mértékütő - tökéletes müvet alkothatok S lm munkálkodásom

ba,u még sem csüggedte1n el, ha nen1 vetettem el a tollat kétségbe

esve fogyatkozásaimon, melyeken helyzetemben ~zakéi:tők utha

ígazitásával nen1 le11díthett.en1: csak azon rendíthetetlen meg

győződésemnek tul~jdonítom, hogy leg·íőhh idejének híttam, hogy 

az orvosi irodalo111nak görög-deá,k - dc főleg ~nagyar nn2nyelvezetét 
komoly megrostúlásnak vessük alá.. Vigasztalt a tudat, hogy 

jóakaraton1 és szorg<th11an1 nen1 vesznek kár ha 1 ha sikerül fel

költenünk a közflgyeln1et ~tzon elva.dul:í.sra s azon okvetetlenkedő 

szófaru,gá.sra, 111ely jelenleg az ideg·en {gö1ög~·deák) 1nükifejezések 

a1kotásá,t jellemzi, ha szerét ejti ük, hogy a jogosa11111egxótt és n1eg

róható magyar orvosi müsz>waknak leg;Üább egy részét olyanok

kal pótoljuk, melyek ellen a magyarság szempontjából alapos 

kifogást tennünk nem lehet, szóval, -- ha megindí~juk azon harczot, 
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melynek czélja, hogy megtlsztítsuk a magyar orvosi nyelvet a 

becsempészett germanismusoktól és barbarismusoktóL Él bennem 

az erős hit, hogy a harcz rehalJilitálni fogja a magyar onosi kart, 

Nem fogják aztán többé szemünkre vethetni, hogy orvosi magyar 

nyelvezetlinli kiöli még a· tőről szakadt magyar orvosban is a 

nyelvérzéket, nem fognak újjal mutogatni reánk, mint nyelv

rontókra Szent meggyőződésem, l10gy a jelen évtizeil multával oly 

onosi műszótár fog napvilágot látni, mely minden fogyatkozástól 

menten, a magyar orvosi iroilalomnak kifogástalan díszére fog 

3'zouos~ az , 

1'é\(\ául: " 

col'pitis; tt 
tonsi\\otorr 

ton1uro, Cl 

válni 
A keret megvan hozzá. 
Lássnnk ümná1 a tervezet fejtegetéséhez 
1 Első felaclatomnak azt tartottam, hogy lehetőleg számos 

görög-deák inűkifejezést foglaljak keretbe 
Ezt kivánja a gyako1lati élet, ezt követeli a szótár haszna-

vehetősége Aupggyüjtésül felhasználtam a régibb s újabb német 

szótárírók munkáit (SielJenhaar, Kraus, Gabler , Roth, Hy itl), 

kis könyvtáramat s a irn11i orvosi sajtóirodalmat (1874'-1883) 

A.zonkivi\l kiböngésztem Balogh tanár szótárából is néhány száz 

szót, mi1c a tanár ú1 feljogosított, Fogailja ezért forró köszönetemet, 

E gyüjtésnek hozzávető eredménye 38,üOO terminus technicus 

2 .. Az élő orvosi nemzedéknek klasszikus nyelvismerete fogya

tékos lévén, sz\\kségesnek véltem a műszavak öntudatos megértése 

szempontjából szófejtéshez fordulni, E szófejtés nem tart igényt 

tudományos értékre, az - gyarló görög-deák nyelvhirásomhoz 

mérten lehető egyszeri\, s főleg a gyakorlati élet követelését 

tartja szem előtt A mely inükifejezéshez szó nem férhetett, az vagy magában 

áll minden meg,jcgyzés nélkl\l, vagy fel van 11ontva alkotó elemeire, 

hogy megértl1etésének és magyarázatának inga,\hatatlan, vagy 

legalább megokolt alapját vessük meg Minden műszó, mely 

l1ármily oknál fogva megrovást érdemel, stigmatizáln van, meg 
van bélyegezve A bélyeg: vox hyhrida, verl1um hylJ1idum, barha

risn1us Útmutatóim ezen a pályán voltak: Siebenhaar, Kraus és 

főleg Hyrtl József munkái 
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3.. Azonban ugy vélekedtem, hogy mégsem j árnk el annak 

ren~je szerint, ha csupán ~~egrovom a megrovandókat1 mert a rosz 

szó jobbnak híjával mégis közkeletű marad. Ennélfogva, hol csak 

szerét tehettem, oda iktattam a kifűgásolt szó mellé egy másik 

azon()s 1 az irodalon1ban tén.yleg elöf0rdn1ó korrektebb kifejezést 

Például: vulvitis - jobb aedoeitis vagy coleitis; vaginitis -- jobb 

colpitis; testi tis - jobb orchitis; tonsillitis - jobb amygdalitis; 

tousillotomia, tonsilloto1nuu1 - jobb an1ygdalotomia1 a1nygdalo·~ 

ton1um, cion~tom.um„ 

Sőt annyira elragadott a hév, hogy én is atyja lettem egy

néhány teremtésnek Igy ~jánlom strnmitis helyett (strnma deák 

szó, itis meg görög képző} hronchocelitís szót, niert ~~O)'XOX'~),l'J == 
== struma; pupillometria, pupillometer helyett coromet1ia és coro

metrum szavakat (Lehet: co1e111etria és co1e1net1u111. \T. ö„ az illető 

czikkekkel) 

De határozottan kijelentem, hogy ezt legfeljebb tiz helyen 

merte111 elkövetni, s hogy az világosan ki Vfln tüntetve a s;i;i3veg

ben. N en1 vagyok csen1p1~sz ! 

4„ Mielőtt szótá1an1 latin-görög részével végeznék, legyen 

szabad még egyet-mást az orthographiáról is elmondanom„ Sza

hályul tűzten1 ki, hogy nagy betűvel csupán a tulajdonneveket 

irom (nem tekintve a kikezdést stb} Péld.. tuba Faloppiae, 

tuba Eustachii, fossa Sylvii stb Minden egyéb szót kishetüvel 

ke;1,dek, ide értve a nomen p1opriun1okból eredő mellékneveket is 

Tehát: tuba eustachiana, folliculus graaffinnus, s ncn1 tuba Eusta

chiana1 folliculus G·1aaffianus. I-Ia itt-ott a sz;öveg·ben eltérés van 

e szabályoktól, - n1i különösen a no1ncn prop1·iu111okból eredő 

mellékncveknél megesik, az tollhibának tekintendő. 

* ~' 
* 

Et nunc ad potissimun1, a szótár magyar részéhez, N e:m 

fogok hosszú fejtegetésbe bocsátkozni - egyszerűen azért, mert 

ne111 vagyok nyelvész - s nen1 is tarthato111 i11aga111at annak„ Ha 
mindamellett neki mertem vá.gni f~jszémet a nagy munkának, 

a milyen a magyar orvosi münselv rostálása, azt hiszc1111 nem fügják 
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illetéktelen s teljesen ala1,tala11 heavatkozásnak tekinteni, mert 

hiszen a tiz évi harcz - az orthologia- és neologia között - tisztán 

megmutatta azo11 uta.t1 111elyen haladno111 kell 1 melyen haladnom 

szabad Végig olvasta1n a N yel-Y-Ört: sz<i1nba -vettem n1in<lazt1 mit 

illetö helyen Szarvas Gábornak túlhajtás cz.ín1én szemé1e luhban

tottak1 éhe1 figyelemmel l1allgatta1u a nép sza\··ajá1ú.sára1 s meg

é1t bennem azon meggyőződés, hogy ne1n fogon1 sze1u elől tévesz

teui azon mesgyét, melyet csekély magya1 11yelvisme1ete1u s 01vosi 

képzettségen1 kiszabnak. 

Mindezekből önkényt következik, hogy korántsem állíthatom 

azt, hogy bevégzett inunkftt adok át az i1odalo11111ak„ Azonkíviil 

szeTényen 111eg kell valla11on1~ hogy a mi jót kifogá.stala.11 

i)ótlást nyujtok ar, eddigi 1osz hel.·yébe: az nen1 nz én é1de1uen1, 

hane1n a Nyelvő1é 1 az akadéminl Nagy Szótá.ré - és a népé. 

Elvem 'olt, hogy bdntatlanul ha.gyok minden bai bár vagy 

gyanus kif({_jee:ésl, melynek n1egfclelüjé1e 11(~1n rtkadok az ímént 

c1nlitett fűxiáBok egyikében, vag} inelyct könnyú sze11el a n1agya1 

nyelv iie szc1int nezn lehet, ;italakitnni J{e1iilte1u tehát Ininden 

erőszakot; juk~llJh sornyi köriilirás, mint Íliltlúntó sz<ífa1agás 

Minda1ncllt")f;t lehetct1t"n volt kikeriUnön1, hogy hel,yenkint, 

látszólag ú,i szót ne alJcoR·.Jak. J\-fon<lo1n 1 litt.szólag, m(~l't ha ezt 

megtette1n, a fenti kautcl~i1c voltak ő1eim 1 8 csak akkor 

kcgyeln1eztcn1 a soídisant új szÓníLk, hfl. n1eglút.;;::zott 1njta.: hÜgy 

a" életből vnló és élctie való Ilyen például odontotechnicus, 

f'og1níve!': 1 t. 

lát.szólago'l: 

nag)'itóu) 1 

helyett) stb. 

nzon 1nester c111he1·1 ki a 1nűfóg:tkat f::uagja„ Ilyen 

új alkot{iso k ; fenyfögó ,. ag ,. sugá1 ~Ogó (mö.sze1 ::i, 

l1angfngó, hangfogás, mandulatiló {mn,ndulamet~z(j 

Hogy változtatásaim minőségét ad oculos den1onst1á~iam, imc 

szolgálok néhány példával, rende,etlenül, ugy, a mint tolbm 

ügyébe esnek : 

Tetszhalott1 tet~z:ha.lál = fél holt, vélt holt, ·vélt halál. Ut6bbí népies 
kífejezés 

Kutaus (fontanella) = a feje láqya, a lágya. 
Sziilepi 1néhlepény = ni~8a. 
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Duglik, dugcsato1na, = borított lik, borított csato1na (foramen 
obturato1íum, ree:.tius: obtu1atu1n, stb ). 

Bönye = borítás 
Képzés, ké1Jlés (plastica) = alkotás 
Húgyinda (ui:achus) = húgykalauz 
Húgyvezéd (u1eter) = húgyvezé1, 
Durvány = csenevész 
Delejes álo1n (hypnotisn1us) = 1nesteJ"siges álonibarne1·ités 
Látlelet = 01 -vosi lelet 
D1·oguista = .sze1· kabná.r. 
Roncsoló tor·oklob (diphtheria) = f'ene,gy~k 

Mütét (opc1atio) = 1nűtevé'3, 1nívelet. 
Látszerész = op-tikus, szeniüvege.s 
Víszér = éJ'. 
Űtér = rceró é1. 
Fdggé1· = tö1·zsök-veJ óét. 

Festeny1ák = vérszinrák 
Sápkór = sápadtság. 
Gy6gyszed.s1ne = gyógysze1 is1iie1 et, .sze1'istne1 et 
Kórisme = hórhatá1ozás. 
Szivá1 ványl1ártya = sze·m1 ekesz 
Köthártya, kötszerek, kötszövet 

szövet. 
Szor (strictura, O"t'lvc.uat;) = BZ01 OS. 

Áthasonulás, assimilatio = rcérr éválás. 

kötöhár·tya, lcöt6sze1 elc, kó'tó· 

Hélsá1 = e1né'sztet„ TJtóbbit azért vettem fel, n1e1t a nép használja, 
s igen illedehnes kifejezés 

I{ér, hál tya (meuin:x:, tuuioa) = mez 
Vérszegénység, vérszegény = vé1 fogyatkozás, véref'ogyott. 
Vé1böség, vé1bö = vé11ne.sség, vérniefí 
Bulla = tetem, holttest. 
1-iullaház = tetenicsarnok v. teteinház. 
Hullaké1nlés, hullaké1nlö = teteinlátá!J, tete1nlátó 
Ondó-kilövellés (e.iaculatio serninis) = ondóvetés 
}lörg (broncl1us) = hörgő 

Pudendum muliebre = vfrág 1\Tépies kifejezés 
R6szám = virágzás K épies kifejezés Eb böl ne1n következik, hogy 

hószám szó ellen kifogáso1n van 
Torzszülött = .szöi•nyeteg 
Szülfajdalom, szülöfájdalom = v~judás, vajudó fájdalom, 
Tour de 1naitre = 1nesterfo9ás. 
Véraláfutás (Blutunterlauf) ! vér aláfutott = vér beborulás, vér be·, 

borult, 

Vé1ömleny = vérömlés, vérfakadás, vérta1jag 
Vízszivékony, vizszivó, hygroscopicns = mege·res.zkedő. 

Dilutus = feleresEtett 
Callus = csontforradmány, csontf'orradás 
Venaesectio = érvá.gás, erelés Utóbbi népies kifejezés, s azért 

iktatom ide, mert az akadémiai Nagy Szótá.rban ne1n találtam 
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Testegyénészet = testigazf,tág„ 
Szúrcsap, szúrseb, fúrlyuk s száÍntalan ilyenek helyett = 

csap vagy csaptű, csapos tú, szúrt seb, fúrt lyuk stb 
Esk6r = nyavalyatörés, nehéz kór, Népnyelven: szívszoritás 
Hullaháj, hullaviasz = tetemviasz. 
Csipesz = csíptető, érfog6 stb 

• * 

' . ~ 
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Berekesztésül legyen szabad még valamire megkérni a 

t olvas6t, Az els8 tiz ívben sok a sajtóhiba Annak oka egyrészt 

abban rejlik, hogy messze lakván a fövárostól, nem birtam eléggé 

ellenőrizni a szedést; de hozzájárult 111ég hetegeskedésem és a korrek

turában való gyakorlatlanságom Azért figyelmébe ajánlom minden

kinek, hogy valamint a „Pótlá.sok" czímü néhány lapot, ugy a sajtó

hibákat is méltassák a megtekintésre. Azonkivül még egy kis 

utbaigazitással is kell szolgálnom Ha a t. olvasó pl. egy összetett 

mükif~jezést, t .. i .. olyant, mely f8- és melléknévb81 áll, nem találná 

az illető főnév 11elyén, keresse meg azt a melléknévuél. Azon czikkek . 
~ 

pedig, melyek csupán latin-görög kifejezésekből állanak, össze-

kötve = jegygyel1 meg vannak n1agya1ázva azon szónál, mely 

az = jegy után áll. 

* * * 

Van még egy kötelességem ! 

Örömmel te\jesítem ! E munka soha sem látott volna nap

világot, ha a Magyar 01 vosok és Természetvizsgálók vándor

gyülésének állandó választmánya pá1~ját nem fogja. Fogadja érfo 

e tisztelt választmány szívh81 fakadó köszönetemet.. Elismerem, 

hogy e választmány valamennyi tagjának hálával tartozom.. De 

különös lekötelezettje vagyok ngs Dr .. Kovács József egyetemi tanár 

úrnak, a választmány elnökének és tekintetes dr. Staub Móricz úrnak, 

a m kir .. középiskolai tanárképző intézet tanárának, a váll!l.zt

mány jegyz8jének, ki megbecsülhetetlen s fáradhatatlan buzga

lommal járt el a munka kiadásának ügyében. Elismerésemet s 

köszönetemet nyilvánítom végül ngs lovag Falk Zsigmond úrnak, 

a , Pesti könyvnyomda-részvény-tá1·sasd9' igazgatójának, ki a magyar 
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yenek heJ órvosi irodalom érdekében a munka díszes kiállításáról szives volt 
, ,yett = sz 
cut lyuk stb ")gondoskodni, habár nyilván meg volt győződve, hogy e vállalat 
ve11: szívsz './..á 1 . h 1 ., . oriv s )anyagi aszonn„a nem ]al„ 

1 

. .A.~ja az Eg, hogy az említett t .. választmány várakozásának 

megfeleljek. 

ii1e megkéxni 

nak oka egyrész i 
Kelt Pozsonyban, szeptember havában, 

m birtam el' , , egge/' 
esen1 és a ko1rek-

~jánlom minden-/ 

pot, ugy a sajtó-1 
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l, egy összetett 1 
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Azon czikkek : 
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Röviditések . 
• 

Ác, ac. = acidum 

Acet„, acet. = aceticus, aceticu111 
Álltlag = állattanilag 

Anat., anat = anatomicus 

A ni., a ni. = annJ i mint. 

arteria 

B„ sz„ = Balogh szótárából 
Etc., etc = et cetera 
Fr , fr,. = fi: anczia 

Gen., gen. = genitivns 
Gl, ql. = glandula 

Hyb1·., liyb1 = vox hyb1ida 
H., k. = helyett 

Kies., kies„ = kicsinyítve 
Lev,, lev,. = levelező 
M., 1n„ = mint 

M.. p., ni. p, ~n. pl., = mint pé1dáú1 
Musc., 1nusc. = n1usculus 
N., n. = ne:i: vus. 

N. popl. = nervus popliteus 
Nsztái = Nagy szótár 

Olv., olv. = olvasd 

Ononiat. = ono111atologia, 
Opt., opt. = opticus. 

Pag, pag. = pagina 

PI, pi = példáúl 

Pót!., pótl.. = pótlandó 

PJ' , pr„ = p1ivativum 

li,u,.L(,rtlaq, 1ova1tla9 = 1ova1ta.nilug 
S., .s =o. seu 

Se., se = scilicet. 
Sec, sec. secunduru 
Stb., stb s a többi 

Sulf'., sul/ sulfUricus 

Syn., syn = synonyru 

T. i., t. i = tudni illik 

U. m., u 'm = ~gy lliint. 
U. n., u. n = ugynevezett 
V., ·v = vagy, veJ 

Ve,qytlaq = veg,ytanila.g 

V. ö, v. ö = vesd össze 

----

•' ~ 
1 
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ényen bizonyos gyógyszeradagnak Abdomminoscopia = laparoscopia, 
métlését. Rövidítés ana helyett. gastroscopia. 
, elavult rövidítés - ~amalga1na~, Abducens (abducere eltávolitaui)1 a 
elyett. távolító„ Nervus abducens, a távo-
1on = ar11m. litó ideg 
smns (ó á;atip.Ó; a lehelés, a„ m Abdnctio (v„ ö abducens), az eltá-
0 &~~µo:, nehéz légzés), nehéz léleg.. volitás általában; azután a tört csont 
és, nehéz légzés, mellszorulás, mell- dara~jainak szétválása, tehát a, m 
zoritás, lihegéS Syn0nyn1: anhelatio, dislocatio, 
uhelitus. Abdnctoz· (v„ ö„ abducens), a távolító; 
abil (elavult; állítólag persa szó) musculiabductores, a távolitóizmok 

jelenti, L azon madarakat, melyek a Abdnmen = abdomen„ 
régi balhiedelem szerint a hin:Jöt ten·:: Abeas = eltorzitott >abgas .« 
geren· át Aethiopiába hozták; 2 az Abelmosohus esonlentus (arabs, 
emberi himlőt t. i, a h6lyagos hiinlőt :.ihabb,. el mosk. ,<J: mosusz bogy6), éti 
Jactio (abiger·e, elhajtani), elhajtás abelmosusz„ E növénytől erednek a. 
Jactio pa:rtus, magzatelhajt~s, a :.isemina abelmoschi.'<: 
nagzat elhajtása, Alrerzatio (aberrare eltérni), az elté-
>actns, elhajtott; abactus partus se :rités 
~x. utero, elhajtott magzat - s mes- Abbe:ratio ch:rom_atica, színes :fény-
;erséges módon végrehajtott elve·· sugár eltérítés; színes sugár törés. 
·,élés, vagy magzatelhajtás, Abbezatio monochromatica, egy-
1actus = abactio. színii vagyis színtelen sugártörés .. 
•aptistum, abaptista, abaptiston Abbex·atio sphaezica, gömbi sugár·· 
-rO d~c(TITtO"TO\I se. Tpl.Írca\IO\I & pr. és törés, 
1CCrt:Tl~etv bemeriteni, bemártani), szó- Abgas (an:fas arabs sz6t61) = amnios. 
úl szóra: be nem merülB fúr6, - Abies excelsa, veres jegenye. 
zaz konikus koronával bir6 trepan, Abies pectinata, a lúczfenyü, 
1elylyel ·könnyen nem sérthetni meg Abietinicns (abies, a fenyü), feuyü-
z agyvelő kérgeit v. mezeit„ Elavult savas. 
rvosi műszer, Abhanm, abhaus ""'-'- alchaos, alchosos, 
a1"th:c·osi.s (1·osz szó). v. ö,.: apar- Abigas =~ abgas 
hrosis, vel diarthrosis. Abiosis (& pr., ~toíl'I élni), az élethiány, 
a.:r·ticnlatio(ab-és articulus az ízület), az élettelenség 
~a·bad ízülés = diarthrosis -· Hippo- Abioticns (&~toonxó;), élettelen. 
r-ates értelmében: ízülés általában. Abiotns (&~1wt"o;), életre képtelen, 
bz·eviatio (abbreviare röviditeni, haldokló, sulyosan beteg, életeunt. 
r·evis rövid), megrövidités„ Ablacta.tio (ablactare elválasztani), 
b:r•eviatux·a (v ö abbreviatio), elválasztás, szopbs gyermek elválasz. 
= abbreviatio, t, i a cselekvés; tása. 
= abbreviatum, a megrövidülés Ablatio (abferre elvinni), az elt3.vo-

- t. i. a cselekvés eredménye litás, 
clomen, abdnmen (abdere elrej- Ablephazia (v .. ö„ ablepba1us), szem· 
:ni; némelyek szerint héber szÓi - pillahiány, pillahiáuy, 
lentené: »bélsár atyja<)1 alhas, pot- Ablephazia acquisita, szerzett pilla-
>h Elavult értelemben : nemző hiány, 
.szek. Rovartlg: a potroh .. Synonym: Ablepha.i:-ia adnata, világra hozott 
llvus, venter, imus venter, in:fir-•ts pilla.hiány, 
lnter, a.qualiculus, sume11, fi.cteris, Ablepharia partialis1 részleges pilla· 
rum, specile, mir ach„ « '\ hiány, 



Abscessns satci 

Abscessus sacci lac1ym.alis, köny
tömlőtfilyog. 

Abscessus sterco1-alis, bélsártályog 
Abscessns subpe1·ios-talis, csonthár

tya alatti tályog 
:á.'bscessns sndoz·iparu.s, ve1ejték-

1nirigytályog 
.ltoscessns tr'anmaticus, sérüléses 

tályog;, sérülés okozta. tályog. 
_.-:: Abscessns _ni:·inosus, hugybeszü1ődés 

okozta tá.lJ-og. 
· :·::::oscissio (absciudere levágni, leszelni), 

I''--'· 1. valan1ely neTu.- öpen veszélyesnek 
tetsző kórnak rögtöni halálos kime
netele j 2. a hang rögtöni elvesztése ; 
3. valamely kóros résznek leszelése, 
lemetszése 

Absconsio (abscondere elrejteni), az 
öböl ; a m sinus. 

Absinthicus, ürmös; v. ö 
Absinthinum, Ürömal. V. ö 
Absinthium (TC cÍl)ilv5"tov), a fehér üröm 

A_rtemisia absinthium Linné„ Absin
thium vulgare Lamark 

Absinthium ponticum, a bár ányürörr1 
Absinthites (0 oi".io; &~w5'1t"l'):;), az ürmös 
Absorbentia se. medicamenta (ah:::tor-

bere, beszivni), savtiló, savmentí) sze
rek Vasa absorbentia, felszivó edé
nyek. 

Absorptio, elnyelés, felszivódás. 
Absorptio gazorum, a. gazok felsziva. 

tása, elnyeletése 
Abstel'gentia se ie1nedia. {abstergere, 

tisztitani), tisztitó gyógyszei:ek 
Abnlia (~ &~ou),tx, & p1· és "" ~oukrí 

az akarat), defectus voluutatis, akarat
hiány. 

Abulicns (rl~ouAtxÓ;), akaratnélküli. 
, ".bí.bntilon indicnm, indiai gyógynö

vény1 melynek kérge »cortex adstrin
o-ens braziliensis« név alatt össze
huzó szerként használtatik 

Acacia {~ &xa:xfo:), az akAcz. 
Acacia catechu. \Vildenow = mimosa. 

catcchu Linné filius = rnimosa scind1·a 
Roxburgh 

Acacia Ehrenbe1-giana, acacia Seyal 
Delile, ac;icia tortilis Hayne, akácz
féleségek, melyektől az arabs mé?:ga 
ered„ 

Acampsia (~ &.xo:µ. 1.lla, &xxµ;t~; hajlit
hatlan, nem hajló), a tagok n1ercv .. 
sége, dermedtsége, hajlithatlansága 
= rigor artuu1n , , „ 

Acampes, acamptns (o:xo:µi'C ;, a:xo:µn
~;), hajlithatlan1 merev 
ano:z:· = acbanor 

„„cantha (~ &xo:~~o:: a tövis, a ger-incz), 
1. a gerinczcAigolyák tövisnyujt
ványa; 2. a gerinczoszlop j 3,. kórtani~ 
lag néha spina bifida helyett. 

3 Ace.essio 

Acanthia lectnlaria, a. poloska = 
cimex lectularius. 

Acanthichthyosis (v „:éantha és 
ichthyosis), tüské .kkelykór ! ! ? 

Acanthobolus (~ a~ 
1 

á. tövis, ~clAAt~~ 
dobni) = volsella„ . 

Acanthodes acanthoides, acantho1-
deus (&xa~5"'wa11;), tüskes~erű„ , , 

Acapsius1 acapsnlaris (ex. pr„, T'\ xa~fl, 
a tok), toknélküli.. . . 

Ac~~dia (& pr és 1) xap8la. ~ ~~1v), szi:·· 
h1any, szivnélküli torzszülott„ V,. · 
acephalus, acormus. . .. . ~ t

Acardius szivtelen, sz1vnélküli, kegye 
len, gyáva. 

Acariasis (v. ö. acarus), a rühk6r, 
atkakór, a rühesség. ., _ 

Acai:ina (v ö. acarus), az atkafelék 
Acarodes, acaro1des ( -rO &xo:p{ ~z atka 

és t"0 e(öo; az idom), atkaszeru. 
Acarpae se. ma.cula.e (v. ö: ?'carpns), 

b6rfoltok, a k 'iztakaró folt.Jai,_ melye~ 
nem: emelked1 ~k a takar6 sz1ne fele 

Ac~r·~us (&xo:p~oi;;), 1. meddö, ma~~a:~n~. 
novenyeknél használva ; 2. 3: bork r 
tanban némely szerző szer-1nt azon 
börfoltok, melyek simák, nem emel
kednek a köztakaró szine felé. 

Acarus ( 1"0 &xo:p[, & pr„ ~s xtlpz.tv osz
tani), az atka ; szószermt: osztatlan 
állat. 

Acarus f'ollicnlaris, a tüszí) atka, 
Acax·us scabiei, a rühatka„ 
Acar·ns si:z:·o, a sajtat~a. , 
Acataposis (& pr„ és i] xa.t"a.7t~O"t; 

Xcti:rcr:lvs:t~ lenyelni), nyelő kepte;en= 
ség, nyelési képtelenség, n Y e n 1 
nem tudás. 

Acatasta.ton (t"Ó &xa1"iO"-r~i:ov),. a ren
detlenség, szabálytalansag j rd es~, 
quod versabile, irregulare et erratr
cum in inorbis„ 

Acatharsia, ac~tharsis (~ &xa~o:p':fla, 
1) dxcl?to:par~ &. pr és~ xd~apat;, a tisz
tasáo-) l. "tisztátlanság általában i 2, 
az e'f1~aradt válságos elválasztá_s; 3;· a 
sebek és az első emészt() uta~ tlsztat
lausá.ga (sordes primarum v1arum). 

Acathartns (&xcf'.Jo:pTo;), tisztátl~.n, al
hasi tisztátlanságban szenvedo .. 

Acceler·atio (accelerare siettetni), a 
siettetés, hajtás„ . a ha"tó 

Ac,.~ele:r•ator·es se. muscuh, J . 
izmok, pl acceleratores urina.e.' seml·· 
nis = rnusvali bulbocavernos1, 

accepit caput 
v„ ö. acetabu-

Accentns, a hangsúly. 
Acceptabnlnm (quia 

femoris ; hamis szó„) 
lum. 

1 
') 

Accessio (accedere, hozzájáru n1' 
kór roham; a. m: paroxysmus. a 

l* 



Acesins (&xtrnoi;), me:ri.tö, gy6gyitó, 
Apoll6 mellékneve 

Acesma(-rC &,...zcrµa;), mindig többesben: 
Acesmata, a gyógyszerek, orvosszerek 
Acesodynos, acesodynus (&:1.ecrúÍÖ"uvoi;)1 

fájdaloni~csillapit6i enyhitő 
Acesophozus (&xecrd'tpopo;), gyógyitó 
A!'e~ter,, ac

0
es

1
te,s, acestor (0 (hcecr.-ri',o~ 

o a;xecrrtji;, e ax~crt"Cilp ), az orvos 
Aoestor'ia (~ OCx.ecrTopla), az orvosi 

tudomány„ 
Acestoris, a;cestria, , acestris (~ 

&.xecr.-opl;, .;,., :xxla-rpto:, t', &xea-rpli;), a 
bába 

Acestrum (.-0 &x~cr..-pov) = acesma. 
Aceta (acetum többese) az eczetfélék 
Aceta medioata, a gyógyeczetek 
Acetabnlnm (kis csésze, melyben 

illatos eczetet tá_laltak), az izvápa 
= cotyle = sinus coxae 

Acetabnlnm snctorinnm állattlg , a 
szivóka. 

Acetas (aGetum, az eczet), eczet
savas só 

Acetas ammoniae solntns = am„ 
monium aceuicum solutum 

Acetas ammoniae solntns dilutus 
= amn1onium aceticum dilutum. 

Acetas kalicns = kaliu111 aceticum 
Acetas lixiviae solntns = kalium 

aceLicUlll solutuln 
Acetaa moz·phii seu morphini seu 

11101phiae = morphium aceticun1 
Acetaa natricus cum aqna = na

trium aceticu1n crystallisatun1 
Acetas plumbi acidnlus = plu1n

bum aceticum depuratu1n. 
Acetas plnmbi acidulns solutus 

= plumbu1n aceticum solutum 
Acetas potassae kalium aceti-

cum solutu1n 
Acetas sodae = nu,trium aceticum 

c1ystallisatum 
Acetas zinci, seu zincicns = zin-· 

cum aceticum 
Aceticns1 eczetsava.s. 
Acetolata (Bé1al), növényekr<H s gyö

kerekr61 párolt egyszerü vagy össze
tett eczetek 

Acetolatnra (Béral) eczetes fest-
vények. 

Acetomellia, aceton1ella (acetum az 
eczet, mel a méz) = oxy1nel. 

Acetonaemia (Tb cltµoc a vér és aceton, 
tehát ba1bár szóalkotás), aceton-vérű. 
ség, állitólag oly kórállapot, melynél 
a vér, a hugyi sőt még a kilehelt 
lég is aceton-tartalmúak 

Aceton nm ( acetum az eczet): az aketon, 
az acetonsav, aket0nsav, az, eczetsa
vas sóknak az izzitásnál keletkez6 
honüű tern1ényc 

5 Acetnm rutae 

Acetonicus (v. ö. acetonum), aceton
savas, V„ ö, acidum acetonicum. 

Acetoninnm, az acetonin 
Acetonui:,ia (v. ö acetonum és .-ó 

o~po\I a hugy, v„ ö acetonaemia ), ace·· 
ton-vizellés S pediglen megkü
lönböztetnek : acetonuria diabetica1 

czukor bántalmas acetou-vizellés ; ace
tonurla febrilis, Iazas bántal0m 0kozta 
aceton··vizellés ; acetonuria scirrho
tica, rákos bántalom okozta aceton„ 
vizellés 

Acetosatns, sava.nyitott. 
Acetosns, eczetes, savanyú. 
Acetnm, az eczet. 
Acetnm angelicae, angyalfű-eczet. 
Acetnm antisepticum - acetum 

aromaticumi posellenes eczet 
Acetnm aromaticum) illatos eczet 
Acetum britannicum, angol eczet. 
Acetnm camphoratum, kámforos 

eczet. 
Acetum cantharidum, körisbogár

eczet. 
Acetnm cardiacum = acetum al'O· 

maticum, sziverösit6 eczet 1 illatos 
eczet. 

Acetum cerevisiae, ser-eczet. 
Acetnm colchici, őszi kikirics-eczet. 
Acetum crndum, közönség·es nye1s 

eczet 
Acetum crndum e spÍlitu vini, pá-· 

linka-eczet 
Acetum digitalis, gyüszünke··eczet. 
Acetum glaciale = acidum aceti

cum concentratum crystallisatum. 
Acetum ligni empy:r·enmaticum = 

acidum pyroxylicum 
Acetum lobeliae, porhonrojt-eczet. 
Acetttm lithargyi:i = plumbum acet.i

cum basicum solutum 
Acetum malicnm, almaboreczet. 
Acetum medicatum, a gyógyeczet, 

orvosi eczet 
Acetnm mnlsum, a méhser 
Acetum opii, mákonyos eczet. 
Acetum plnmbi = plumbum ace-

ticum basicum solutum 
Acetum prophylacticum = a.cetum 

aromaticum, óvó-eczet, posellenes 
eczet, 

Acetnm pyrolig~osum, jobb = 
Acetum pyroxylicnm, crudum et rec·· 

tificatum, nyers és tisztitott kozm8.s 
fa·eczet. V. ö pyroliguosum 

Acetum qnatuor latronum = ace
tum aromaticum, rablók eczete. 

Acetum :r-adicale = acidum aceti
cum concentratum. 

Acetuin r·nbi ida.ei, málna-eczet 
Acetum i:·utae, ruta-eczet, 



Acetnm Satnrni 

Aceto:m.. Saturni = plu.ra.bu.m a.ceE 
ticmn basicum solutum. 

Acetum scillae, csilla-·eczet„ 
Acetnm vini, bor··eczet 
Acethylacetatnm (hybridum) = 

acidum aceticum anydrum 
Acharistnm ( -ro &x á.ptcrTO\\, & p:r. és 

+ xá.pt; a. köszönet), a régieknek valami 
hathatós szere hurut és nehéz légzés 
ellen, melytől a betegek oly gyorsan 
meggyógyultak, hogy az orvosra nézve 
nem volt köszönet benne. 

Achelia (& pr. és Tb )'.Et:Áoi;), ajkhiány. 
Achena, achenium (& pr és xá.u-; 

nyilni), a petymeg, burapety, fel nem 
pattanó magtok 

Achib (arabs) = calcaneus vel cal
ca.ueum 

Achilia = achelia 
Aohillea millefolium Linné (&x.0.Auoi; 

nemes), egérfa1kú cziczkóró 
Achilleinnm, cziczkóróal, 
Aohillis tendo ('.A"t..tÁAEúi;), .A.chilles ina, 

a sark ina, a sarkin 
Achillenm se ulcus (-rO É1xo; á.x.tAA~fov), 

a hámrák. 
Achir, achii:·ns (CX:t..ztp, ~X.Zlpo,), a ke· 

zetlen, kéz nélküli 
Achi:x1a (Y.. &-x.tpla. &. pr., és .f.. x.dp a. 

kéz), a kézhiány. 
Achlis = achlys 
Achlys (-i) dy);S; a köd) = nubecula. 

corneae, nephelium, macula. corneae, 
aegias., 

Aohne {fi Y..x.v'rJ, llX.'HJ., lanugo), 1 puha 
tépés ; 2 pehel,ysze1ü nyák, különö„ 
sen a hu1 utos &zemkötöhártya nyákja. 

6 

Achola se remedia (v. ö acholia), 
epe1nentö szerek 

Acholia (~ &10AlrJ., &. pr„ és ~ x.oA~ az 
epe), 1. epehiány - bilis defectus; 
2 1832 a kolera neve ; 3 szelid 
kedély. 

Achor' (0 &.x.Wp többnyire többesben ot 
áx.Wpz;), értendő oly pustula, melynek 
közepén szőr láthat6, tehát a test ha
jas részén fejll:ldö pustula. Legtöbb 
esetben ótvarral forditható. 

Achor barbatus = mentagra 
Achor circinatus, tetű okozta ótvar 
Achoi:• gr·anulatns = porrigo granu-

lata, 
Achoi:·es (ot &.x.Wpz;) gye1mekek ótvara 
Achoricus (v ö. achor), ótvaros, ót

varas 
Achoi:1on Schönleinii = favus. 
Achr-oma (&. pr. és TO y_pWµo: a szín) 

= vitiligo, helyi szín- vagy festeny
hiány a köztakarón 

Achromasia (+ dzpwµacr!a. ?)1 1 rosz 
szin, a senyves külséS; 2. a jó táv
csövek és nagyitó··Üvegek azon saját-

Acido!ogia 

sága, hogy a ttirgyakat szinezés nélkül 
mutatják 

Achromatia (v ö. achroma) = leuco·· 
pathia 

Achromatopsia. (v. ö ach1omatop·· 
sia totalis), a színvakság. 

Achi:·omatopsia pa:r:·tialis , egyes 
színvakság; '· ö 

Achi;omatopsia totalis (v. ö achro· 
ma és~ ÖYt:; a látás), teljes szinvakság 
melynél az illető csupán fehéret vag.Y 
szürkét lát, tehát csak a derű fokci.t 
külömböztethoti me.g. V. ö Dalto„ 
nis1nus 

Ach:x·omatns, achi:·omns, achi: oue 
(&x.pWµc(:ro:;, éfyp!ilµ.O;i Ciy_poo:;), színtelen, 
iosz szini:í, senyves külsejű. 

Achusa = anchusa 
Achylia (& p~ és 0 xuAÓ; a nedv)i 

nodvhiány - defectus succi. 
Achylosis (v. ö. a.chylia), k6ros táp·· 
nedv~képzödés; szo1ól„szóra1 tápnedv~ 
hiány, )>kilus«·hiány, megfog-yatko·· 
z0tt ch,ylus„J;;épzüdés, chylus-fogyat„ 
kozás. 

Achylns (éfx.vAo;), nedv n6lkül, táp· 
nedv··hiányban szenvedő; chylus„fo. 
gyatkozásban szenvedő. 

Achymosis (éffyµo:; = Cíx.uAo;), k6ros 
táppép, kóros chymus··képzödés ; szó„ 
ról szóra: chyn1us·hi8.ny, chy1nusfo„ 
gyatkozás. 

Achymosus, achymus (&y,y,u.o:;), oly 
egyén, kinél a táplálek hiányosan 
változik át táppéppé - ~chynn1ssá< 

Acicula {acus kies), kis tű. 
Aciculai:is 1 tüidoinú, tüszerü. 
Acicnlatns, tűs, tükkcl ellátotti ;~ 

= acicularis 
Acida (ncidun1 többese), a sava,k 
Acída anorganica, szervetlen savak 
Acida oi:·ganica, sze1 ves sava.k, 
Acidalbuminum (acidus savas és 

albuminum), sfLvas fehérnyE, vn.lószínü
leg = syntoniuum„ 

Acidifactns, savanyított, 
Acidificatio (aci<l.us sava.nyU; ia.cere 

csinálni)i a savanyitll.s 
Acidimeti:icus, savmé1ői, sav1nérési, 

v. ö 
Acidimeti:um (acidun1 a. sav, Tb [J.É"rpO'I 

a rnéréí, tehát ba.1bar szóalkotás), n 
savrné1ö 

Aciditas (ácidus savanyú), o. sa.va· 
nyU.ság, a savta1 talom 

Aciditatioisavképződés agyomor ban 
.Acido-a.cerbus savanyUfa.nyar, sava

nyásfanyar 
Acidologia (~ &xl:;, valaminek hegye, 

hegyes n1űszer, Ó Aóyor; a tan), sebészi 
műszer tau 
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Acidotheco 

Acidotheca (~ &xk a hegy, ~ ~r)x:q a 
tok), zovartauilag fulánktok, falánk·· 
hüvely 

Acidnlae se áquae, savanyúvizek, 
bo1 vizek 

Acidnlns, savanyús, savanyú 
Acidnm (a~idus savanyú), a sav. 
Acidum abietinicnm, az abietin-sav, 

a fenylí-sav. 
Acidum ab~i~thicum, az ürö1nsav 

= ac. succ1111cu1n, 
Acidnm. acericnm, 
Acidum aceticnm 

az eczetsav 

a jávorsav. 
seu acetylicu.m, 

Acidnm aceticnm anhydx nm, rectius 
anyJrum (v ö azzal), vizmeutes 
eczetsav, eczetsavvizegy 

Acidnm aceticnm aromaticnm, illa
tos eczetsav. 

Acidnm aceticnm concenti:·atum, tö
mény eczetsav 

Acidnm aceticu e rndnm, nyers 
eczctsav. 

Acidum aceticnm dilutnm, higi
tott eczetsav. 

Acidnm aceticnm glaciale = ac 
a cet. anyd1 um 

Acidum aceticnm pni:um, tiszta 
ec.zetsav. 

Acidnm acetonicnm, = acetonum 
Acidum aconiticnm, sisakvüá.gsav, 

a.kouitsav. 
Acidum adipinicnm, zs:irsav. 
Acidllm aloetinicum, a1oi:isav 
Acidum anemonicnm1 kökörcsiusav 
Acidum angelicicnm, augyalfűsav, 

augelikasav 
Acidnm anisicnm seu d1agonicum, 

anizssav 
Acidum anthemidis (v ö authemis), 

szagos n1ontikasav 
Acidnm az·abicnm, a1absmé;i;gasav, 

gu1nmisav 
Acídnm a:rsenicicum, miienysav 
Acidnm ai:·senicosum, arzénes sav, 

miieuyes sav Azonos értelműek: ar· 
seuicum album, oxydum arseuici aJ· 
bum, a.rsenicum t1ioxydatu1n, seu a1-
seuicun1 sesqui-oxydatun1 

Acidnm asparaginicum, spárgasav 
Acidnm benzoicum seu benzoilicum, 

a benzoesav , beuzo6virá.g. Syn : i 

fto1es benzo63, 
Acidum benzoicnm anydrum, viz .. 

n1eutes benzoesav, benzoGsav-·viz. 
egy. 

Acidum bilicnm, epesav V.. ö. aoi
dum glycocholicun1 és taurocholicum. 

Acidum bigalliCnm = aoidum tauni
cum = tauninum, 

Acidnm binitrophenylicnm, kétsalé
t1 on1os phenylsav. 

7 Acidnm eitrl 

AcidUm bozacicum seu bo:ricnm, 
a bórsav„ Synonym: sal sedativus 
Hombergi, acidum boricum tri--hyd
roxylic.um 

Acidnm boricum monohydroxyli
cum, monohyd1·oxyl bórsav 

Acidnm borussicum acidunJ 
hydrocyauicu1n 

Acidum bx·omicnm, büzenysav, b1Óm·· 
sav. 

Acidnm bz·omosnm, büzeuyessav, bró„ 
mossav. 

1 Acidnm bnty:i:'Ícum, vajsav. 
Acidnm caincicnm, kainkasav. 
Acidnm campho:i:icnm, kámfo1·s&v 
Acidum capronicum, kap1011sav. 
Acidnm carbazoticu:m seupicx·oniti:i-

cum, a pik1insav. Jobb »t1iuitrophe
nylioum«:, 

Acidurn. cax·bolicnm seu pheny!icum 
seu phenolum, a kárbolsav 

Acidnm cai:·bolicnm seu phenylicum 
crudu1n, nyers kárbolsav. 

Acidum carbolicnm pu:i:nm crysta.l·· 
lysatnm, tiszta jegeczes ká1bol
sav. 

Acidnm carbonicum, a szénsav, szén
dioxyd„ 

Acidnm cai:yophyllinicnm, szegfű„ 
szegsav. 

Acidnm catechicum, seu catechumin .. 
cum, katechusav. 

Acidum. catecho-·tannioum, katechu„ 
csersav, 

Acidum cerebricnm, a~yvelősav 
Acidum cex·oeinicnm, v1aszsav 
Acidnm chinionm seu chininicum, 

kinasav„ 
Acidnm ·. chenocholicnm, ludepesav 
Acidnm chenotanrocholicn.m, lttd· 

taurocholsav. 

Acidum chlora.ceticnm, halvanyos 
eczetsav, chlo1eczetsav. 

Acidum chlozioum, halvauysav, chlor· 
sav. 

Acidnm chlor·onitrosnm, halvanyos, 
chlóros légéuysav, királyviz, választó 
víz 

Acidnm chlo:r·osnm, halvanyossav, 
chlorossav1 klórossav 

Acidnm cholalicum seu cholicum, 
cpesaT, cholsav. 

Acidnm choloidinicnm, choloidinsa.v„ 
Acidum chz·omicnm, festeuysav, 

chx·ómsav. 
Acidnm chrysopha.nnicnm, chr,yso·· 

phausav, rhebarbarasav, goasav. 
Acidnm citraconicnm, czitrakonsav, 

a czitromsav bomlásának terménye, 
Acidn:rn citr·i seu citricum, czitrom 

sav 
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~cidum copaivicnm 

Acidnm copalvicnm, kopaivasav. 
Acidum ex esotinicnm, krezotinsav, 
Acidnm cressylicum, cressjlsav, 

kreszilsav 
Acidum cxoconicnm, sáfiánysav. 
Acidum dextz·otaxtaxicnm, közön

séges boikösav, jobbra hajt6 boikösav 
Acidnm bichloraceticnm, két hal

vanyos eczetsav, ketted chlóreczetsav 
Acidnm digallicnm = tannirium 
Acidnm dithio:nicnm (v„ ö. dithioni

cus), alkéues sav, dithiousav .. 
Acidnm dragonicnm = acidum ani· 

sicum. 
Acidn:m elainicnm, olajsav, 
Acidnm ei·ythro-phenylicnm, veies 

kárbolsav, 
Acidnm fe:r·:r·i seu fer1icun1, 'assav 
Acidnm filicicnm1 páfi·á.uysav, v ö 

aspidinum. 
Acidum fo:rmicicnm, hangyasav. 
Acidnm fnmazicnm, fumarsav 
Acidnm gallicnm, gubacssav 
Acidnru gelseminiCnm, gelseminsav, 

gelszeminsav 
Acidum glycocholicum, glycochol

sav, glikokolsav„ 
Acidnm haematinicum, vér sav; pik· 

rinamn1oniumsav = ac, picraminicum. 
Acidnm Hallei:i, HaUersav 
Acidnm hyppn:ricnm, lóhugysav, hip· 

pursav, 
Acidum hydrobxomicnm, bromhydro·· 

gen, bromköneny. 
Acidnm hydrochloi;atum = 

Acidnm hydx·ochloi:icnm, a s6sav, 
chlórköneuy, könenyhalvag 

Acidnm hydrochloricnm concent:c·a
tnm.1 tö1nénysósav„ Azouofl értelmű: 
acidum hydrochlo1atum coucentra
tum purum. 

Aciduru hydx·ochloricum crndum, 
nyers sósav, füstölgő s6sav„ Azonos 
érteln1li: acidum muriaticum, acidum 
salis fnmans, spiritus salis fuma,ns 

Acidnm hyd:i:·ochloricnm dilutnm, 
higitott sósav Synonym : acidum 
hyd1ochlo1icuu1 dilutum purum, aci·· 
du1n muriaticum dilutum 

Acidnm hyd1·ocbloricum pnrnm, 
tiszta sósav. 

Acidum hyd:rocyanicnm s. 
cyánatu1n, a kéksav. 

hydro-

Acidnm hydrocyanicnm 
higitott kéksav. 

Acidnm hyd:i:·oflnoxicnm, 

dilntum, 

a folany· 

1neny. 
sav, tluor„köneny 

Acidum hyd1·ojodicnm 
Aciduw. hyocholicnm, 
Acidnm hyoglycochr: 

glycocholsav, diszur 

Anóepesav 
am, disznó· 

.!'.0kolsav 

8 Acidnm nitricnm purnm 

Acidnm hyotaur·ocholicum, disznó· 
taurocholsav, 

Acidum jod.icnm, jódsav 
Acidnm ipecacna.nhicnm, hánytató 

gyökér sav. 
Acidnm jervicnm = acidnm vera

tricum 
Acidnm itaconicum, itakon;:;a.\', a czit 

ron1sav bomlásának terménye 
Acidnm kakodylicum, kakodylsav. 
Acidnm lacticnm, a tejsav 
Acidnm lactucicum, salátasav 
Acidnm laevotarta:r·icum, balut hajtó 

borkősav. 
Acidnm lanrosteai:inicnm, ha.hé1-

faggyanysav, babé1szteaiin:,;av 
Acidnmligui empy:r·enmaticnm, koz

más faeczetsav. 
Acidum malicum, alinu,sav 
Acidnm manganicnm, a cseleny,;;a,v 

mangausav 
Acidnm margarinionm,gyöngyzsü sav 
Acidum meconicum, n1ákon;sav 
Acidum melanogallicnm, fekete gu 

bacssav 
Acidnm mellíticnm (talán jobb »rnel· 

liloticum~, ha a származás inellilotus 
officinalis), dutkór6sav .. 

Acidnm mesaconicnm, a mfl?.a.kousav. 
a bon1ló czitromsav terménve 

Acidnm meta-oxybenzoicnin. 1 (jobb: 
metoxy beuzoicum), metoxybenzo8sav 

Acidnm metaphosphoricnm, egy kö
nenyes villanysav1 egy könenyes phos-
phorsav, veres1e izzitott phosphorsav 

Acidnm meta··tartaricum, metabo1'· 
kÖS<tV 

Acidnm mimo~tannicnm = ac ca,~ 

techotaunicum. 
Acidum monochloi:aceticum, egy hal 

vanyos eczetsav, egy chlóros eczetsav 
Acidnm monothionicnm = acidun1 

sulfurosum, kénes sc1v„ 
Acidum mncicum, nyálki1sav 
Acidum muxiaticum = acidnm hy<l· 

rochloricu1n 
Acidum myi:istinicnm , s;.;erecseu

tliósav. 
Acidnm nenrosteaxiuicnm, n.gyvelÖ· 

sztearinsav. 
Acidum nit:rico~nit:rosnm fnmans, 

füstölgő légenysaN v. salétromsav 
Acidnm nit:r·icum, légenysu,v, salét

romsav. 
Acidnm nit:ricnm concenti:atnm, 

tömény-légenysav, salét1omsav 
Acidum nit:ricnm ci:udnm seu fu· 

maus, nyers légeuysav, sal6t1·omsav. 
Acidnm 1.it:ricum dilntnm, higitott 

légenysav, salétromsav. 
Acidum nitricuni purnm, tiszta lé·· 

genysav, salétromsav 

·~ 
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Acidnm nitrochydrochloricnm 

Acidum nitr·ohydrochloricnm = 
Acidum nitromnriaticum = acidum 

chlot·onitrosum··féle- elegy; s pedig· 
3 rész légenysav és 4 rész s6sav 

Acidum nitx·omnxiaticnm dilntnm, 
az elöhbi 25 rész vizzel feloresztve 

Acidum nitx·ophenylicum, egy salé
tromos phenylsav, egy salé!iromos 
kárbolsav. 

Acidum oleinicum v. elainicum, seu 
oleaceum, olajsav 

Acidum orthophosphoricnm = aci· 
dum phosphoricum 

Acidum o:a:·thoxybenzoicnm aci-
dum sa.licylicum 

Acidum oxalicum, sóskasav 
Acidnm oxaluxicnm, húgyoxftlsa"I·, 

húgys6skasav. 
Acidnm palmitinicum, palmitinsav 
Acid.um pa1·alacticnm, izomtejsav 
Acidnm phenylicnm = acidum car-

bolicum 
Acidnm paroxybenzoicum, paroxy„ 

benzoesav. 
Acidum pho phoricum, villanys;1v, 

3 könenyes phosphorsav, közönsé,~·es 
foszfo1·sav. 

Acidnm phosphor·icnm anydx·um, 
vizrnentes foszforsav vagy villauy
sav. Synonym: ;icidum metaphos
µhoricum, 

Acidnm phospho:c·icum glaciale = 
acidum phosphoxicn1n anyd1 um 

Acidnm phosphorosnm, phospho1os, 
foszforos sav, villanyos sav. 

Acidum pic:r•aminicum ácidun1 
haematiuicum. 

Acidum picricum seu picronitri· 
cum, a llikrinsav. 

Acidum pte:ritannicum (!) = acidu1n 
tttnnaspidinicum 

Acidum pi:·opionicnm, propionsav 
Acidum p:r·opylglycolicum, hustei· 

sav = izomtejsav? 
Acidnm pyi:·ogallienm, pyrogallus· 

sav, kozmás gubacssav, hevitett (2000) 
csersav Azouos : pyrogallolu1n 

Acidnm pyxolignosnm = acetum 
ligni empyreumaticum 

Acidum pyr·ophosphoi:icu.m, pyro
phosphorsav, hevitett jegeczes vagy 
négykönenyes villanysav. 

Acidnm py:rosnlfn:r'icum acidurn 
sulfuricun1 fumans 

Acidnm pyx·oxylicnm = acidum PY· 
rolignosurn. 

Acidum pyrotar·taricum, kozmás 
borkősav 

Acidnm salicylicum, s<tli~ylsav 1 sz11-
liczilsav„ 

Aoidnm rufi-gallicnm, piros gu· 
bacssav„ 

9 !cidnm tau.rocholicnm 

Acidum salicylicnm dialysatum, 
átömlesztés utjá-n nye1 t salicylsav, 
szaliczilsav. 

Acidum salicylicnm sublimatnm, 
fellengitett salicylsav„ 

Acidnm salicyluxicum., salicylursav 1 

szá.liczilursav 
Acidum salis fnm.ans = ac,idun1 

hydrochloricum crudum. 
Acidum santalicicum = santalinurn 
Acidum sebacylicum s. sebacicum, 

sebacylsav, szebaczilsav. 
Acidum sebacylux-icum, seba(:ylur

sav. szebaczilutsav 
Acidum selenicicnm, retenysav, se

lensav 
Acidum silicicum, a kovasav 
Acidum steai:·inicum, a figgyanysaV, 

sztearinsav. 
Acidnm stibicum, a dárdáuysav 
Acidnm snber·icnm, dugósav. 
Acidum succinicum, borostyánkösav. 
Acidu.m snecinicnm empyr'enmati·· 

cum, kozmás bo1nstyánkös;1v. Azo 
nos értelmű : sal succini volabilis, 

Acidnm snlfanilicum, szulfanilsav 
Acidum sulfnricnm, a kénsav 
Acidum sulfnricnm anglicanum, 

angol kénsav Synonym : aciclu.m 
sulf'Luicum c1udum, oleum vitdoli 

Acidum snlfu.J;;icum anydru m, viz., 
rne\1tes kénstiv 

Acidum sulfu:ricnm ax·omaticnm, 
illa.tos kónsP"V A.zonos é1 telmü: eli
xi1iuln vitrioli. 

Acidnm snlfnricum concentratnm 
c:rndnm, uye1s töménykénsáv 
acidum sulfuricum crudum = a.e 
sulf. auglicanu.111. 

Acidum snlf'u:ricum concentratum 
puru.m1 tiszta töménykénsav 
oleum vitri01i depu1atu111 

Acidu.m snlfu:ricumdilutumpur·u~, 
tiszt:1 higitott kénsav. Synonym: spi-
1itus vitrioli. 

Acidum sulfnricnm fnmans, füs
tölgő kénsav Synonyrn: a.cidun1 
py1osnlfuricum = oleum vitrioli 

Acidnm sulfn:cicum saxonicum, 
S7.ász kénsav 

Acidum snlfui;·osum, kénessav. 
Acidnm. tannaspidicu.m, pá.fri'.ny

csersav 
Acidum tannicum, a csersav 
Acidum ta:r·ta:cicum seu tarrtar-i, bor

kösav 
Acidu.m tart::icalicnm, borkövecssav, 

egy tömecs vizvesztette borkősav 
Acidnm tart:c·elicum, borkövecsessav, 

két tömecs vizvesztette borkösav. 
Acidu.m tanrocholicum, ta.urochol·· 

sav., 

\ 
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Acidnm trinitrophenylicIIm 10 Acolabis 

Acidnm trinitrophenylicum, három· 
salétromos kár bolsav. 

Acidnm n1:·icnm, húgysav 
Acidnm valerianicnm, gyökönkesav, 

valeiianasav, 
Acidnm ver·atricum, záspa.sav 
Acidnm xanthopr·oteinicnm, Xf1U· 

thoproteinsav, kszantop1"0teiusav 
Acidux·gia (1/ d.xl; hegyes, éles mŰ·· 

szer, eb l'pyov a mű), a műsebészet, a 
sebészi művészet 

Acidus, savanyú 
Acies, az élesség, az éles látási a,z él 
Acies taeniae semicixcnlax'Ís, a 

félkörös agyvelöcsik éle 
Aciesis(helytelen), v ö„ auyesis. 
Acinacifor·mis (acinaces rövid kard), 

kardszerű, pl folium acinaciforme, 
kardidomú. levél 

Acinalis (v ö aciuus), bogy6szerü. 
Tunica acinalis = uvea .. 

Acinesia, acinesis (~ &xt\l"f)O"io:, &. pi. 
és ~ >'.(\l"f)CH; a. mozgás), 1 a mozogni 
képtelenség, 'mozogni nem büás álts.,. 
lában; 2 a béuuláR s.,zon ne1ne, n1ely .. 
nél a mozgás képessége u.z illetö ta· 
gokban megszünt, de az érzés épen 
maiadt, tehát a 1nozgat6 idegeknek 
hüdése, működésre képteleusége, a 
mozgás hűdése. 

Acinesis vesicae = c,ystoplegia. 
Acinetatrophia (&.x(\IY)t"o; inozg;:ithat·· 

Ian és ~ &:rpo;:ilo: a sorvádás), a inoz· 
gáshiáuy okozta sorvadás se. izom
so1 vadás. A tétlenség okozta izomsor·· 
vad ás 

Acinifal'mis (v ö. acinus, fonna, az 
idom), beleczkszeríi, füitszerű„ Tunica 
aceniformis = uvea 

Acinnm = acinus 
Acinns (0 óf:.:wo.:; ?), a beleczk, a bo· 

gyó, sziílőszem, sze1n általábanj 2. a 
szemesés mirigyek, vagy a nürigy· 
szerű sze1 vek, szemcse-idomú. 
hólyagcsaszerű - alkotó iészei. 

Acipenser = accipenser. 
Acis (~ clxl.:;), az él, a hegy 
Acinrgia = a.cidurgia, acurgia. 
Acmae (o:l &x.µrd, ~ &.xµ:fÍ többese), 

pörsök, apr6 szemölcsök 
Acmaeochlox<osis (clx,v..o:to.:; felserdült 

virágzó és v. ö. chlorosis), oliloiosis 
adultorum) <1 felse1 tliUtek. sapk61a, 
(minthogy »SápkÓ1« sok te· 
kintetbeu furcsa alkot· 
mány) elvetem, s p6tolom 
sápadtság g a 1), ellentétben azorl 

1 

s3.padtsággal, mely a serdül() félben 
lévő nönemnél jelentkezik 

Acmaeopimelorx·hoea (&r.µa:fo-; f81·· 
serdült, v„ ö„ pimelorrhoea), pimelorr .. 

11dultorun1, a felserdültek k6ros elhá
jti.sodása, n1egkövéredése 

Accmasticns {&:-:,U.((O"Ttxó.:;, c.h:µx'Sti\l leg. 
főbb fokra hágni, legnagyobb virág·· 
zásra jutni), a _legfőbb fok1a hágo; 
febres ac1uasticaej ta1tós, egy és 
ugyanazon magas fokon ma:rad6 lázak 

Acme (~ &i-:IJ.~), 1 a legföbb fok; 
Galen értelmében a meglett f6rfikor; 
2 a láz vagy kór legfObh foka = 
stadium aomes; 3 szeu1ölcs, mivel 
a bör felszinén felülemelkedik. 

Acne (~ &~\l"fli & iuteusivum és ;;-.v:X~ 
vakarni); a pö1s, a pörsenet, a tű· 
szeg Synonym : jouthus, 

Acne artificialiu, műleges, mester·· 
séges, pl jod, bro1n előidézte tüszeg 
Acne exusu b101ni, jodi etc 

Acne cachecticox·nm = lic.hen sciofu· 
losorum, görvélyesektiiszege, mohaga 

Acne disseminata vnlgaris vel sim·· 
plex, vel ho1deola1is, közönséges szét„ 
sz61 t tüszeg 

Acne ciliaris (v ö blephalitis), a 
pillaszőrtüszeg 

Acne frontalis, homloki tüszeg. 
Acne indnxata, megkeményedett tü„ 

szeg. 
Acne mentagra = sycosis seu fOlli 

culitis ba1 bae 
Acne pnnctata = comedones:, criuo· 

ues, a1czpörsök 
Acne picealis, 'kátrány okozta, tüszeg. 
Acne pnstnlosa, geuyedzö tüszeg 
Acne rosacea = gutta rosacea, a bo1-

viiág, borvilág*tüszeg 
Acne sebacea = seborrhoea sicca. 
Acne syphilitica, bujákÓros pörstü* 

szeg 
Acne vaxioliformis = molluscum 

conta.giosum„ 
Acne varioliformis, Bazini = rnol·· 

lnsou1n verrucosum. 
Acnestis (~ (/.z1,1Y)p·n.:;), a go1inczoszlop 
Acoccygens (d pr., C xo'11.xv~ a fa1csik), 

a farcsik hijas, a fa1csik nélküli 
Acoe (+., dxof., &xcÚ~tv hallani), 1. a 

hallás; 2 a h~tll6 szerv 
Acoemetrnm. = acusimetrum 
Acoenosos = acoouosus 
Acognosia, aceognosia ( cO llxc; a 

gy6gyszer, ·~ y~Wa~i; az is m e i e t), 
a gy6gys'Zerismeret, a% orvo::.i szerek 
isn1ertetése, a gyógysze
r e k i s mer te t é s e. 

Acognosticus, acognostus, gyógysze1„ 
ismerő, gy6gysze1is1ne1ettel foglal·· 
kozó, gyógysze1isr.re1tetö 

Acolabis gen. acolobidis, ("Íj uy.f.; a.z él, 
hegy,~ Ao:~li; fogóféle), foicipula acu· 
leatl't, pincette aculeatai fogascsiptet8, 
fogas piuczetta 
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Aeolasia 11 Acrisia 

Acolasia (~&x.oA.xcrla:), nernikicsapougás. 
Acolasticns (v. ö acolasia), kicsapon- '1 

gást61 eiedő; atrophia a.colastica, nemi 
kicsapongás okozta sorvadás 

Acolastus (&.x.Ö,ci:crTo~), kicsapongó, 
Acologia, aceolo ia ('rO &xo; a gyógy··· 

szer, 0 ).Óyo~ a tan), a gyógyszer-ha„ 
tástan. 

Acologia (.;,, &x.l;, ·fi ch:~ éles inüsze1), 
műszertau 

Acologicns, acologns, (v, ö acolo
gia) gy6gyszer„hatástannal ~ i·espec
tive mi'.íszert,aunal foglalkozó, gy6gy· 
szerhatástaui, műszertani 

Acolyctinnm (furcsa alkotás, ugy lát· 
szik aconitum lycoctonum összehuzva!), 
az acolyctin, a farkasölő sisakvirág 
egy alaga; talán = ua.pellinum. 

Acomia (1/ &x.oµlet), a kopaszság ; v. ö. 
Acomtis (Ch:oµo;) 1 kopasz, 
Aconiticns (v ö. aconitn1n), sisak~ 

virágos, sisakvirágsavas 
Aconiti:' tnm (v ö aconitum ), sisak·· 

virágal 
Aconitinnm amor·phnm seu germa· 

nicum, német sisakvirágal. 
Aconitfnnm anglicannm, an101phum 

et cryttallisatum, angol alaktalan 
és jegeczes sisakvirágal, Syn,onym: 
na.pelinum \\Tiggers = acraconiti·· 
num. 

Aconitinnm gallicnm, au10rp.hu:n 
et crystal!isatum, franczia sisak 
virággal. 

Aconitnm (TO ó.xrfvtcov, 'f) ch:évtro.;), a 
sisakvirág. Hivatalosak: 

Aconitnm napellns Linné, katika: 
sisakvirág; válfajai: aconitum neo-· 
montanum, aconitu1n tauricum Wolf 
Egyéb fajai : aconitn1n chinense, aCO·· 

nitum variegatum, aconitum authora1 

méI"egölö sisakvirág, acouitum panui
cnlatum, aconitum lyaoc 1onu1n, farkas. 
ölő sisakvirág, aconitum septeutrio~ 
nale 1 ejszaki sisakvirág, aconitum 
ferox 

Aconinm (rO &:xó11to;), finom szempor, 
szemgy6gyszer 

Acoometr'nm = acoGmetrum i v ö 
acusimetrum„ 

Acor·ites (0 &.x.op[T'tJi; olvoi;), kálmusbor, 
kálm_osgyökérbor 

Acoi:'mns (& pr„ és Ó x.opµÓ; a törzs), 1 
törzstelen, szártala-n j 2 törzstelen 
torz = acardiacu~; ,; ö. a;1i~~us. 

Acoxus calamus (To O'.. xopo·1, Y) O'.. xopo;), 
az orvosi kálmos 

Acorn.s adnltei:inns, sás nöszi.ron1 
Azonos értelmű: iris pseudoacorus 

Acos (rO él:.:oi;), 1. a g,y6gyszer; 2. a 
mentés, a gy6gyitás 

Acotyledon, sziktelen; V. ö. 
Acotyledones se. plantae (&: pr és 

~ xoru);riOw';i a. szik), a sziktelen növé
nyek 

Acqnisitns (acquirere szerZeni), szer· 
zett 

Acraconitinum (!) 
anglicanum 

aconitinum 

Acxania ( & pr. és TO xpo:v(o'll a kopo
nya), koponya-·hiány, defectus cranii ; 
v. ö 

Acranicns, acranins, koponya.nélküli 
torz. 

Ac:r·asia (~ &xpO'..alrx, &: pr és ~ xpaat; a 
vegy) = dyscrasia 

Ac:z:,atia (~ &xpá:n:trx, d pr. és rO xpáro; 
az erő), 1. erötlenség1 gyengeség; 2 
a megtartás képtelensége ~ pl in
continentia. urinae; 3 szenvedélyes
'ég 

Acx·atism.a, acx-atismns (rO b.prlno-µo:, 
0 &xpo:ncr,u..ói;), a reggeli (étkezés) 

Acx·atopegae se. aquae (O:xpo:roi; kever
telen1 tiszta, rx( TC'l)yrxl a forrisok), :ts
v3,nyokban szegény f0rr3.sok, vegyü· 
letekben szegény gyógyvizek 

Acratother·mae (&"xprx.T'oi; kevertelen, Ct~ 
Sép,1.to:t meleg fürdő), vegyületekben 
szegény vagy ásványok nélkül szi.í
kölködií hévvizek, tehát tiszta hév~ 
vizek„ 

Acredo, acredinis, az élesség, a csi .. 
péísség. 

Acr,ia se. medicamenta~ heves gyógy
szerek, hevesen ható szerek. 

Acribologia (~ &xpt~oAoylo:), pontos 
kezelés, pontos vizsgálat, pontos el
bánás. 

Acxibologns (&r.ptj3oAo'·to~), pontosan 
vizsgáló, pontosan elbán6, Acoonosns, acoonnsus (~ &xorí a hal· ! 

lás, 'i-J vóaoi;, vo\íaoi; a bántalom), a fül 
és a hál.lás bántalma = morbus au
rium et auditus 

Acopria ( áx.orcpoi;, & pr és ·i} x.ónpo' a i 

bélsár), bélsár~hiány, bé 1 sár - f O·· 

gyatkozás 

i Acrimonia, az élesség, a csipüsség, a 
hevesség j a nedvek csípőssége, 
hevessége, a nedvek, a vérnek állit6-· 
lagos csipős volta. Elavult„ 

Acoria C11 &:>:oplYJ}, a telhetetleuség; 
v„ ö bulimia 

Acoxlnnm (v. ö„ ac< 
a kálmosal, 

• 

j, az akoxln 

Acx·imonia acida, lixiviosa, savás1 

égvényes csipösség 
Ac:r-isia, acrisis (~ &xplala), az u. n. 

válság kimara<lá.sa, vagy rendellenes 
mégjelenése, 
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Aci;lticns Gs 
s ágú 

Ac:r·oaterion 

acnitusi vészes, ros.z vál-· 

a t'an-
terem„ 

Acrobatesis ({-; &x,oo~á'CT];t;), 1 magas
latokon való járás -· kötéltánczos 
ni.esterség; 2 alvajárók szokása ina
gaslatokat, pl. tetőket megmászni -
tehát alvajárás: - a holdk6rosság 

Acrobystia (f &xpo[3uaTlet) a n1akktyú 
Acx·ochi:r, ac:rocheix" (&x,oóy.~tp), az al

k{t1, a kéztö. 
Acx·ocho:r·d:n1 (~ &xpoxopahlv), verruca 

pensilis sen carnosa, acrothymion, 
szempilla sze1nölcs, ~fa1kasszomölcs« 

Acrocolia (·~ &xpoxwAlci::), a lapoczka 
Ac:rocolinm (70 &xpoxWúov), a végtag: 

Tit &xpoxwAlo:, a végtagok 
Aci:·odynia (&xpo; végső, ·I',, ŐOÚ11ri a fáj

dalom), végtag·f8.jdalom, néha jár
ványilag, mint erythema epide1nicum1 

vagy inkább »eudemicum .« Francziák
ná,l : mal de 1nains et de pieds A köz
taka16 pirossága: bizonyos fokú é1-
zéstelenség s nagy fájda.Jo1n jellemzik 
e bántalmat 

ACroleinnm (&xpo; és cO ~Att.lo'J '?), az 
akrolein, fejlődik az olajSllV hevitése 
alkalmával 

Aci:·olenitim 
crauou. 

Ac:r·omastinm ('ro clxpwµc{cr'.Jto1J)i a csecs .. 
biinb6, különösen a női csecsbimbó. 

Ac:romia, ac1omis, acromium (Ti . ' ' ·' ' , ' , ' axp(t)µ.ta, ·r; o:xpwµt; es TO o:xpwµtol/ 
TO &xpov TOÜ <:' µ.ou, Hy1 ti), a vallcsúcs~ 1 

<-1 váll csúcsu, Syn : sum1nus hume
rnm 

Aci:·omialis (v.,j;. acromia), viLllcsúcsi 
Acromio-clav!nlai:·is (v. ö. ac101nia·· 

lis és clavicularis), vállcsúcsl-:.~lcs
csonti 

Acx·omio:r:rhenma (v ö ac10" 
rheumn) = rheuma. acro1nj: 
csUcs csúza .. 

~1 es 
váll· 

Ac:romphalinm , acro1nph'alum ('rb 
dxpoµcpáA(oV, &xpóµcpaA011), tt köldök
csúcs, a költlök közepe Azonos ér
teln1ű: mesom_phalnm 

Ac:r·omyle (·~ &xpoµl.ÍA'f)), :t téHlkalács 
csúcsa., n térdkalács. 

Ac:r·onyx ('Í) &xpWv'.ll;, &.zpw'iuy.la), kü1ön1· 
hegye; néha »benött körön1«. 

Acr·oteriasmns, ac:rote:riasis (0 &xpta
't'f)ptrxcrµó;, ~ &xpW7'f)p1rxal~). a csonkitás. 

Acroterinm (·rO &x,oorfÍptov), a végtag 
Acrothymium, acr·othymion {-eb &xpo

::;úµ.t:i1 ?) = acr ochordou. Kaposinál : 
szemölcs, mirigyszPIŰ külsövel 

Actaea i:·acemosa Linné, für·tös takta 
Actaea spicata Linné, fűrészes takta 
Actasmir (arabs), könysipoly. 
Acte ('0, &x:c-fi) = sambuc.us ebulus 
Actinobolia (~ dr.·nvo~of,lix), a sugár-

zás ; a m er r a iiatio. 
Actinobolns (&xnvo~óAo.:;), a sugárz6, 

sugárlövellö. 
Actinodes, actino1des (dxc~ioetBrj;, &x

~tvWB'l')i;), sugirszerli, sugárzó, 
Actinologia (~ dx-rl; a sngári b A6yo.:; 

a tan), févysugá1·tan 
Actinomycosis (v ö. actinodes és 

mycosis ), sugárgombakór. 
Actinomycosis pulmonum, a tüdök 

sugá,rgo m ba-'báutalma. 
Actinomyooma, sugár go tn bakór okozta. 

daga.nat 
Actinophthalntns (~ &x'tl~ a sugár, 

0 Ocp~a:Aµ.é; a szem), sugá,rzó, fényes 
szem. 

Actinosteophyton (-T &x·r[~ a sugár, 
v. ö„ osteophyton), csonttövis. 

Actio (agere működni), a működés, 
Actiones (actio többese) animales, 

szellemi, lelki működések, 
Actiones natni:·ales, ter 1nészeti mü„ 

ködések, tenyészéleti, tengéleti mi'.í
ködések, pl emésztés, hugyelvá„ 
lasztás. 

Actiones vitales, életműködések. 
Actualis, működő; iguis actualis, va· 

lóságos tűz ; ellentéte az iguis poten· 
tiulis. Tehát: cauterium actuale, tü
zes vas, cauterium potentialei Vegyi 
égetés, maratás, edzés. 

Actns, a hatás j 2„ actio 
Aonclansni:a ( acus a. tű, claudere 

zárni), tiível zárás, többé nem alkal· 
lnazott vércsillapitási eljáxás, melynél 
a vérző edényt tűvel zárták le né
hány na.pig 

Acudnctor (ri,cus a tű, ductor a. ve· 
zető), tüfogó 

Acufilopressux-a (acus a tű, űlum a 
fonal, pre1nere szorit:ú), a verőér kö
rülkötése s leszoritása tűvel s érez„ 
fonallal 

Ac:r·opathos (rb &xpÓ;i:a:i-o;), végtagbán· 
talom 

Ac:r·ypQsthia, acroposthium (Ti &r..porro· 
oSlo:, -rO &xpon:Óa'.:Tto'i), a makktyú széle. 1 

Aci:·oria (~ ci.xp~pew.: hegycsúcs), a ko
ponya csúcsa, búbja i a. m„ vertex. 

i Acnitas (acuere élesitni) = acrimonia. 
· Acuitio (ácuere élesbiteni), erösbitése 

pl egy gyógyszernek egy másik hozzá
adása által 

Ac:r·oter·iasma (-eb &xpw-c·r;p(izcrµo:), a 
csonk 

A cula (acus kies.), kis tű 
Acnleatns, tövises i pl. caulis aculea

tus, tövises szár i v. ö„ 
Acnleus, a tövis 
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Acnminatus, csúcsos, begyes; pl fo·· 
li~m acuminatum, hegyes levéli v„ ö 

Acnmen, a csúcs, a hegy. 
Acnp:1essn:1-a (acus a tű1 premere 

nyomni), t{ivel való lenyomása s le
szo1itása a 'i éröérnek j vé:rcsillapitó 
e~iá.1ás, melynél a vérző edény, pl. a 
verőér szomszéd részeivel együtt 
tömagesen leszoxittatik. Synonym : 
arterio-pressura, V. ö. azzal 

Acnpnnctn:i:a (acus a tű és puuctura 
a szegzés ), a tüszegzés 

Acn:1gia = acidur gia 
Acns gen. acus, a tii 
Acns cannllata = acus triquetra, a 

szúró csap, - nem. »szúr csap« 
Acns car·oliensis, karlsbadi gom.bostü 
Acns cata:i:acta:i:ia, ad cata:i:·actam, 

seu ophthalniica, a hályogtű. 
Acus sntoi:ia, a varrótű 
Acns t:i:iqnet:i:'a, a szu~ ócsap, a csaptű. 
Acns t:1iqnetra ex:plox-atoria, a kémlö 

szurócsap1 a ké1nlö csaptű. 
Acns triqnet:i:-a ex:plo:rato:ria, sec 

Wintrich, \\Tintlich-féle csaptü. 
Acnsimetrnm, acusiometrun1 (~ &.r.o·ucr~; 

a hanas, ,Q µ~'t"po-; a 1nérö)1 a hall<is
mérö 

Acnsis (~ &.r.ovcn;), a hallás. : 
Aenstica se„ remedia, a süketség, - 1 

n:i.gyhallás )avitó l:!zerek; a fülszerek 
Acnsticns (axoucrnxé;), hallási, halló 

Nervus a-custicus, a halló ideg, a hal·· 
lás id,.ege 

Acnte-cren.atns, növénytanila,g, élesen 
csipkés 

Acnte),la = on0uis spinos:1 
Acnte:llacnlnm (a~ tü, tenere tar

tani), tűtartó, tűfogó 
Acnto:rsio (aous a tű> torqueTe csavaTni), 

tűvel való vé1edény ~ n1egcsavarl'IP 
vér csillapitó módszer 

Acu.ti:·ephina (v ö. a,,~us és txep1'" 11 

c~o~~szegzö tíí, csontfo11adm.ár> dg-
zö tu„ 

Acu.tns, €les, heveny. J\forbi acuti, he
venykóro1.1 bántalinak„ A »heveny~ 
szót nem lehet 1.1fogásolni, me1t >he
venyBben~ csinálunk valamit j »heve
nyészett munka«, köznyelven. forgó 
ki fej ez és 

Acyanoblepsia (& lH' xúo:-;o; kék, 
~Ain:t!'J látni), kékszin-vaksig· 'l'altin 
helyesebb volna: :.>cyauablepsia~, 
mert ablcpsia = vakság ! 

Acyesis ( ~ &xú1Jcrt;, & _-pr -i/ r.Ü·t]crl;, a ter -
hesség), l,.4terhesség ne1n léte j 2. a 
meddőség., 

Acyoblepsia = acyanoblepsia. 
Acystia \& pr. és ~ xúcr-n; a hólyag), 

hugybólyaghiány, hugyh6lyagtalan 
ság. 

Acytei•iori, acyterium {TO d.r.uT~ptov) 1 
lliagza,telhajtó szel' j továbbá állitólag 
oly szer, mely a fogamzást megaka
dályozza Cond0mme, vulgo koton? J 

Adaequ.atus = specificus 
Adai'.con (arabs) = patella. 
Ada:mantinus (&Or.tp.ci-;'t"tvo;), igen tnr· 

tós, kemény j crusta dentium adamau· 
tina, a fogak zománcza. Synony1n : 
substantia vitrea dentium, 

Adansonia digitata, egy álkinakér· 
get szolgáltat6 délamerikai fa 

Additamentn:m nlnae = radius. 
Addnctio (adducere közeliteni\1 a kö

zelités 
Addu.cto:c (v ö a.dductio), a közelitCi 

_4...dductores se. n1usculi, közelitö iz„ 
1nok Adductor brachii = musculus 
pectoralis major 

Adecta se remedia (éf8"i]X<0;1 nem ha· 
i·apÓ1 nerri harapott), jó izű1 kellemes 
szerek 

Adelipa:ria (&_(;-~„, b'.01]'1 elég1 ),tr:o:~Ó; kö
vér) = n,diposis 

Adelomoi;phns (ó'.Ol]l,o; bizonytalan és 
n101phe? !), se cellulae adelomor· 
phae j H.ollet ig,y nevezi a gyom01· 
inhigyek hán1sejtjeit ! 

Aden (b &0~·1), a nürigy 
Adenalgia (b dO·~" a müigy, ,e &.k'{o; 

fájdalom): mirigyfajrlalo1n, inirigy
zs!:lba? ! 

Adenalgicns, iniógyfá}dalmi 
Adenectopia (Ó &üfiv a nlirigy, tr.,or:o; 

hGlyén ki-<;:ül, helyétöl távol), a mirigy 
hely'> iltozása,, a m rigy vándorlása. 

Adeneetopicns, inixigyhelyvriltozá.si. 
Aden.emphi:acticns , mirigybetön:iü

lési; v ö. 
Adenemph:i:axis (b &0'fÍv a mirigy, -fi 

t'µi:ppo:,;t; betö1nülés), n1iligybetömülés 1 

n1irigydaganat 
Aden.ia (b &.ö~v a inhigy) = pseudó· 

leucae1nia 
Adenitis (C dO'fÍ'I a inirigy), inirigylob1 

nürigygyu1adás 
Adenochondi:·ins (0 dO'fÍv a mirigy és 

~ 'f.Ó>'Űpo;;; :1 por ez), lnhigyporczi ! ? 
Adenocy~toma (v ö aden és cys

to1na), 1niTigyes e;ysto1na (kisztoma) 
i11il'igyes tömlős daganat. 

Adenodea se„ pseudoplasmata (v. ö. 
t1denodes), m.il'igyszerű új képletek,, 
1nirigyszeiü dttganatok. , 

Adel).odes (b dO~-; a iuirigy, tO dOo; az 
idom)i mirigyidon1ú, mirigyszerH 

Adenosus, mirigyes. 
Ade ogenesis {b &ű"fÍ'i a mhigy, i) yt!.

vo:crt; a képződ€s), a mirigyképzöti.és 
Adenog:caphia (6 &O"fÍ-; a mirigy, yprí.i:po:t'I 

leirni), boncztani rnirig,yrajz, inirigy„ 
leit ás, a mirigyek leirása, rajza. 



Adenographicns 

Adenogi:aphicns, mirigyrajzi. 
Adenoides = adenodes 
Adenologia (ó &ö'l'Ív a mirigy, 0 Aóyo~ 

a tau)1 a mlligytan, a 1nirigyek tana 
Adenonta (0 &.ö1Ív a mirigy), mirigy .. 

daganat általában, mirigyes vagy 
mirigyszerű újképlet. 

Adenoma diffusum, szétterjedő mi
rigydaganat 

Adenoma polyposnm, haba1 czos mi
rigydaganat. 

Adenomalacia (0 &.örív a mirigy, T; 
µtú,a.:x[a az elmállás), a mirigyelmál
lils, mirigypuhulás 

Adenoncosis, mirigydaganatképződés, 
lobos mirigytályog, mirigy-kelevény; 
v .. ö„ 

Adenoncus (0 &8rí1J a mirigy, b ~yxo; a 
duzzadás, daganat), mirigydaganat, 
mirigy kelevény 

Adenoneurosis (Ó &.O"fÍv a mirigy és 
TO vó)po-; az ideg), k6rállapot, mely„ 
ben a mirigyek az idegekkel együtt 
egyszerre bántalmazvák i igy uevezt.e 
el Pinel a »keleti dögyeszt<' 
a >mirigyveszt«. 

Adenopathia (0 &b"~v a miiigy, ,;, 1ní.;Jo; 
a bántalom), a mirigybáutalom. 

Adenopathia b.t'onchialis, a hö1gök 
miiigyeinek bántalma 

Adenophai:yngitis (0 &Ofiv a lniiigy, 
e, ·~ q;iápuy~ a torok), mandulás to1ok
lob, mandulagyuladás, ma,11dulás torok .. 
gyik 

\ Adenophthalmia, adenopthalmili><, 
(0 &o~v a 1nirigy, 0 Ocp'.JaAµó; a szem), 
a 1'.feibom .. féle nürigyek lol:>ja 
gyuladása 
ilenophyma (Ó dö~v a m111gy, t"0 
<pÚµa, q;iüµa. a puha daganat), a mirig)
tályog. 

Adenoscirrhns(Ó dö~11a nli1igy,ó crx.l#Poc; 
a keményedés), kemény miiigydága
uat, rostos mirigyrák 

Adenoscler·osis(Ó &O'fÍ" a nlirigy, ~ crxJ.-f,
p<ilcrtc;), mirigykeményedés, 

Adenosis (0 .&.ö-rív), a n1iri.gybántalon1, 
mil:igyk6r, á görvély = scrophulosis 

Adenosus, kóros miiigyü, müigyes; 
abscessus adenosus, mü·igyttilyog 

Adenotomia (C &.O~v a inirigy, ·dµ.vö.t'I, 
bonczolni), inhigybouczolás, 1niiigy
boncztan • 

Adenotomicus, adenotomns, mirigy „ 
bonczolási, 1nirigybouczol6, 1ni1igy. 
boncztani. 

Adeps, ipis, a háj, a zsir 
Adeps ben.zoatns, benzo8zsii 
Adeps mineralis = vaseliua 
Adeps petrolei = vaselina 
Adeps suillue, diszuózsir 

14 Adipsns 

Adepti se. homines (adipisci elérni), 
a beávatottak 

Adei:mia {& pr és -rO BtpµIX), börhiány. 
Adesns {adede1e), meg1ágott 
Adhaesivnm ediuburghense = emplas .. 

t1um adhaesivum edinbu1ghense 
Adhaesio (adhaerere oda ragasztani), 

odanövés, odáragadás. 
Adhaesivns, odaragadó, tapadó .. 
Adiaeteticns (& pr és ÜtW-r1)Ttx6; élet

reudhez tartozó), 1. táplálásra alkal.. 
inatlau; 2 rendetlenül élő, rendetlen 
életíí. 

Adiantum, adian.tns capillus Vene-
1is Linné (&:Ofo:'l-ro; nedvesitlen, & pr, 
és Ota.lvetv nedvesitui), Venus-fodorka. 

Adiantnm pedatum Linné, kanadai 
fodorka, inelytöl erednek »herba. seu 
folia adianti canadensis~ név alatt 
használt füvek. 

Adiantnm tenez'nm, mexikói fodorka j 
adja a »folia seu herba. adiauti mexi
cani«, nevezetű füvekBt 

Adiaphoresis (& p1. 0s ~ Ot1XcpÓp"l'Jo-t.; 
kigőzölgés, börlégzés), hiányos bőr· 
légzés, bőrgőzőlgés 

Adiapho:r·eticns (v„ ö adiaphoresis), 
hiáuyos bőrlégzésű, bö1gőzölgésü. 

Adiapneustia (~ &üt-:xn:·1eucrr[a; & pr. és 
Öta.n:vei:'v kilégzeni) = a,diaphoresis. 

Adiapnensticns, adiap1•eustus = adia
pho1icns 

Adiar:r·hoea (~ döta.PPol"i)), a székreke
dés. Szóról-sz61a hasn1eués hiáu~a. 

Adiazthrotns (&:Ota'.p:J;iCilro;) = inar„ 
ticulatus, izll.letlc11, izület nélküli 

Adipatus = adiposus 
Adipinicns zsiisavi; v ö adeps 
Adipocele (hyb1idum; adep_s latin, 

l: xríl;'l görög szó), há:isérv. 
Adipocera (adeps és cera), hájviasz, 

tetem viasz, hullaviasz 

Adipocei:'osis (\'. ö. adi::ioccut), tetem
viaszképzödés ]lyb1idu1n) 1nert adeps 
latin, ~ x.fipwa~; - vi:1szszal való bevo
nás - görög, Jobb volna tehát 
»pimelocerosis~. 

Adipocer·oma= adipocera. Hybridum; 
de · J,z egész szó felesleges, hisz ott 
van adipocera„ A i>Oma« végzet ugy 
is daganatot jelent, tehát itt niucs 
helyén 

Adiposis (adeps a háj;, a hájasodás, 
a hádképzödés, a kövérség„ Hyb1i
dum j rectius: pimelosis. 

Adiposns, hájas, kövér, zsiros, Jobb 
adipatus. 

Adipsia (rlOtt.j;oc; szomjuélküli, e} pr. és 
~ aLt.J;a; a szomj), a szomjhiánya. 

Adipsa se„ :r·emedia, szomjoltószerek 
Adipsns (c!b"lt.j;o.; szomjoltó)', szomjoltó. 

~ 
1 

-! 



Aditns 

Aditns ad aqnaednctnm Sylvii, S,yl* 
vius~ csatornájának benyil6ja, szádjs 

Aditus ad infundibu.lum, tölcséiuyi" 
lás, a tölcsér szádja. 

Adjnmentum (adjuvare segiteni), a 
segédsze:::„ 

Adjntox·ia se. l'emedia = adjuvautia 
Acljntor1 adjnto:r:·ius (adjuva1...; segi· 

teni), a segitl:í, a segéd ; os adjutoriu111 
= humerui: __ P 

Adjnvans = adjutorius. 
Adjnvantia se x·emedia (adjuvaus 

segitö), segédsze1·ek, javitó szerek. 
Administer (adn1inistrare segíteni), a 

segéd. 
Adnatus (aduasci odanöni), od_anőtt ; 

tunica adnata = coajune;tiva bulbi, 
a szemteke kütöhártyája 

Adonis vez·nalis (ó "'AOw-;t-;), tava.szí 
hérics 

Adoi:·em, adoren, adox·ez, adores 
(arabs?) = sutu1ae crauii 

Ad pondus omnium, annyit, mennyit a 
többiek, t i gyógyszeiek súlya tészen. 

Ad:ramelech (hébe1), az 6kori üóknál 
nagy foku láz ; 2„ kitűnő e1·ejü vagy 
hatású egyetemleges gyógyszer 

Adscensio, ascensio = 
Adscensns, ascensus (adsceudere fel

szállni), a felszállás, emelkedés. 
Ascensio nteri, a n1éhemelkedés ter

hes voltában 
Adspectus (a.dspice1e lnegtekiuteni), 

a tekil:tet, a megtekintés 
Adspergo, inis, 1. fiuo111 hintőpor ; 

2. zuhanyfüI·dő ; 3 a.z u. u delejező 
altatásnak bizonyos fogá.sai 

A~st:r·ic~io ,(adstr~1~1e. JTIP""·~~rítani, 
osszehuz1n), a,z < 

Adst:rictio alvi, a __ 'r"ekedés 
Adstringens, összehúzó 
Adstringentia (adstringens többese), 

se remedia = styptica Adstringen· 
tia me1a, tisztán összehúzó szerek. 

Adnlte:ratio, luunisit<Ís, IOHtás 
Adnlteratus, a.dnltc1 inus, ha.1nisitott, 

ál, tisztátlan 
Adurent-ia, se. iemedia (H.ilurere 1neg

égetni), égotéí, edző szerek. 
Adustio (adurere megégetni) 1 felületes 

megégés. 
Adventitius (adveuiie hozzáj3,rului) 1 

járulékos 
Adynamia (~ &.Ou\IC1.µlu., &.Oú,10.µoi; erőt·· 

len), az eröhitl,ny, a gyengeség 
Adynamicus (&öU,10:µ0;), 1 gyenge1 

erőtlen, 2 = asthenicus, t. i. biza 
nyos lázas kórok jellege, (a láz nem 
nagy foká, de az érverés szaporá 
gyenge s á beteg gyorsan »esik 
össze<, t, i, magyarul >végkép kime
rül< ; tehát :.-renyhe" ~áz 

15 Aedoeotomicus 

Adynatocominm (&OÚ\lo:-ro;, a tehetet
leu, :r.oµef\I ápolui), az öu1n<1>gukkal 
tehetetlenek, a ))rokkantak€ hi\.za. 

Adynatodochium- (CiOtNct:ro; a tehetet
len, 0$x_e;'.:Jo:! befogadni) = adynato
comium 

Aedoea (-rO: u.10olo:, TO xlOoi:"o\l többese, 
a szemé1em) = pudenda muliebra. 

Aedoeagx-a (TO O'.lOofov, -r~ D'.Zűofo:, a női 
szep:iérem, +i !J.pyo: a fájdalom), nemző
részek féjdalma (csúza ?) Elavult. 

Aedoeaux:e (v. ö. aedoea; ~ o:G~l), a 
duzzadás, túltengés), szemé1·em·daga
nat, szen1éremtúltengés. Elavult. 

Aedoeex·ysipelas (-rO o:10olov; TO: tdöofa., 
a nöi szemérem, s -v. ö erysipelas), 
= e1ysi1Jelas genitalium, a szen:érem
ajkak, népiesen "a v i r á g n a k< or
báncza 

Aedoeicus, női szemére111i 
Aedoeitis (v„ ö aedoea), no1 szemé

remlob, szeméremajkak ·gyuladá_sa 
:\fai napság »vulvitis« ! 

Aedoeoblennox·rhoea (v ö aedGea 
és blennorrhoea), női szemérem-ta
kár, női szemérem-kankó. 

Aedoeodynia (T.X a:18oi:"o:1 a nöi sze
mérem, Ti ÓÜÚ'lij, a fájdalom), a női 
szemérem-fájdalom 

Aedoeoga:r'galicus, önfertöző ; v. ö 
Aedoeogaz·g:> lismns, aedoeogargaris

mus, aedofo, ·argalus (v ö. aedoea, 
0 yapya/i,taµó;,- a, csiklandozás), a uöi 
nemzörészek csiklandozása, a nük ön• 
fertőzése: 

Aedoeographia (nX o:10oi:"a:, a uöi sze
mérem, ypclrp€tv, leirni), a uemzöré-
szek leir 6 bouczta.na. r 

1 

Aedoeologia (T2l ix10oi:"o:, a női szemé·· 
' iem, 0 /,Óyo;, a tan), a nöi nemző·· 

részek tana 
Aedoeon (-rC a:10ofov), a uői sze1néren1. 

Rendesen csak többes számban: ,a_ 
cr.lOoLet. 

Aedoeopsia, aedoeopsis (co 0'.18oio·i, 
-:b-. o:10o~x, a nöi sZemérem, fi ~ljn~, a. 
IAtás), a nöi nemzörészeknek szem-· 
inel val6 vizsgálása., vizsgalata. 

Aedoeoz·rhaphe, aedoeorrhaphia (-ra 
cdOoi:"a.:, a női szcn1é1en1, -fi p a:p~, a 
varrás) Szór6l-sz6ra: a szemérem
ajkak összevairása; tovabbá a hü~ 
velyvarrat, a hüvely bevarrása. 

Aedoeoscopia ('rO: o:10oi:"o:, a nöi szemé„ 
rem, crxóneiv vizsgálni), a női nemzö
részek vizsgálata. 

Aedoeotomia (TO: aU)otcr., a uöi szemé
rem, <iµvu\l, metszeni), a nöi nemző· 
iészek boncztana„ 

Aedoeotomicns, aedoeotomus, női 
ne1nzö1ész boncztaui, stb„ 



Aegia 16 Aesthematorganon 

Aegia, aegias = aegis 
Aegilops (C aly0.M$ sz61ól-sz61a: a 

kecskeszem), könymirigygyuladás, 
könymirigysipoly ; v„ ö. an:cylops: 

Aegis (~ chyti;), porczhártyafolt„ V„ ö. 
macula corneae. 

Aegophonia (~ at~, a kecske1 ~ Cj'hl'J"l{ 
a hang), a mekegés, mekegő mell· 
hangzás, mely bizonyos tüdőbáutal„ 
maknál hallgatódzás utján észlelhető 

Aeger·, aegrotus, beteg„ 
Ae~·otatio, a betegeskedés, gyengél

kedés. 
Aeg:i::·itudo, a rosszullét, a gyengél 

kedés 
Aeolecthyma (alO).o,; tarka, -ró fx.-r·Jµ.a:, 

a küteg, a kiütés) = va1iola. El· 
avúlt 

Aeora (~ cdWpa), függő sz~k, függő 
ágy; a. m. lectus pensilis 

Aequalis_,,; egyenlő, egyenletes, egy
" uemű ; . · pulsus aecqualis, egyenletes 

érverés i facultates a.equa.les, eg,yeulö 
tehetségek, tulajdonok ; pus aequa.le, 
egynemű geny. 

Aequalitas, az egyenlőség, egyenle
tesség, egyue111líség. 

Aeqnilibrium, az egyensúly. 
Aeqnipondium, egyenlő, hason.súly ; 

singulo1u1n omuium medicaminum 
aequipondiu1u = aua, aa 

Aequivocus, egyuemli; gene1atio 
aequivoca, az österemtés (hibás, sl'.le· 
r-:iutem »Ősnemzés«), t. i önmagától, 
pete nélkül való őnönteremtés 

Aex· (Ó d-iíp), a levegő, a lég. 
AEix· condensatus, siiritett levegő 
AEi:t' ozoniSatus, ozouos levegő. 
ACx·aematoxia (Ó chi'p a v~vegő, -rO alµrx 

a vér, -rO -réi;ov a méreg) = venena
tio ab a01e iu sanguinem_ iugresso, 
mérgezés a levegőnek i ~érbe jutása 
folytán 

ACreus, aEiiius, hel ~·~eniil ha,sználta,
tik, a8rife1us, a810,phorus értelein~ 
beu, Tehát, vesiculae aBrea,e helyett 
haszná,1and6 »vesiculae rnem brana 
ceae«

1 
vagy l\Ialpighi I\:L felfetlezH· 

iük szerint: vesiculae pulmonales 
V. ö. Il)· rtl Onon1atologia ar 1nicn 
p 9 

AEi:i:·gia (~ &e:pyla), a tétl" 10111h11ság 
AEirifer = aero1ihorns 
ASr·ohydxopathia (b &-iíp a lég, ,;, 

ÜOwp a viz, TO n:c!'.:Jo; <:L bántalon1): 
lég·· és vizgy6gymóLl; összeillitásában 
1osz szó , mert a spüitus as11er 
elvész az összetételben; é1telrne is fuI·· 
csa ~a légtül és viztöl eredő bánta
lom«, holott azt akarja jelenteni, 
hogy léggel és vizzel való gyógyítás 
v. ö. aer,ydriasis„ 

-

Aex·olithus (b &Yjp a lég, o Al:Jo~ a kö)1 

a meteorkő, a légk6, m e ny k ö -
Semmiesetre nem »lebkö« 

AC-r·oinetxia (0 &:~p a levegö, ,e µ$-rpov 
a mérő), a légméI'és. 

A0r·ometrnlll (v ö. aerometria), a lég
mérö 

Aei:·ophobia (0 &i,p a levegő, ó cpópo; 
a félelem, az iszony), a légtől va.16 
iszonyodás ; a veszettséghez hasonló 
báutalo1n, melynel a legkisebb -lég
áram nyelési és légzési görcsöket s 
1endkivüli izgatottságot idéz elő 

Aerophorus (0 ci:~p a levegői 'f'lp€.~~ 
viselni), légtartó. 

Ae:x·ophthora (0 &~p a levegö, ·~ 9'.Jopci 
a romlás), a légromlás 

Ae:i::ophytnm (0 dríp a. leveg·ö, cpÚEtu 
tenyészni), légben tenyésző penész· 
gomba 

Ae:x·osis (Ó &-tj'p a lég) = pneurnatosis1 

~ympanites ~ , , " , 
Ae:i·othox·ax (o o:r;p a l6vego, o :JW?:x~ 

a mellkas) = pueumothorax. 
Aex·uginosus, 1ézrozsdás; bilis aeru

giuosus, a zöld epe ; v ö. 
Ae:x·ngo, a rézrozsda = cuprum sub

aceticun1 
Aerngo ci:ystallisata = cupru1n ace-

ticum 
Ae:x·ugo plnmbi = ce1 ussa alba 
Ae:r:•ydi:iasi~ = 
Ae:rydropathia (0 cÍ:."fÍp 8 levegő, -rO 

ÜOwp <1 viz, -rO ri:dJo; a bit,ntalom), lég
gel és vizzol való g~TÓgJitás, orvoslási 
korrektebb alkotas »fo8rohy dropathia"t
hf'lyett. 

1 Aes ustum = squama aeris, 1ézéleg 
Aesculapius, Aesculap, a.z orvosok 

iuythologiai istene 
Aescnletinum, az aesculetin, eszkule

tin, v. ii. 
Aesculin.nm, vadgesztenyeal; v ö. 

"Aesculus hippocastanum, v;1dgesz
tenye 

1 Aestas, a nyár ; aestas fiorum1 :-t virág
zás kora 

Aesthema (tO có'.a5'"f)µa), 1. az érzet; 
2. az é1zés; 3 az é1zék„ 

A~sthemata (a.esthema többese), az 
érzékek 

Aesthematologia (TO afcr'.J"f)µa az éir · 
zék, Ó ),éyo:; a tan), az érzc:kek tc1na; 
az érzéksze1 vek tana: 

Aesthematonusi (-rO atcr:h1,u.7. az 8rzék1 

ol 1101.ícro~ a. bántaln1ak), az érzékek, 
az érzékszervek bánta.ln1ai 

Aesthematox·ganon (-rO afG'.:JYjµet: az é1° 
zéki ,;, Opya-;ov a szerv), az érzék· 
szerv 



Aesthemátorganonnsi 

Aesthematorganonnsi (v. ö. aesthe
matorganon és ot voUcro~ a bántalmak) 
= aesthematonusi. Felesleges, 

Aesthesinnm, a pillenosin hydra.tja, 
az aesthesin; v„ ö 

Aesthesis, aesthesia (~ o:tcr~YJcr~;), az 
érzés, az érző képesség. 

Aesthesiometz·nm (~ o:Ycr'.J'l')cr~; a.z érzés, 
Tb µéTpov a mérő), az érzésmérő 

Aestheter-inm (TO a1cr'.JYJ't'Tjp~ov), 1, ér-
zékszerv; 2. a közérzet senso„ 
rium commune 

Aestheticns, j6 izlésü, éi·zésű. 
Aestnarinm, a gőzfürdő„ V ö. 
Aestnatio, forr6sági érzés, az égés 

érzete. 
Aethalnm (- ?), a czetylszesz, 

az aethal. 
Aethei:· (Ó o:l:J~p), 1. a felső tiszta le„ 
vegő ; 2. vegyt. -· az égény. 

Aeth.er aceticns, eczetégény, eczet
savas aethyl, eczetaether Azonos 
értelműek: uaphtha aceti1 naphtha 
vegetabilis, aether vegetabilis. 

Aethei:· amylicns, amylaether, amyl· 
égény,, 

Aether amyloniti:·osns salétromsavas 
aethe1· „ v. ö. amylnitritum. 

Aether anaestheticns Aranii, A1an„ 
féle b6dit6 aethe1. 

Aether· anaestheticus compositus 1 
összetett bódító aether.: 

Aether bichloi:·icus = aether chlo„ 
ricus. 

Aether· cr·ndns = aether sulfuricus 
crudus, 

Aether chlor·atns Aranii = aether 
auaestheticus Aranii 

Aether· chlo1•atns = aether chlo1icus 1 

nehéz sósavégény, nehéz s6savaethe1 
Aether depnr•atus = aether sulfuri. 

cus depuratus 
Aether· for•micicns, hangyaégény, han·· 

gyaaether. 
Aether hydrochloricus chloratus = 

aether anae3theticus Aranii. 
Aether· methylicus1 inethylaether 1 

methylégény. 
Aether petx·olei, kőolajégény, = ke

tosolenum. 
Aether sulfuricus crudus, nyers 

égény, nyers szeszaether 
Aether snlfnricus depnratns, tiszti·· 

t0tt szeszégény„ Syn: naphtha vitrioli 
Aether· vegetabilis = aether aceticus. 
Aethe:x· vitrioli = aether sulfuricus. 
Aetherea se. medica1nina, égényes v„ 

aetheres gyógyszerek; v. ö. aethereus 
Aethereo-r·esinosns, ill6olajos, gyan

tás. 
Aethereus, égényes. 
Aethei:·icns = aethereus 

17 Aethyle jodata 

Aether·olata, Béral szerint „ növény
részeknek égénynyel való :!_Járláslb61 
nyert · gyógysz-erek 

Aethe:x·olatnra, Bé1al szerint az ég
vényes festvényGk ; m p, a tinetura 
valeriana aetherea. 

Aet.her·olea, Béra.i szerint égénybeli 
olaj oldatok. 

Aether•olica, Béral szerint égény· 
ve,e:yek. 

Aethiopificatio (hybridum), f0ketités, 
feketedés ; v. ö 

Aethiopiosis, aethiopis1nus (o:t'.Jion:l~~l\I, 
feketévé festeni), feketülés, feketed.és. 

Aethiopopr·ocalymma (0 rt:l'.Jlot+> a ,:;ze
recsen, rrpó és 'tO xrll.tiµµo: a b~· . .1:. 
fátyol kötény), a hottentot asszolfok 
u. n. Bzemérem-kötéuye 

Aethiops animalis (0 o:l:Jt.=p a szere· 
csen), fekete szénpor, szénné égett, 
v akand, sündisznó s véreb .. 

Aethiops antimonialis = hydrar5y
rum stibiatosulfuratum. 

Aethiops auripigmentalis = hydtal'· 
gyrum arseuicosulfuzatum„ 

Aethiops hypopno1cns = Ji- 6 y-
rum sulfuratum nigrum. 

Aethiops jovialis = hydrargyrun1 
stauno··sulfuratum, 

Aethiops ma:rtialis = ferrum oxydu
lato-·oxydatum 

Aethiops :m.ine~·a.lis = hydrargyrum 
sulfuratum nigrum 

Aethyops minei:alis apyi:·ns, tüz nél
kül, keveréssel készült higany1nór 

Aethiops mineralis empyrens, tüz 
segélyével készült, tehát tüzes hi-
gauym6r.. ._ 

Aethiops narcoticns aethiops 
hypo1Juoicus. De csak azért »altató 
mór«, mert összezavarták a szót 
»hypnoticus« (UrclJWTtY.Ó.;) a »hypop
no'icus-:. szóval. 

Aethiops perse, finom por alakú higany 
Aethiops vegetabilis, növény m61, 

pl. spougyiaszén. 
Aetholix:, aetholices (a! al:JóAtY.e;), ége

téses hólya,gok; megégés okozta hólya .. 
gok a test felszínén. 

Aethylbenzolnm (o:f::Jwv égő?), aethyl
benzol 

Aethyle br·omata, brom.aethyl. 
Aethyle chloi:ata, aethylhalvag, köny

nyü sósavégény, klóraethyl, chlor·· 
áethyl 

Aethyle hydi:-ar•gyrata, higanydiae .. 
thyl, higanyos, kénesős diasthyl. 

Aethyle hydr•argyrochlorata,higauy· 
aethylchlorid 1 higanyos aethylkto„ 
rid, kénesős aethylchlorid 

Aethyle jodata, jodaethyl1 aethyliblci,.i;:-. 

2 
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Aethylennm chloratnm 

Aethylenum chlor-atum = elaylum 
chloratum = liquor hollandicus, aethy
leuhalvag, hollandi folyadék. 

Aethylenum tetrachloratum négy
chlóros vagy halvagos aethylen. 

Aethylidinum chloratum, seu bichlo
Iatum, aethylidenhalvag„ 

Aetiocraticus, (-fi a.:i-rlo: az ok, xpa.-r€.Í\I 
uralkodni), okhá.ritó i annyi m„ spe
cificus„ V ö remedia aetiocratica 

Aetio!ogia ( ~ a.:l-r~oAoyLa.:, f,1 ahla az ok, 
Ó Aóyo;, a tau), a kóroktan, = pat '10-
genesis. · fL 

Aetiologicns, aetiologns, kliroltani, 
kóroktauual foglalkozó„ 

Aetionymns (a.:E-nc.lvuµo;, -fi ct1Tla.:; az ok, 
TO Ovuµo: a név), oknevű, t. i„ az ok
szerint megnevezett, pl ebvész, ólom
kór, higanybántalom. 

Affectatio, a negélyzés, 
Affectio, a:lfectus {afficere iáhatni), :oi, 

bántalom, a rosszullét. 
Affectio coeliaca = passio coelia.

ftuxus coeliacus = diarrhoea chyl 
enteritis follicularis 

A:lfectio colica - dolo1' /us, 
colica 

A:lfeotio hypochondriaea = hypo·· 
chondria 

Affectio hysterica = passio hysterica, 
hysteria„ 

Affectio nephi·itica = nephritis 
A:ft'ectus animi, a szenvedélyek 
Affectus hypochondricus = hypo-

chond1ia„ 
Affinitas, a rokonság 
Affinitas chen1ica, a vegy1okonsig 
Affion (török), a inákouy 
Agalactia ( ~ &-ycO,o:x·rlo: & ln és TO yd../,tt.. 

a tej), tejhiány, tejszüke 
Agalactus, agalax (&.yo'.Ao:xTo;), tejnél

küli1 tejben szegény, tejjel nem bíró„ 
Agamia (~ &yo:µlo:, &yo:vó; nötlen)1 a 

nőtlen élet 
Agai:'icinum 1 u.z aga1icin1 galócza

gyáuta. V,. ö 
Agax·icum, agaricus (ó&yáptxo;, t"b d.yo:pt

x.év), a tapló gomba 
Agaxicus albus1 a fehér galócza. Syno· 

11ym: polJ·porus offioiruiJis Fries, f'nn„ 
gus larie:.is, boletus lai iois· Linné, bo·· 
letus purgaus Pei soou 

Agaricns chirur'gor'um = agaricus 
que1 cinus JJ'I aepara1.:as, készitett tapl6; 
v ö. polyporus fon1entarius Fries, 
taplós galócza 

Agar'icns muscarius Lii;i.ué = a1na· 
nita inuscaria, légyőlő gomba„ 

Agar·icns qnercinus praeparatus = 
agaricus chirurgorurn 

Agenesia, agenesis (d pi.és T, y&v,;:crl; a 
képződés), hiányos kifejlődés, a n1ag-
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za.t egyes szer.-einek, vagy egye.s 
testrészeiuekhiá.nyos kifejlődése; mon
strum per defectum, 

Agenesia cer·ebri, az agy\ elö egyik 
felének hiányos kifejlődése 

Agennesia, ageuaesis (d pr és ~ yi'l
'ili)O"t; a nemzés) a meddőség és 11e1nzli 
tehetetlenség, sterilitas et irnpotent.ia 

Agensia, ageusis (d. pr. és ~ )'Ei:Ícr~; 
az izlés), az izlés hiánya = anaes
thesia gustatoria 

Agenstia (~ &11Ewct"lo: & pr és yEucrTÓ; 
kóstolt, ízlelt), tökéletes éhség; az 
éhom. 

Agglntinantia se rernedia, fOr1aszt6 1 

hegesztő szerek : v„ ö 
Agglutinatio (agglutinare összeeny· 

vezni), összeeuyvezés, forrasztás, he .. 
gesztés, forradás, hegedés. 

Aggx'egatus, összehalmozott, különféle 
részekbéll összetett; pl, fias aggre
gatus = fias compositus, csoportos 
virágzat. 

Agito avi, atu1n, a1·e gyógyszertani
lag : iázogatni, pl saepius agitando 
n1ace1are, gyakori fell'ázás mellett áz
tatni 

Aglossia (~ ci.y).c.>o-o-lo:, &yi.hlTt"lc~\ nyelv
hiány; ó értelemben: a szónoki te
hetség hiánya. 

Aglossostoma (Tb O"t"Óµ.o: a száj,~ yl.Waaoc 
a nyelv és & pr) száj n)relv nélkül.. 

Aglossns (&'.yl.<i>t"TO~, t'l.yAwaao.:), n.Yelv
telen1 nyelvetlen 

Agma (,e &yµ.o:), a le> tört darab ; a tö
rés; a„ m. fractu1a 

Agmatologia (t"O lyµo: a törés; Ó hóyo; 
a tau), a tö1·ések t11na 

Agmen1 a csoport 
Agmina (agmen többese) Peyeri, a 

Paye1 -fél e mir i gycsopol"tok.. S ynonym: 
insulae Peyer:í 

Agnata se me1nbrana (hibás) = arl
nata. Hy1tl 

Agnathia (~ yváS"o; az alsó áll és d pr.)1 
az alsó állkapocs hiánya, állkapocs· 
hiány 

Agnathus (v ö agnathia), állkapocs· 
hijas 

Agninns (agnus), bárány; tunica ag
nina = tunica amnios. 

Agnoea ('I &yvo10: a tudatlanság), Galen 
szerint, a betegek önkivüli, vagy 
magánkivüli állapota, melyben· kör· 
nyezetüket nem is1nerik fel 

Agomphiasis (~ dyoµq;ilo:crc;, &. pi•. és 
fi 1· oµ.cplwJl~ a, fogzás fájdalmai, a- be" 
ékelés), a fogak mozgása, a. fog„ 
lnogás 

Agon (0 &yc.iv), a vonaglás; v. ö. 
Agonia (~ &yr.onfrt., pá1bajvívás, félelem) 

= agon. 

-

s 



Agonins 

Agonius (&yc.í\ltO;), vonagló 
Agonisma, agonismus fr·J &yWvtcrµo:, 0 

&yo\ltcrµÓ; a harcz), a halálharcz, a 
vonaglás 

Agonisticon (-rO &ycu1~artY.Óv), a vonag
lás és -- ~a válság« a kó1 tető-· 
pontján 

Agonisticus (&:yúl\ltO'TÓ;), vonagló, vál· 
ságos 

Agonizans, vonagló 
.A.goraphobia (~ &yopii a vásá1té1, Ó 

tpÓ~o; a félelem), a tértől való isz0 
nyodás, egy neme a szédűlésnek, -
au1a ve1tigi11osa -· mt1lyben ideges 
egyének szenvednek, ha ri.yilt tért lát .. 
nak, vagy ilyenbe lépnek. 

Agx·a (~ !J.ypo: a zsákmány), a köszvény 
- de csak összetett alakban hasz
náljuk; pl. chiragra, podagra, 

Agra.mmatismns (& pr és -rb ypclµµo: 
a betű), szóbotlás, az ~aphasia« egy 
neme, n1elynél az egyén helytelenül 
ejti ki a szavakat. 

Agraphia. (d pr. és yp.Zcpt:t\I iini), iini 
nem birás; az egyén egyetlen szót 
sem képes leirni, bár szellemileg nem 
fogyatkozott, sem erömiivileg nincs 
akadályozva. 

A.graphia amnestica, irás·elfeledés; 
a beteg még képzelni sem bir egy 
betüt stnn ' 

Agraphia atactica, a kézirás elvesz
tése, - a beteg az irás technikáját, 
mesterségét veszti el 

Agraphia lite:i:'alis absoluta, töké„ 
letes irni nem biiás, melynél a beteg 
egy betüt sem bir leirni 

A.graphia vex·balis, sz6zava16 irás, 
melynél a beteg betűket sorszámra is 
bir leirni - de a szavaknak nincs 
é1telmük. 

Agrielcosis (&ypto; vad, gonosz, ~ É?,
Y.úlcrk fekélyesedés) ex.ulceratio 
maligua; régieknél: bujakói. Theo
critus,; "Aypt0\11 &:ypto\I fAr.o; ?.t..t:t r.a:T& 
µijpo\I AOwvt; !« 

Ai:riol~iche~,,agriolichen (lJ..ypto;va~, 
o ),t:tf.."l]\I, Atf..YJ\I J = herpes exedeus; ne· 
melyek szerint az ajak bujakÓr'os fe·· 
k€lye 

Agriophyma (!J.ypw; gonosz, vad, TO 
(flUµa: a daganat), gonosz indulatú, 
vészes kelevény 

Agr·opyrum repens Beauvois = triti
cum repens Linné, 

A.grypneticns, agrypnoticns, agry
pnus (&ypuri:\l'l')nY.Ói;, &yp1nt\IO;), álmatlan„ 

Agr'Ypnia (~ &:ypumfo:), az álmatlanság, 
pervigilium, coma vigiL 

Agrypnocoma (v. ö,. agrypnia., TO Y.tŐµa: 
aluszékonyság), álmatlanság aluszé„ 
kunyságga1 pá1·osul va i 1. nyugtalan 
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aluszékonyság, pl heves hagymáz0s 
félrebeszélés. 

Agr'ypnódes (&ypuIDtŐ3'1');), álmatlan. 
Agynus (Clyu,io;), nőtlen; flos agynus 

hímes virág, csupán hímes virágzat.. 
A.gyris (~ O.yupt; a gyülekezet), állit6„ 

Iag : a. szürke hályog. 
A.gyrta (0 &:yúpni;), a kuruzsló, a szem· 

fényvesztö„ 
Agyrteia. (T. á.yupTda:), a koldulás, a 

kuruzslás, szemfényvesztés 
Agyrticus, kuruzsló„ 
Agyrtria, agyrtris (~ Ó:yup-rpl.;), a ku-

ruzsló asszony, a javas asszony 
Aigis = aegis 
A.iglia = aegis„ 
Ainhum (szerecsen szó ?) = dactylo

lysis, a szerecsen fajnál észlelt saját
ságos bántalom, melynél a kis lábujj 
feldagad s elfenésedik. 

Ajovan, ajvan, ammi copticum Linné 
termése, az ajovan··mag. 

Akestoma, acestoma ( á.Y.$'cr5"a:t gyó
gyitni), a hus sarja, .fiatal hegszövet, 
mely túltengve »caro„luxurians, vad
hus« nevet visel.. 

Akidopeirastice, acidopeirastice (T 
&Y.l<; a tű, rr:o:tpo:;'C"ix1{ 'C"i!f..\l'I') kisérlő el· 
járás), kémlő tüszegzés. 

Ala, 1„ a szárny ; 2 = axilla. 
Ala major et minor = omentum 

u1aj1H1 At min11s 
Ala par•va Ingrassiae, Ingrassias kis 

szárnya. Eredetileg = pr'ocessus en„ 
siformis. 

Ala vomer·is, az ekecsont szárnya 
Alabari (arabs, elrontott al warid) = 

vena cava. · 
Alae (ala többese)= axillae„ Növény· 

tanilag: a. pillangósok oldalszárnya.i 
Alae anriculox·um, a fülczimpák. 
Alae cr,istae galli, a kakasta1·éj 

szárnyai. 
Alae diaph~·agm.atis, Haller szerint a 

rekesz inas közepének oldalsó részei 
Alae narinm, az or1szárnyak, az orr

czimpák. Synonym : piunae narium 
Bauhin, alulae narium, fibrae narium. 

Alae ossis sphenoidei magnae et mi
nores, az ékcsont nagy és kis szárnyai 

Alae palatinae sen inferiox'es =pro„ 
cessus pterigoidei. 

Alae pnlmonum, a tüdő lebenyei. 
Alae vesper·tilionum, a denevér .. szá1-

nyak, t. i.. a méh széles szálagai 
Alae vulvae = alae majo1es et mi

nores pudendi = nymphae = labia 
majorá et 1ninora pudeudi muliebris, 
a kis és nagy szeméremajkak 

Alalia (~ &Ao:Afo:, /ho:Ao.; néma), 1. néma·· 
ság általában i 2., a beszédnek időn„ 
kin.ti elvesztése. 
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Alambicns 

Alambicns (!), a 101nbik 
Alampes (&Aaµr;;~i;), nemvilágos, r'e} 

tett; febres alampetes, lappangb lázak 
Alanfache, ala.nf'uta (arabs)= venae 

raninae. 
Alarcnb, alarchub (arabs) = vena ad 

calcem 
Alai:is, szárnyszerű, szárnyas; musculi

ala1es = musculi pterygoidei; nö
vénytanilag : szögben álló: pl. inflo 
rescentia alaris, szögben álló vhág·· 
z:Ls. Pili alares, honalji szö:rök; glan
dulae alares, honalji midgyek; arte„ 
riae ot venae alares, honalji ver(). 
er.ekéserek 

Alatns, szárnyas ; caulis alatus, szár
nyas szár ; humeri alati, szárnyszerű 
vállak, tüdővészes egyéneknél Os 
alatum = os sphenodes 

Albadaram, albadaras (arabi;i) = ossa 
sesamoidea ad policem pedis ; secun„ 
du1n Hyrtl: on1nia ossa sesa111oidea 

Albaras, albai;·os (arabs), 1. = a pok„ 
losság, lepra; 2. a mireny. 

Albaras alba = leuce, vitiligo. 
Albar·as nig:c·a = lepra Graecorun1 

Hyrtl J Ózsef szerint mindkettö=lepra 
Alba::ctafa, alhartapha, alharcafa 

(arabs szótól al-harquafah Hyrtl) 
= os ileu1n, os ilei 

Albathax· (arabs) = condylo1na 
Albehar (arabs) = asthu1a 
Albidns, fehéres. 
Albinismns (albu~ fehér), világra ho

zott albinisn1us = leucoder1nia con„ 
genitalis, leucoderma congenitale, leu
copathia„ 

Albinismus partialis, viiágrahozott 
auandó fehér bőrfoltok.. 

Albinismus univei;·salis = leucopa·· 
tbia) az élettani bőr festenynek álta
lános hianya, úgy hogy rnég a cho· 
roidea is festeny nélkül szükölködik 

Albir (arabs) = sycosis. 
Albo-ilavescens, sárgásfehér 
Albnginea se. me1nb1ana (q_uia albae 

sunt), fehér hártya; albuginea oculi, 
értendő conjunctivasclerotieae, a szen1 
fehé1ének kötőhártyája, nem pedig 
»sclerotica«„ 

Albuginea testis, a he1e fehér· inas
burka1 m e z e. 

Albngineus = albus 
Albugo, 1 a szem fehére = album 

oculi; 2„ = leueoma i 3 ::= aegis 
Al' nm (albus, a, m, fehér), a fehér. 
Album ocnli, a szem fehére = tuuica 

oculi albuginea, seU adnata = con-
junctiva scleroticae 

Album canis = 
Album Graeco1·um, fehér kutya-bél

sár, egykori g,Yógyszer. 
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Album Rhazis, seu Rasii7 Rhazes 
ólornfehér kenőcse 

Albnmen, a fehérnye; albumen ovi, a 
toj:is fehére 

Albnminoidnm (hybrid, n1ert albumi
uum latin, -rO sfOo~ görög) fehérnye·· 
félesség. 

Albuminum, a fehérnye 
Albnminnm ovi, a tojás fehérnyéje 
Albnminnm sexi, a savó fehérnyéje 
Albnminnria (v. ö albu111En, tcl o~po'1 

a hugy, hybridum), fE>hérnye vizellés 
Albuminu·ria haematogenes seu 

transitoria, múlékony, vé1ben eredő 
--· tehát vese b~.ntalom nélküli fehé1-
nyevizellés. 

Alcahab (al-cahab arab szó)= os tali 
seu astragali 

Alcahest (arabs?), egyko1i vegyészek 
szerint: egyete1nleges oldószer 

Alcahol = alcohol. 
Alcalescens, égvényes, lUgo' hati:\,sú 
Alcalescentia (v ö alcali), a1agos 

hatás, a lúgos hatás, égvényes hatás 
Alcalescentia se. :x·emedia, égvényes 

hatású gyógyszerek 
Alcali, alkali (al és kali arabs)1 lugas 

s6, ha1nanyéleg, a lug. 
Alcali minerale = natrium ea,rboniv 

cum crystallisatun1 
Alcali volatile" siccnni. = an1n1onin1n 

carbonieum. 
Alcali vegetabile mite depn:x·atnm 

= kalium oai: bonicu1n depuratum, 
Alcalicus, alcalinns, alagos hatású, 

lugas, égvényes. 
Alcalisatio (alcali), lúgositó.s, alago 

sitás 
Alcaio.ldes (alca:i és -rO E~Oo; az iJ.0111), 

égv~nyes hatás~zerü 
Alcalo.lmet:x-ia, Iúgmérés : v ö 
Alcalo.lmet:c'nm (alcali és -ro µicpo11 a 

mérő), a lúgmézö 
Alcalamida, alkali hatásU a1nidvegyek 
Alcanna, alkanna (arabs?) az al· 

kanna··g,yökér. A.lcanna ve1a, sen 
orientalis, Lawsonia inermis gyü·· 
kere, mely az ismert aegyptorni pi· 
rositót adja. Alcanna vulga1 is, 
anchusa tinctoria gyökere. 

Alcanninnm, az alkannaal.. 
Alca:x'gennm. {?)i kakodylsav; v. ö. 

kakodylieum se. acidum 
Alcar-sinum. (?) = kakodyloxydutn = 

oxydum kakodylicum, arBeniodimethyl-. 
éleg. 

Alchamba (arabs) = hypophysis ce
rebri 

Alchangia:x' (arabs alhands<Lr)1 = pro
cessus xyphodes 

Alchemia = alchymia 
Alchemillaarvensis, hár0mujjú bokál 
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Alchemilla vnlgaris Linné, közön„ 
séges bokál. 

Alchola (arabs) = anus. 
Alchymia (arabs sz6t61 alchim, vagy 

a görög sz6t61-Í y_uµ.(a. ?), 1. az 6-vegy
tan, az óko1i vegyészet i 2. az u. n 
aranycsinálás mestersége 

Alcohol, alkohol (al, kohol, arabs), 
a szesz 

Alcohol absolntns, tiszta borszesz. 
Alcohol amylicns, amylszesz 
Alcohol camphox·atns = spiiitus 

campho1atus, kámforos szesz. 
Alcohol camphox·atus debilior,gyen· 

gébb kámforos szesz. 
Alcohol cansticns = na.t?·ium aethyli

cu.rn, maró szesz. 
Alcoholata. (alcoholatu1n többese), Bé

ral szerint: növény.részekkel párolt 
szeszek ; pl : 

Alcoholatnm juniperi, a borovicska, 
a borókaszesz 

Alcoholatnm corticnm fx·nctnnm 
anr·antii, a narancsszesz 

Alcoholatnm fx·nctnnm citri, czit·· 
rom.szesz. 

Alcohalatnm menthae pipei:·itae, 
borsos mentaszesz 

Alcoholatnxa (Bél'al), festvények, kö
zönséges szeszfestvények 

Alcoholica (Bé1al), borszeszblili ol·· 
<latok 

Alcol = alcohol, alkohol 
Alcola (a1abs eredetű), 1 arabs érte

lemben = aphthae j 2 Paracelsus 
szerint, hugyföveny, ho1nokos hugy
csapadék? 

Alcolae (alcola többese) = aphthae. 
Alcolitns (v ö alcola), Pa1acelsus sze· 

i·int fövenyt tartalmazó, pl. urina al
colita, homokcsapadékoshugy, föveny· 
tartó vizelet 

Alcomnati (arabs) = cüratoncus. 
Aldabaram = albada1am 
AI-darz al ikliti (arabs) sutura 

coronalis. 
AI-dai:·z al-haqiqi (arabs) sutu1·a 

ver a 
Al-dax·z-al kadzib (arabs) - sutu1·a 

spuria, 
Al-darz al sahmi (arabs) - sutura 

sagittalis. 
Aldehydnm (igen szabad szóalkotás ; 

ugyanis az alcoholből vették csupán az 
al-t, az arabs névelőt, de jelent any· 
nyit1 mint az & pr és -rC tíöwp-ból -
ma;1adt hyd j - szóval, aldehydu1n 
arabs, latin és görög keverék s ér
telme: alcohol dehydrogenatus) 
könenymentes szesz, gyökszesz. 

Aldehydnm ti:ichloxatum = chlo
J:·atum hyd:ricum. 

Aldip (e,lrcntott arabs műsz6) = achib. 
Alembicns = alambicus. 
Alembi:,óth (chaldaei sz6) = sal alem

b1oth, sal artis, sal ellebrot, sal To~ 
beri, sal alkitron, sal philosophorun1, 
sal mercurii, sal sapientiae, 1.. 
Schröder szerint a hamanyhalvag
nak és szikeny halvagnak tisztátlan 
oldata, illetőleg keveréke; 2. jelenleg: 
szalamisónak és sublimátuak elegye 

Aleur·ites ambinnx - növény 1 inely· 
nek illó olaja, a himboj-olajhoz ha·· 
sonló hashajt6 erővel bir. 

Aleuron (TO &Ae:upov a lángliszt), jegG~ 
czes keményitő. 

Alexandr,inus (Alexand1·ia), alexan
driai ; pl. fQlia alexandriua = folia 
sennae a.lexandrinae ; tutia alexan„ 
drina = tutia 

Alexetei:,in:m. (-rO &>.e:~Tjt~ptov se r:pcf.pµe<·· 
xov), óvósze1, ellenszer 

Alexia (& pl'. és ).{ye:tv olvasni), az ol·· 
vasni tudásnak elvesztése. 

Alexiphai:·macon (&_),é;e:tv rnenteni és 
-rO <pclpµaxov a gyógyszer) j többesben 
alexipharmaca = alexeterium 

Alexipyr·ecticon, alexipyrecticum 1 

(n:upsxHxo'; lázas, &Ai;e:tv menteni), se 
r en1ediu1n, láz mentő, lázellenes szer 

Alexipyi:·ecticns lázellenes, lázmentő 
Alga (?) a n1oszat. 
Alga zeylauica seu amylacea, z·~Y-

loni vagy jaffai moszat 
Algae fl.orideae virágos moszatok 
Algamur· (arabs) = gingiva„ 
Algaroth, algarat = pulvis alga.roth. 
Algebza (a1abs al dschebr), összetétel, 

tört csontok helyreigazitása Alg·3b-
1ista, tört csontok beigazitásával fog
lalkozó sebész, 

Algedidi (arabs al geteth) = os sphe
uoides 

Algedo, algedon (ó &Aye.OcJv), 1. fá.j
dalo111 általában; 2. némelyeknél kan·· 
kós herefájdalom, orchitis blennor· 
i·hoica okozta fájdalom? 

Algem.a (TO éf.yTj).µrL), a fájdalom, bán-
talom - -

Algesis (~ éf.Ayr;oti;) = algedo, algema, 
algos 

Algeticns (&l.-1e.nxéi;), fájdalmas. Epi
lepsia algetica, fájdalomszülte nya
valyatörés; phthi::>is algetica, fájdal-· 
inak okozta aszály. 

Ali:;-i~us1 jéghideg; febris algida, hideg· 
i·azo laz 

i Algoi:·, nagy kinz6 hideg; algor mortis 1 

a halálhideg, halálos hideg, a tetem 
hidege. 

Algos (-rO lí:Ayoi;), a fájdalom. 
Algospasmns (-rO (f),yoi; a fájdalom 0 

OTCe<aµ.C:; a, görcs), görcsfájdalom 
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Algospasmicns 

Algospasmicus, algospasticus, gö:rcs
fá,jdalmas, görcsfájdalmi„ 

Alhadad (arabs)=oshumeri, os brachii 
Alhadani (arabs) = processus mas

toidei. 
Alhaleb (arabs) = ureter. 
Alhalesa, alhasusa, (arabs) - vena 

occipitalis 
Alhandal, alhanthal (arabs) - colo· 

cynthis 
Alharas (arabs) = vitiligo 
Alharca"fa (arabs) = os ilei 
Alhasafum, alhasef = sudamina, 

hydroa. 
Alhavim, alanis, alavis, alhavis ha·· 

lavis stb„ = os sacrun1. 
Alhazi (arabs), a kal" alsó izületének 

felszine. 
Alheame (arabs) = vena fiontalis. 
Alheretit, alhax·at (arabs), az ajkak 

be1sö világa. 
Alhiliri, alhili ricti {arabs) = p1·0-

cessus styloides, 
Alhosos, alhaos, alhasos, alhusos, albo

sos, alohosos (arabs) = os coccygis, 
spondyli caudae. 

Aliheric, aliehexic (persa) = venae 
labiorum 

Alienatio (alienare megvaltoztatn.i), 
kóros elváltozás, 

Alienatio mentis = psychosis. 
Alienatio partis, testrésznek ineg·· 

fenésedése. 
Alifor·mis (ala a szárny és for1na a,z 

idon1), szárnyképü, szá1nysze1iL 
Alimasc.~emedia(Trl:&'.AtµQ'. se q:icipµQ'.xa) 

éhomcsillapit6-szer ek. 
Alimentar·ins, tápláló, táplálkozó v ö 
Alimentum, a tápszer, a tip 
Alindesis, (~ &./,(vi3Y)O"!i;:)1 a hentcrgés, 

nevezetesen a porban, olajos beke
netés után 

Alipaena se. remedia (TO: ti),lna.wa 
&: pr. és ,Q Alnoi; a zsir), zsiruélküli 
kenőcsök, írek 

Alipta, aliptes (&/,sl1t'r1Ji;, &:As[1.pstv kenni), 
a kenő rabszolga, a kenö1nester, a 
vivómeste1, a kuruzsló. Mai nap: 
1nasseru, u1asseuse ! 

Alipter'ium (Tb aÁc!TCT~ptov), az izzasztó 
szoba 

Alitruncus (rova1tlg.), a pot1·oh. 
Alitnra = nutritio. 
Ali.za:r·innm, búzérfesteny, az alizarin 
Alkaptonum (!),az alkapton, Bödecker 

szerint a hugy egy rendellenes alkotó 
része, 

Alkali = alcali. 
Alkali minerale = nat1iun1 carbo. 

nium crystallisatum. 
Alkekengi (arabs) = physalis alke„ 

kengi, a piros páponya. 

22 Allomorphia 

Alkermes, alka.nues = ke11nes, 
Alkohol, alkool, (a1abs al kohol), 

1,. minden, mi finom ; 2. keleti finom 
kendőző por, 3 jelenleg : szesz„ 

Alkoholaether, az égény. 
Alkoholdysc:r'asia (v ö alkohol és 

dyscrasia), idült szeszn1érgezés okoztf"1 
seuyv„ V. ö„ 

Alkoholismus, szesz1né1gezés, szesz·· 
szel való ineg1nérgezés 

Alkoholismns chronicus, idült szesz .. 
mérgezés. 

Alkoholismus gx·avio:r·, vészes szesz .. 
n1érgezés, nagyfokú l észeges 1ná1nor 

Alkoholismns leviOJ:' acntus, n,z itta~ 
ság, a szeszn1á1nor 

Allantiasis = botulisn1ns V. ö 
Allantodes, allc.,uto'ídes (&:Af,av-roe;tO~c.i 

&AAQ'.vTWi3Y)i;, b &11.ii.i; a hurka, ,Q efao;, 
az idom)1 hu1kaszer lí, hurkaképli 
Tunica allantodes, a 111agzati hugy. 
burok, n1agzati hugyinez. 

Allantoi:s = n1en1b1ana fa1cin1inalis 
Vesal (V, ö, allautodes), lnagza.ti hugy .. 
n1ez 

Allantoi'nnm, ina.gzathugysav. V. ö 
allantodes. 

Allantnxicum acidun1 (v, ö. allanto
des és uron), allautu1sav? 

Allantotoricon (0 liA).ii.; a hu1ka1 TO 
<01;txó·1 a méreg), a hurka111é1·0g. 

Allenthesis (!Í.).),o~ iclegeu más l-1 ~·;!:;e;cn; 
behatolás, beulét), idegen testnek 
benléte va.gy behatolása a szerve
zetbe. 

Allentheton (v ö allenthesisj, a.z ide .. 
gen test a szervezetben. 

Alliacens, alia1ius, foghagy1nás 1 fog
hagym;:\,s szagú 

Allinm, a foghagyn1a. 
Allochezia (fJA),oc. idegen, nu\.s1 j.,_l'tt~ 

székelni), 1 iendellenes székelet, a 
meunyibeu rendellenes a,lkot6 részek. 
böl állj 2. rendellenes székürülés, 
t i. rendellenes helyen, i1l. : n1ester
séges seggnyiláson 

Allochromasia (Ü:1Ao~ 1n..ís, y_pwµa·dl,):tv 
festeni), a szinvá.ltozás. 

Alloch:r·oos (&AAóy_poo;, &A),Óy_pCil;), rend. 
ellenes szinü, iosz szinti 

Alloeomo:r·phia = allo1norphia 
Alloeomo:r·phosis = allon101phosis 
Alloeopathia = allopathia. 
Alloeosis (~ &:l.Ao((t)crt;), tökéletes 111eg-

változás 
Allolal~a (.fi &:/,A0Ac:r.:Ala)1 iend0llenes kiej. 

tés j kóros nyelvbotlás 
Allomox'phia, allomorphosis (&AAofo~ 

más, ~ µópitiCUO"tt; az átalakulás), 1.. = ID6·· 

tamorphosis ; 2 tökéletes átalakulás, 
átalakulás egészen 111ás testté1 töké. 
letes mássá alakulás. l 

l 

1 

1 



Allopathes 

Allopathes (d)J.,ono:5-"t};) = a.llopathicus. 
Allopathia (&AA.o; idegen, -rO rccf:Yo;: a 

báutalon1)1 1 minden, idEigen behatás 
szülte bántalom ; 2 kórtanilag : egy 
sze1 v báutalmána-k átte1:jedése egy 
másik külön álló szervre, pl.. hepati„ 
tis n1etastatica: 3 egy állit6lag saját
lagos orvoslásnak, gyógymódnak neve 
Teremtöje az »allopathia« megneve
zésnek az anhalt„kotheni kormány, 
mely 1822-beu azon bölcs rendeletet 
adta ki, hogy azontúl a :.hasouszeu
vészettel « vagyis Hahuemanu gyó„ 
gyit6 módjával szen1beu7 atöbbiösszes 
orvosló eljárások vagy g:y6gy1nódok 
~allopathia< név alatt foglalandók 
össze l 

Allopathicns (v ö allopathia), Hahue
mann definiti6ja szerint, ellenkező 
iavaslatok szerint gyógyitó orvos, 
ki oly szeieket alka.11naz, melyek a 
1neglévö bajnak ellenkezőjét szokták 
előidézni, mig elh:nben a hasonszen
'' észet hasonl6t hasonlóval gy6gyit. 
~findez jelenleg csak tö1ténebni ér
tékli sz6sza1Jo1itásnak tűnik fel! 

Allophanicum se„ aciilu1n (éft.),o; D1á.s, 
r.pr:t..L'lo.t'I feltűnni?), allophansav. 

Allotxius (clA),ÓTpto;); idegenszerű. ·
A.„llotxia - fu1csaRágok 

Allotrioecixisis (&.AAÓTpto; idegenszerű, 
r, C'xxpta~; a Jd.választás), kiválasztása a 
sze1 vezethez 11en1 ta1"tozó anyagoknak 

Allotriochezia (&AAÓT,Olo; idegen, x.i~et'I 
székelni) = alloc..hezia 

Allotxiodontia (Ö.A),ÓTpto; idegen, 0 
ÓOoú.:; a fog), 1niileges fogak beillesz
tése - veudégfogzat beillesztése 

Allotx·iogeusis (&AAÓ-rpto; idegenszerű, 
~ yeücrt.:; az izlés), izlés-csalód<is; a 
beteg felcseréli ttz izeket, vagy izt 
képzel a nélktil, hogy a megfelelő 
anyag n1egvolna 

Allotriolithiasis (&A),ÓTpto.; idegen
sze1·li, fi Ai5út.crt; a köbántalo111), idegen-· 
szerli köképzés, köbántalom, pl. ha a 
húgyhólyagba valamely idegen test 
iut s kö1 ülötte, 111int 1nag köl'Ül kő 
képződik, tehát : vendégkö-bántalo1n ! 

Allotriolithns (v. ö, allotriolithiasis), 
a vendégkö. 

Allotriophagia (&J..Ao7ptor.páyo.:;, idegen 
kenyéren élő), k6ros étv3..gy rendelle· 
nes, táplálkozásra ne1n alkalmas anya
gokra; rendellenes étvágy, a meg
kivdnás J 

Allotriotecticns, rendellenes n1ódon 
született, iendellenes szülési i v. ö. 

Allotriotexis (&AAÓ't'pto; rendellenes, 
~ Tli;t.; a sziilés ), 1 .. rendellenes szülés ; 
2. rendellenes magzatnak 1negszülése. 

Alloxantinum (!), az alloxautin„ 

AI011eci• adnata 

Alloxannm (!) = az alloxau. 
Allylium (allium a foghagyma), az 

allylgyök ; a mustár, torma, hagyma 
ill6 olaj3.nak gyöke„ .A.llylii rhodani
dum, = allylii sulfocyauidum = oleum 
siuapis aethereu1n 

Almabat, almabir (a1abs) = vena 
saphena mino1 

Almagabani, (arabs) = fames 
Almah~sse (arabs), articulatio CaTpi 
Almachein (arabs) = angulus la(,1'.Y-

malis. 
Almenthenein (héber) = inusculus 

psoas 
Almix·ach =miiach, myrach, abdomen 
Almismar (arabs), a tyukszem 
Almocatim. (arabs) = ga.lea aponen-

rotica seu. períosteu1n cranii? ! 
Almodx·us (arabs) = harmouia. 
Almunchat = abnocatim 
Alnocha (arabs) = sclerotica 
Alnnsib (a1·abs) = choro'idea 
Alochia (& pr. és ~ Aox.dr:1. a gye.r1nek·· 

ágyi tisztulas, n. sziilés), hiányos vagy 
hicin:yzó gycunckágyí tisztulás 

AloB (~ &AoT\'), az alo8 
Aloö africana, afrikai aloe 
Aloe arborescens, fás aloe 
Aloe bax·badensis, b<tr badosi aloe 
Aloe capensis, jóreményfoki alo8 
Aloe ferox Linné, vad aloe 
Aloe hepatica1 1nájszerü aloe. 
Aloe in.dica Royle, keletindiai aluG 
Aloe lucida, világos aloe 
Aloe nigx·a foetida, i11okkai aloö. 
Aloe pnx·pur·ascens, pír osló alo8 
Aloe socotorina, sokotorai aloe 
Aloe spicata, kalászos aloG 
Alo0 vera Miller· = alo6 socotol"ina. 
Aloe vnlga.r·is, közönséges alo8„ 
Aloeir·esinionm. acidnm (a1o8 és re· 

sina a gyanta), alo8gyantasav. 
Aloe i:·esinicus (-), alo8gyantasavas. 
AloBtica se :r·en1edia, aloB tartaln1az6 

szerek ; >e ö. 
Aloeticus, alo8böl álló. 
Aloötinicus (v ö. aloö), aloBsavas 
Alogostrophia (&Aoyo.; oktalan, Tpiqn:t'I 

tápl<ilui), egy testrésznek rendellenes 
túltáplálkozása, aránytalan túltengése 

Aloi'.num (alo8) seu barbaloinu1n 1 az 
alo'in1 alo8„al. 

Alopeces (r:t..t &Ahl7texo:;, ·~ &.AW7t'f)l; a róka) 
= musculi dorsales, et lumbales. 

Alopecia (~ &.f,tilrco:xLa), a kosz, a hajak, 
sz{hök, pillaszöi;ök kóros kihulliisa 
Celsus értelmében : a hajak s sza„ 
kálszörök hullása általában Hebra 
értelmében: hiányos hajképzödés, s 
mindennemű kopaszság, 

Alopecia adnata, világrahozott ko· 
paszság 
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Alopecia aeqnisita 24 Alvini 

Alopecia acqnisita, szerzett kopasz
ság 

Alopecia areata = area J ohnstoni = 
porrigo decalvans, korongszerű kapa· 
szodás 

Alopecia fuz·fnracea = al0pecia pity
I"Odes 

Alopecia idiopathica, öná116 kopa
szodás, alkalmasint idegbefolyás ered
ménye Ennek válfaja az alopecia 
areata, vulgo area Celsi, (area a tar
hely) seu portigo decalvans7 Celsus-
féle kosz. E hajhullásnál a fejen gg 
a szakál tájain, kifelé terjedt\ kopasz 
helyek jelentkeznek, melyek idővel 
többnyire önmaguktól gyógyulnak, 
t, i. újra beszGrösödnek, Az ok isme
retlen. 

Alopecia neurotica, ideges kosz, ide·· 
ges kopaszodás, a szőr a megbetege· 
dett ideg irányában hull. 

AlopAcia praematur·a, időelötti haj. 
hullás • 

Alopecia senilis, aggkori kopaszodás 
= calvities senilis 

Alopecia symptomatíca, kórjelző 
kosz, kopaszodás, mint tünete a köz·· 
takaró, a hajtüszök kóros elfajulásá
nak. 

Alopecia pityrodes, korpagos kosz, 
korpázó kosz 

Alopecia syphilitica, bujakóros kosz. 
Alphacnm (arabti) = us 1.yodes„ 
Alphenik, (arabs), árpaczukor„ 
Alphns (b &Aq.éi;) = vitiligo gravior, 

lepra maculosa 
Alpinia officinarum, orvosi alpinia i 

tőle ered a galanga-gyökér, 
Al:r,atia (arabs) = atresia. 
Alsafat, alsafatum, alsaphat, alsapha·· 

tum (arabs) = safat, 
Alsahat {arabs), az alkar. 
Alsamach, alsemach{arabs) ·= meatus 

auditorius externus. 
Alterans (alterare, másitani), másitó 
Altexantia se. remedia (v„ ö alte

:rans), nedvmásitó 1 nedvjavitó szerek. 
Alteratio, az átváltozás, közönséges 

értelemben, hevülés, izgults<ig. 
Alterativa = alterantia. 
Althea officinalis Linné (~ &A"Jd.~a.), 

a ziliz, közönséges ziliz. 
Altheben (arabs) = pannus oculi.. 
Altheinnm (v. ö„ althea), ziliz aspara· 

gin, aspa'?aginum altheae, az al· 
thein. 

Althesteria ("dz. J:),'.J't)O"'t'flp(ci. se phar-
1naca), külső gyógyszerek; külsőleg 
alkaln1azandó orvosságok V .. ö 

Althester'ius (&.A'.J'f)G1"~ptoi;), gyógyitó 1 

sebhegesztö, sebforrasztó. 
Althetil (arabs) = haen1orrhO:ides, 

Althexis (~ &>.~~~;), a gyógyitás 
Althos (b Cí.A':Jo;), a gyógyszer, az or-

vosság. 
Altxlx (alere táplálni), a dajka 
Alncinatio, allucinatio = hallucinatio 
Alulae narium (ala. kies.) = alae 

na1ium. 
Alnmen, a tiinsó = sulfas alunünae 

et lixiviae cum aqua. 
Alumen ammoniaoale, arumoniakos 

timsó ; a. m. sulfas aluminico··ammo
niacus 

Alumen calcinatum = a.lumen ustum 
= alu1nen spongiosum = sulfas alu .. 
minae et lixivü1e, égetett timsó. 

Alumina acetica solnta = aluminiu1n 
aceticutn solutum = ar gilla acetica. 

Alumina hydrica = aluminum hy· 
droxydatnm, = hydroxydum alu1ninii 
= oxydnm aluminü hydratum tim
éleg vizegy 

Alumina oleinica, olajsavas timany1 

timany-szappan 
Alnminatus, tims6s. 
Aluminicus = alnmiuatus. 
Alnminia, a tin1föld 
Alnmininm, a timany, az alunüniu1n 
Alnmiriium aceticum solutum = ar-· 

gilla acetica, eczetsavas timany, eozet· 
savas alurninium. 

Alumínium chloratnm, timanyhalvag 
Alumínium hydroxydatnm, tüna 1y·· 

éleg1 aluminiu1nhyd1ox.yd 
Alumínium sulfnrionm = sulfa;.; alu

niinicus, kénsavas tünauy. 
Aluminosis pulmonnm, agya.gpor 

okozta tüdőbántalom ; v„ ö pneumo
noconiosis 

Alnminosns, timsós. 
Alvear·inm, 1. gödröcske; 2 a külsö 

füljárat, melyben a fülzsir szokott 
össze gyüle1nleni .. 

Alveoli dentinm 1 fogsejtek i v. ö. 
alveolus. 

Alveoli pnlmonnm, tiidöléghólyagcsdk 
Elvetendő, mivel összetéveszthető a 
nyfrkmirigyE k tüszöi vel. J{y1tl 

Alveolus, kis barlangocska, sejt, fogsejt, 
Alveolar'is, alveolatus, h6lyagcsás, 

sejtes Nervus alveolaris supe1ior, a 
felső fogn1eder idege. Nervus alveola-
1is inf'erior, az als6 fOgmede1 idege, 
Proce::;sus alveolaris, fog1nede1--nyujt .. 
vany 

Alveus, az ür, a barlang 
Alveus communis dnctnnm sem.i~ 

cix·cnlaxinm Scarpa = sacculus ob
longus seu ellipticus. 

Alviduca se, remedia (alvus a has, 
ducere hajtani), hashajtó szerek. 

Alvini, Pliniusnál: hasmenésben szen· 
vedök; v. ö, 



Alvns 

Alvus, az alhas, székelet,néha= uterus 
Alvns adstricta, stx·icta, obstipata, 

székrekedés. 
Alvus dura, kemény székelet 
Alvns flnida, seu :finens seu mollis, 
könnyű székelet 

Alvns foetens, büzös székelet 
Alvns nigx·a, fekete székelet 
Alvns sicca, száraz székelet 
Alvus tarda, renyhe székelés 
Alymphia (&: pL és ~ Aúµr.p't] a nyir·k), 

nyirkhiány, nyiikfogyatkozás 
Alysis (~ Ű).vcrt;) = alysmus. 
Alysma (-:-0 &t,1.1crµct.) = alys1nus. 
Alysmaticns, alysmodes (cÜ.u::rµhl01i;), 

nyugtalan, ijedö, ijedezö 
Alysmus (0 &t.u::rµo„i;), a, betegek nyug

talansága. 
Alyssum ("rO fD./;uooo\l, AÚ~EW nyelni), 

ebvész··, ebdit.h-, veszettség elleni szer 
Amalgama (élf).Cl együtt, ·y11.µEl'i össze

kötni), a foncsor, 
Amanitinum, az a1nanitin„ v. ö. 
Amanita muscaria Persoon = aga

ricus muscarius Linné. 
Amandinum, nlandn1a1egumin, az 

a1nandin. 
Amara se. remedia (anlarus a, n1, 

kese1ü)1 keserű gyógyszerek 
Amax·acinnm se unqnentnm1 egy

kox kedvelt, illatos ir 
Amaracus, amai:·acnm ('rC &.,ua'.po:xov) 

= origanum 1najorannae 
Amax·innm = pic1·amiuu1n 
Amaritndo, a keseriiség 
Ama:r·i~sculns, kesernyés; ama1us, 

kesern. 
Am?'sesis, amassesis (& pr és ~ 

µ0:1Yt)O"~~ a rágás), rágni nem birás, 
akadályozott, megakasztott rágás, 
inandncatio impedita 

Amastia (& pr. és mastos), csecshiAny, 
t í. világra.hozott csecshiiLny. 

Amator·ins, sze+elmi, szerelmes; feb-
1is amatoria, szerelmi láz; inusculi 
amatorii = n1usculi obliqui oculi 

Amaurosis (~ &vo:Úp!il<n;, szemgyengü. 
lés, vakulá.s &fJ.o:upoUv Vakitni)) 
fekete hályog, a m6r ; a m gntta 
sei·ena 

Amaurosis dimidiata = hemian1au 
rosis 

Amani:·osis ex haemorrhagia, bel
vérzés okozta fekctehályog, ln6r, 

Amaurosis hysterica, Jnéhszenves 
mór v. feketehá1yog 

Amanrosis inter·mittens, váltóláza.s 
mór, v. feketeháfyog. 

Amanrosis par'tialis fugax = herni
anopsia terapo'ia.Zis = tei.chopsia, inúlé· 
kony :r·észleges f8ketehályog, v mór, 
foltlátó mór v. feketehályog. 

25 Ambra grisea 

Ama.nrosis progi:·essiva, előrehaladó 
rnór, v feketehalyog, a látóideg 
hüdése. 

Amanrosis reftectoria, visszahajlitott, 
visszahajtott mór, pl.. t1igeminus b:in„ 
talmaknál fellépő n1-úlékony vaksá.g. 

Amanrosis satnr·nina, ólmos fekete„ 
hályog, ólomméigezés okozta mór. 

Amani:·oticns (&.µavponxo'.;), fekete h:i
lyogú stb 

Amazia (& p1 C µa~ó.;csecsbirnb6), emlő·· 
hiány; sz61·6l- •zÓra: bimb6hiány 

Ambarnm = ambra. 
Ambe, ambon (·~ &µ~1'], 0 &µpwv), a 

szél = crista; 2 ambe Hippok1atis, 
karbeigazit6 gép, Hyppocrates kar· 
beigazit6ja 

Ambicns {Ó &,uptxo.; a kehely)1 a lombik. 
Ambide:xte:r· (ambo mindkettő, dexter 

jobb), jobbkezí.i, t i oly egyén, ki 
inindkét félkezét egyfor1nán tudja 
használni„ 

Ambix = ambious„ 
Ambloma ('rO &µpAwµo:), elvetéltls 

koraszülés, eltetélt magzat 
Amblops = am blyopus. 
Amblosis, amblosmus (-fi !.{µp/,úlot.;, ó 

dµp>.úlcrµó.;), el vetélés, koraszülés; ez 
az actio, mig ambloma az actio ered-
111.énye. 

Amblotica se remedia (&µpAolí'1 el·· 
vetélni) = ren1edia abortiva; v. ö. 

Ambloticns (&µ~ÁW"C"txó.;), magzatel
hajt6. 

Amblyaphia (&µ~Aó; tompa, Ti b.qi~ a 
tapintás, az érzés), tompa érzés1 kü· 
lönösen a tapintás tompulása. 

Amblyopes (&.p.[3/,\Jc.:itt'fÍc;) = amblyopus 
Amblyopia (~ &µpl.uúlrclo:, &µpt.úc; ton1pa, 

gyenge és .fi Otj;t.; a látás), gyenge 
látás, homályos látás, látáshomály. 

Amblyopia ex anopsia, elhanyagolás 
szülte látáshomály1 vagy gyengült 
látás 

Ambl opia hysterica = amau1osis 
hysterica 

AmblyopiQ. potatorum seu alkoho
lica seu crapnlosa, iSzákOScik -1.átás
zavara, szemhomályosodása , lát:is. 
gyengülése, .~zemhíbdzása Nép nyel
ven: »hibázik a szemem.; = roszúl 
látok 

Amblyopia toxica, n1érgezés okozta 
látásgycuglilés, vagy látászavar, pl 
kinal, dohány1nérgezés szülte rrcúlé. 
kony látászavar, sze·mhibázdfS 

Amblyopsia = ani blyopia 
Amblyopns (&f.1.~Áu!ilrcÓ.;, &.µpA·:;c.,rx·~;:), 

gyenge sze1nü, hibás szem{i 
Amb1·a (~µ~o:p ?), az ambra. 
Ambr·a grisea s. amhrosia.ca1 a :=>zib:ke 

ambia. 
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Alopecia acqn.isita 24 Alvini 

Alopecia acqnisita, szerzett kopasz
ság 

Alopecia areata = area ,J ohnstoni = 
porrigo decalvans1 korongszerű kápa· 
szodás 

Alopecia fui;·fni:-acea = alepecia pity
rodes. 

Alopecia idiopathica, önálló kopa· 
szodás, alkalmasint idegbefolyas ered· 
ménye, Ennek válfaja az alopecia 
azeata, vulgo area Celsi, (a:cea a tar
hely) seu porzigo decalvansi Celsus. 
féle kosz. E hajhullásnál a fejen és 
a szakál tájain, kifelé terjedő kopasz 
helyek jelentkeznek, melyek id6vel 
többnyire önmagukt61 gy6gyuluak, 
t. i újra beszörösödnek. .4-z ok isme
retlen. 

Alopecia neurotica, ideges kosz, ide-· 
ges kopaszodás, a szö.t a megbetege· 
dett ideg irányában hull. 

Alopl"lcia praematnra, idűeléítti haj.· 
hullás. 

Alopecia senilis, aggkori kopaszodás 
= calvities senilis. 

Alopecia symptomatica, kórjelző 
kosz1 kopaszodás, mint tünete a köz·· 
takarÓ1 a hajtüszök kóros elfajulásá
nak 

Alopecia pityrodes, korpagos kosz, 
kozpázó kosz 

Alopecia syphilitica, bujakóros kosz 
Alphacnm (arabs) = os hyodes, 
Alphenik, (arabs)7 árpaczukor. 
Alphns (0 &:Acpé~) = vitiligo gravior, 

lepra maculosa 
Alpinia officinarum, orvosi alpinia ; 

töle ered a galanga·gyökér. 
Alratia (arabs) = atresia 
Alsafat, alsafatum, alsaphat, alsapha·· 

tum (arabs) = safat. 
Alsahat (arabs), az alkar. 
Alsamach, alsemach(arabs) ·= n1eatus 

auditorius externus 
Alte:1ans (alterare, másitaui), inásitó, 
Altei:antia se„ i;emedia (v ö alte. 

.tans), nedvmásitó, nedvjavitó szerek 
Alteratio, az átváltozás, közönséges 

értelen1ben, hevülés, izgultság, 
Alte:1ativa = alterautia. 
Althea offi.cinalis Linné ("~ &.1.':id..~a), 

a ziliz, közönséges ziliz. 
Altheben (arabs) = paunus oculi, 
Altheinnm (v. ö„ althea), ziliz aspara· 

gin, asparaginum altheae, az al· 
thein 

Altheste:1ia (rtl. &_),::Jricr-r1Jplo: se. phar· 
lnaca), külséí gyógyszerek; külsőleg 
alkaln1azand6 orvosságok„ V. ö 

Althesterins (&A'.JY)O'r~pto.;)i g,yógyit6, 
sebhegeszttí, sebforraszt6. 

Althetil (ara.bs) = haemorrholdes 

Althexis (~ él).~~t~), a gyógyitás 
Althos (ó -XA:Jo.;), a gyógyszer, az orv 

vosság. 
Altri..x: (alere táplálni\ a dajka 
Alncinatio, allucinatio = hallucinatio. 
Alnlae narinm (aJa kies) = alae 

naiium. 
Alnmen, a tünsó = sulfrts alun1inae 

et lixiviae cum aqua. 
Alnmen ammoniacale, a1n1noniakos 

timsó ; a. m sulfe.,s alumiuico-·ammo„ 
niacus. 

Alnmen calcinatnm = a.lumen ustu1n 
= alumen spougiosun1 = sulfas alu
minaB et lixiviae, égetett timsó. 

Alnmina acetica solnta = aluminiu1n 
aceticum solutum = ar gilla acetica, 

Alumina hydrica = aluminum hy
d1oxydatu1n, = hydroxydu1n aluminii 
= oxydum aluminii hydratum. timv 
éleg vize gy, 

Alnmina oleinica, ol~jsavas timany, 
timany-szappan. 

Alnminatns, timsós 
Aluminicns = aluminatus 
Alnminia, a tiinföl:l. 
Alumininmi a tünany, az alurninium. 
AlnmiJiinm aceticnm solntum = az: .. 

gilla acetica, eczetsavas timany,eczet
savas alumiuium 

Alumininm chloratnm, timanyhalvag 
Alnmininm hydroxydatum, tüna 1y„ 

éleg, alu1niniumhydroxyd. 
Alumínium snlfnrioum = sulfas a,lu„ 

n1inicus, kénsavas tin1auy . 
Alnminosis pnlmonnm, agyagpor 

okozta tüdi:ibántalom ; v ö. pneumo· 
noconiosis 

Alnminosns, timsós. 
Alveaxinm, L göd1öcske; 2 a külsö 

füljárat, melyben a fülzsii szokott 
összegyüle1nleni.. 

Alveoli dentinm, Íogsejtek j v ö„ 
alveolus. 

Alveoli pnlmonnm, tiidöllghólyagcsák 
Elvetendő, mivel összetéveszthető a 
nyi:.: kmirigyf' k tiiszlíi vel. I-I y1 tl 

Alveolns, kis barlangocska, sejt, fogsejt. 
Alveolaris 1 alveolatus, h6lyagcsás, 

sejtes„ ~ervus alveola.ris superior, a 
felső fogniedei idege. Nervus alveola
ris inferior, az alsó fogmede1 idege„ 
Processus alveolaiis, fogmeder-·nyujt .. 
vány 

Alveus, az ür, a br,rlang 
Alveus communis ductnnm semi

circulai:·inm Scarpa = sacculus ob
longus seu ellipticus. 

Alvidnca se, ren1edia (alvus a has, 
ducere hajtani), hashajtó szerek„ 

Alvini, Plininsnál: hasmenésben szen
vedők i v, ö. 
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Alvns 

Alvus, az alhas, székelet, néha= uterus 
Alvns adstr-icta, st1icta, obstipata, 

székrekedés 
Alvns dnra, kemény székelet 
Alvns fl.nida, seu finens seu mollis, 
könnyű székelet 

Alvus foetens, bűzös székelet 
Alvns nigra, fekete székelet 
Alvns sicca, szá.raz székelet 
Alvus tarda, renyhe székelés 
Alymphia ·'.&. pr és ~ AJµrpT] a nyi:tk), 

nyirkhiányi nyi.i:kfogyatkozás 
Alysis (~ &\u1n;) = alysmus 
Alysma (rb é(),'Jcrµa:) = alysnrus 
Alysmaticus, alysmodes (&/:ucrµhl011i;), 

nyugtalan, ~jedö, ij edezö 
Alysmus (0 &Aucrµo'i;), a betegek nyug· 

talansága. 
Alyssum (10 (,),/,ucraov, AJ~e:tv nyelni), 

ebvész·, ebdüh··, veszettség elleni szer. 
Amalgama (rlµa együtt, ya:µe:f1 össze·· 

kötni), a foncsor 
Amanitinnm, az amanitin. v ö 
Amanita mnscaria Persoon = aga~ 

ricus muscarius Linné. 
Amandinnm, lnandulalegumin , az 

a1nandin 
Amai:a se. x·emedia (amarus a, n1, 

keseri'i), keserü gyógyszerek. 
Amaracinnm se. nnquentnm1 egy· 

ko1 kedvelt, illatos ír 
Ama:raens, amax·acnm (cC &µdpc0-(0'1] 

= origanum majo1annae 
Amai:innm = picraminum 
Amaritndo, a keseríiség 
Amarinscnlns, kesernyés; amarus, 

keserű. 

Am?'sesis, amassesis E& llI és ··~ 
JJ.O'.UY)CHi; a rágás), iágni nem bírás, 
akadályozott, megakasztott rágás , 
inanducatio impedita. 

Amastia (& p1. és n1astos), csecshiány, 
t i. világrahozott csecshiány. 

Amatoxins, sze+elmi, szerelmes; feb. 
ris amatoria, szerelmi láz; inusculi 
amatorii = n1usculi obliq_ui oculi 

Am.anx·osis ('Íi &p.(Y.Úpü>crti;, szemgyengü. 
lés, vakulás &p.cr.vpoUv vakitni), 
fekete hályog, a mór i a. m gntta 
serena 

Amanr·osis dimidiata = hcmia1nau. 
rosis. 

Amanr•osis ex: haemox·rhagia, bel
vérzé.;; okozta feketehályog„ m61. 

Amanrosis hyster·ica, méhszenves 
mór v. feketehályog, 

Amanr·osis inter·mittens, v:iltólázas 
mór, v feketehályog. 

Amaurosis partialis fugax: = he1ni. 
anopsia terapo1·alis = teichopsia, múlé
kony részleges feketehályog, v mór, 
foltlá.tó mór v. feketehályog. 

25 Ambra grisea 

Ama1u.•05is progi•essiva, előrehaladó 
mór, v feketehályog, a látóideg 
hüdése. 

Ainanrosis re:D.ectozia, visszahajlitott, 
visszahajtott mór, pl, trigemiuus bán
talmakuál fellépő inúlékony vakság 

Amanz·osis satui:·nina, ólmos fekete„ 
hályog, 6lommérgezés okozta m61'.. 

Amanroticus (&µo::vpoi:t~ói;), feketa há
lyogó. stb. 

Amazia (&. pr.. 0 µct~Ói;csecsbimbó), emlő·· 
hiány j szü16l.•zÓra: biiubóhiáuy 

Ambaz·nm = a1nbra. 
Ambe, ambon (-~ &µpri, Ó &µ(3@'1), a 

szél = crista ; 2 am be Hippokratis, 
karbeígazitó gép, Hyppocrates kar
beigazitója 

Ambicns (ó &,up~xo; a kehely), a lombik. 
Ambidexter (ambo" mindkettő, dexter 

jobb), jobbkezü, t i. oly egyén, ki 
inindkét félkezét egyformán tudja 
haszn:ilni.. 

Ambix: = ambicus 
Ambloma (TO &µpl.wµo:), elvetélés 

koraszülés, eli:etélt magzat 
Amblops = am blyopus. 
Amblosis, amblosmus (~ é(µpl,ü>crti;, é 

&µí~Awcrµói;), elvetélés, koraszülési ez 
az actio, n1ig amblo1na az actio ered-
1nénye. 

Amblotica se :z:·emedia (&µ.pA0~·1 el· 
vetélni) = ren1edia abortiva; v. ö 

Ambloticns (&µ~Aü>T(::<Ói;), magzatel
hajtó 

Amblyaphia (&µpAói; tompa, ~ 0:'1l~ a 
tapintás, az érzés), tompa érzés, kii· 
lönösen a tapintás tompulása 

Amblyopes (&µphuhln'/,;) = amblyopus 
Amblyopia (~ &µp),vwrdcr., &µpAúi; ton1pa, 

gyenge és ~ Oo.J;ti; a látás), gyenge 
látás, homályos látás, lát<1shom<l..ly. 

Amblyopia ex anopsia, elhanyagolá.s 
szülte látáshomály, vagy gyengült 
latáe 

Ambl opia hysterica = amatuosis 
hysterica„ 

AmblyopiQ. potato:t·nm seu alkoho
licit s(lu CJ:•apulosa, -iszákosok -u;t3.S~ 
zava1a, szemhomályosodása, látás
gyengiilése, szem}tibázása N épnyel. 
ven: »hibázik a szemen1<: = roszúl 
látok. 

Amblyopia. tox:ica, l11(.hgezés okozt<i 
látásgyeugiilés, vagy látászavar, pl 
kinal, doh3.ny1nérgezés szülte múlé
kony látiszavar, sxefnhibázás 

Amblyopsia = a1nblyopia 
Amblyopns (&µpAvwitói;, d.µ(3A'Jwrc·~i;), 

gyenge sze1nli, hibás szemű. 
Ambr·a (C(.µpO'.p ?)7 az ambra 
Ambi:·a grisea. s, amhrosiaca1 a szűl'ke 

ambru 
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Amphisbenae 28 AmyJo-nitrosns 

Amphisbenae (&µcptcr13izlvet'l n1iudkét;., 
felé haladni) se. venae1 iógi é1t6ltim
ben azon véredények1 melyek állitó
lag a méht.öl az en1Hlk felé vonul.. 
ná.nak 

Amphodiplopia= amphoterodiplopia 
Amphoi:icus (ó &µcpopeú:; kétfülü kan-

0só, továbbá folyadékos ü1n1érték), 
kancsóhang1 locscsanó hang. 

Amphoterodiplopia (&µr.pócepo:; nlind·· 
kettö, Str.:AaíJ:; ket!;ős, Ti Ó9t:; a látás)i 
kettős látás mindkét szemen 

Amphoterus (&.µcpóce:po:; min_dkettö), 
mindkettő, Substantiae amphotera.e 
= substantiae nentrales) közön1bös 
anyagok 

Ampliatio, an1plificatio (a1nplificare 
nagyobbitani) 1 a tágulás, nagyob
bjtás 

Amplexicaulis se folium, szárölelö, 
levél 

Amposis (~ &µr.:WO't:;) = resorptio 
Ampulla (Hyrtl szerint: nem »an1· 

phora« kicsiri.yité'se, ' hanem = am
pla bulla), az odU 

Ampulla chylifeza. Haller ~ ciste1na 
lumbalis, seu receptaculum chyli. 

Ampulla Henlei, a Henle-féle odú a 
Falopp··féle kürtőn. 

Ampulla. membz-anacea, há1 tJ ás odú 
Ampnllae canalinm semicircula

i:inm, a félkör·ös csato1·nák odúi, a 
labyrintbus odúi. 

AmpnllaeLieberkühnii, Lieberkühn
féle boholy-odúk 

Ampulla.e nr·etezum, a húgyvezérek 
odúi torkolatuknál. 

Am:Pntatio (an1putare csonkítani), a 
csonkitás 

Ampntatio antibrachii1 alkarcson-
kitás. 

1 Amychae (a1nycba többese), köpülözés 
okozta sebek. 

Amyelia (&µ.u's/,o~ velőtleu), gerincz 
velöhiány. 

Amygdala, amygdale, amygdalis, 
an1ygc1ah11n (~ &µ.uyO~AY), &µuy8cú,{~, 
cO &µSyü::.:»o'I), a llHtndola. 

Amygdala amara, keserl-í mandala 
Amygdala dulcis, édes ·mandola 
Amygdalae (an1ygdala többese)= ton-

sillae. 
Amygdalatnm = e1nulsio amygda

liua1 köznyelven: »a ma n d o 1 a
t ej«, tudományosan: mandolafejet. 
Hanen1 n1auidjunk csak ineg a >'111 a n·· 
dolatej(,-nél 

Amygdalatus, n1andolás 
Amygdalicn:m se acidun1, a Jllando

lasav. 
Amygdalinicnm acidum, amygdalin

sav. 
Amygdalinum (v. ö amygdala), a 

mandolaal, az a111ygdalin. 
Amygdalitis (V„ ö amygdalae, a mau

dolalob. \T ö. tonsillitis. 
Amygdalo1des (a,111ygdala a mandala 

és 7Q tlüoi;, az idom),. rnaudolaszerü. 
Amygdaloncus (v. ö. a1nygdalae és 

0 Öyxoi; a da.ganttt), rnandoladaganat1 

inandolatúl tengés. 
Amygdalopathia (<1111,Jgdalae a n1an

dolak, .,o n:á:Jo~ a bAntaloin), mandola
bánt:1lo1n 

Amygdaloplethora (v ö. a1n_ygdala 
és pletho1a), a mandnlák v él' ln e s·· 
ségu . 

Amygdalus ~ommunis Linné, közön·· 
séges mandolafa 

Amygdalypertrophia (v. ö. amygd<Üa 
és hypert1ophia), n1andula.túltengé . .;; 
és n1auduladagauat = an1ygdaJoncns 

Ampntatio 
Ampntatio 
Ampntatio 
Ampntatio 

! Amylicns, a1nyles; v ö brachii, karcsonkitás 
crnris, alszárcsonkitás. 
femoris, czon1bcsonkitás 
in tarso, lábtőbeli cson- 1

, 

kitás. 
Ampntatio mammae, csecskiirtás 
Ampntatio penis, monycsonkitás. 
Amputatio phalangnm, ujjperczek 

csonkitása, 
Ampntatio portionis vaginalis,an1éh 

nyakának csonkitása 
Ampntatio spontanea, öncsonkitá.s, 

rnagzatkor beli lekötése a végtagok
nak a köldökzsinó1 vagy n1ás szálag
szerű képletek áltctl, 111inek követ
keztében a lekötött részek elhalnak. 

Amnr·ca, amurga, (~ &.,uÓpj'"I)), 1 a fa
olaj seprüje; 2, faolajsep1ühöz hasonló 
kiválasztás a tüdőből vagy a belekből. 

Amycha, amyx:is ('~ J.µ.vz~ é.s ·~ &µ.:.i;t~) 
= cxeoriatio, horzsolás 

Amylnit:iis = all1yll1etheT nit1osus = 
a1nyle nit1·osa = nit1itun1 <tinyli = 
a111yloxydun1 nitrosurn = :1111,-ylu1n ni
t1 osuin = aethe1 a1nylonitrosns, az 
amylnitrit. 

Amylaceus (v„ö. amylum), koményitils. 
Amylaethe:i• nit:i·osns = an1ylintris 
Amylaminum, an1yla1nin 
Amyle chlo:iata, amylhalvag. 
Amyle jodata, an1ylibla,g, iódo:o;„alll)l. 
Amyle nitx·osa = an1ylnit1i:S. 
Amylennm (v. ö. amylum)) az a1nyleu 
Amylinum = 11mylu111 solubil.c. 
An;-yloi"de~ ('rO Clµu/.oy .a l~e.:nóu~·~tö, ,Q 

ttaoi; a.z idon1), ker1e;1y1to:Szern, sza
lo1:u1aszcr ű 

Amyloldum Vircho\v (v. ö. an1yloides), 
kon1éuyitősze1 ü fehé1nye 

Amylo·nit:iosus (v ü. an1ylnn1 és nit
rosus), v, ö amylnitiis 



Amyloxydnm 29 Anaesthesia, anaesthesis 

Amyloxydnm nitrosum = amylnitris 
Amylnm (Ü,u.uAo; örletlen, ·di &µ1JÁOV a 

keméuyitö), a ken1éuyitö„ Amylum 
se. '&./,eupov, liszt, n1ely ne1n őrlés, de 
ázttttás utjáu nyeretik„ -

Amylnm Marantae, marantake1né-
nyitö, az araruta liszt. 

Amylum nitrosum = amylnitris. 
Amylum orizae, l'izskeméuyitö 
Amylnm solubile, folyó vagy oldé-

kony keményítő. _4,. ni. amyliuum, 
amyduliuum. 

Amylum tzitici, buzakeményitö 
Amyos, amyus (~ pr és 0 µü; a.z izon1), 

izomtalan, izomnélküli 
Amyosthenia (cl pr. 0 µ.U; az izon1, 0 

cr'.Jévo; az erő), rosz Szó i v. ö myas„ 
theuia -

Amyoti;·ophia, amyotr ophicus. V ö 
myatrophia. 

Ana (dvel.), 1.. felfelé; 2 orv rendelvényen 
bizonyos gyógyszeradagna.k isn1ét .. 
lé.se ; partes anaticae, egyenlő i·és~ek 

Anabasis morbi (~ &vd~o::crt;) = incre·· 
1neutum morbi. 

Anabexis (&v:x. -· és ~-~crae:tv köhögui)i 
felköhögés, a nyákn~1k, a tu1hána,k 
felköhögfise 

Anabrochismus (ó a:\lo::~pox.tcrµ.ó-;), 1 a. 
pillaszö1Ck kihuzása ·; 2. az új képle .. 
teknek hu1kokknl való lekötése " 
ily 1nóilon v11.ló lflvH.lasztása 

Anab:i:·osis (~ &\lcl~pwat;), felho1zsolás, 
feldö1zsölés 

Anacardia occidentalia = f1uutus 1 

seu nuces anacai:dii occidentalis. 
Anacardia orientalia = f1 uctns s 

uuces anie:,ardii orientalis, elefanttet
vek, keletin,diai szivgyü1nölcs. 

Anacai:·dicum se acidu111, vcsofttstn ; 
v ö 

Anacardium ("rb &11co1.dpOwv) occiden„ 
tale vel ame1icann1n, uyugotindiai 
vesefa 

Anaca:rdium indicum, keleti vesef<1 
Anacai:·dium officinarum, Gaertnex 

sen1eca1 pus anacardiu1n Linné, 
keletindiai sintafa 

Anacatha:r·sis (~ &11a:x.d'.Jcq:icrt;··&11rzx.a.'.Ja.l· 
pe:~11, felüh·öl kitisztulni), hánytató, 
vagy köh'ögtetö gyógymód, orvoslás, 
inelynél a sze1 vezet felülről tisztul 

Anaoestus (&11dx.e:o"ro;-&11~x.e:a>o;), gy6„ 
g,yithatatlan, insanabilis. 

Anachz·empsis (-ij d\láx.pe:µo.J;t; a köhögés, 
kiköhögés), a ki.köhögés, :felköhögés. 

Anachremptum (v„ ö auachtempsis), 
a köpet = sputum 

Anaclinterium, anaclintrum (-rO cilla:-
x),t\l't"-.Ípto\I, &\ICÍxAt'il't"po11), támlásszék, 
nyugvó„ágy, pamlag. 

Anaclisis, anaclismns (~ chch:A!cr~;, 
Ó &\111.>if,lcrµŐ;), h<Ltta,l való támaszko. 
dás; fekvés, vagy ülés közben 

Anacnesmus (ó ch1a:x11e:crµó;), a viszketeg 
Anacollema ('rO &\111.xóAA1]µCL) 1 ragaszt6. 

szo1, a tapasz 
Anaconchyliasmns, anaconchylisn1us 

(0 &\laxoyx_uAta.:crµó;, &v11.xoyy,uAtcrµó;), a 
to1oköblités, a gurgulB.zás 

Anacope (fi d\lt1.x.orc~) = 11ausea, fas
tidiulit. 

Anacx·otus (&1111.x.poúw, 
lökök), felszálló ; v. 
e;1otns. 

' xpouw meg-1neg. 
ö pulsus ana-

Anacyclesis, anacyclesmn& = 
Anacyclosis (~ &11ci;x.Úx.A11at;, 0 d.\lo:X1.JX

A11crµó;, ~ &\lo:x.úxAwcrt;), a körben forgás 
-:-„ ué1nelyek szerint: a fanosodási 
idoszak. 

Hayae -
Candolle ; 

Anacyclus offi.cinar·um 
anacycJus pyrethru1n De 
v ö py1ethrum. 

Anadesma, anadesmns (~ &„a.O'tcrµr;, 
Ó &'1o:Oe:crµÓ; a főkötő) = epidesma 

Anadici:·otns, v ö dicrotus és ana
c1otus. 

AnaematopoCsis (& pr. ,Q o:I[J.o: a véT, 
·h rcol'tj1n; a készités), a hiányos vé1·· 
ké11ződés, fogyatékos vérképződés 

Anaematopoeticus, hiányos vérképz(), 
désü. V. ö. anae1natopoi:isis 

Anaematosis (&.vo::[µo::'t"o; vé1·telen) = 
auaematopoi:isis 

Anaemia (~ &.vatµlo:), vé1hiá11y, vérte
lenség„ »Vé1Íogyatkozás vagy 
kevés v é i ü s é.g«, inkább meg-felel, 
n1~1 t anaemia tulajdonkép: »oligae-
1n1a„« 

Anaemia Gothardi = cachexía. 1non. 
tana 

Anaemia pz·ogi:·essiva pei;·niciosa, 
seu essentialis feb1ilis, seu idiopa.
thica., vésv.cs, folyton fokoz6d0 vé1-
fogyatkozás 

Anaemia splenica = pseudoleucae1nia, 
lépdaganatokozta vérn1eg:fogyatkozás 

Anaemia tr·opica, foir6égalji vé1-
fogy11tkozás, rrielybe különöse11 a-z 
odaköltözött európaiak esnek Vajjon 
nen1"ú inter111ittens chrouica az oka, ? 

Anaemicus (v„ ö.. anaemia), vé1telen, 
v é 1 e fogyott; eddigelé »Vé1·sze. 
gény« (anaemia: vérszegénység! v. 
ö anaemia)„ V é I e fogy o t t a, d 
nor111am: ügyefogyott! 

Anaesthesia, anaesthesis (&, rlv p1 
és fi aJ.'cr~h']O'l; az érzés), az érzéstelen
ség, az é1·zés hiánya, az é l' z és f o
g y a t k o z ás a, az éizés hűdése, 
az érző idegek ingerlékenységéuek 
hiánya, csökkenése, m e g fogy a t
k o z ás a 
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Anaest11esia entanea 30 Ana1•rltexis 

An3.esthesia cutanea, a köztakaJ:6 
érzéstelensége 1 vagy é r z é S f o
g y a t k o z ás a. 

Anaesthesia gustato:i:·ia„ izléshiány 
Anaesthesia hysterica, 111éhszenv0s 

éi·zéstelenség, méhszenves é i :r, é S·· 

fogyatkozás. 
Anaesthesia muscularis, u.z izn~ok 

éi·zéstelensége. 
Anaesthesia nervi optici, a 1 á t 6-

i d e g érzésteleusége. 
Anaesthesia nervi optici genuina, a 

látó ideg valódi érzésteleusége 
Anaesthesia n opt. hysterica, méh

szeuvesekuél elöforduló látóideg-ér
zéstelenség. 

Anaesthesia n, opt senilis, a látás
élességnek aggko1i to1npulása. 

Anaesthesia n. opt ti:aumatica, 
erőművi behatas okozta lát6ideg-é1:.
zéstelenség 

Anaesthesia olfacto:i:ia = anosmia 
Anaesthesia sensnalis, a hö és hideg·· 

é1zés hiáuya, a közérzés hiánya, ;1 

közérzés 1negfogyatkozásal 
Anaesthesia pa:r·tialis, részleges ér-

zéstelenség 
Anaesthesia totalis, te~jes é1zéste

lenség. 
Anaesthe~ia, viscer~lis, a tengéleti 

szervek erzesteleusege 
Anaesthesia toxica, inérgezés okozta, 

é1zéstelenség 
Anaesthesia tJ:ifacialis = a1naui:o

sis trifacialis, agyrázkódás okozta 
fekete hályog, v. mó1 (t1ifacialis = 
trigeminofacialis ? !) 

Anaesthetica se. re1nedia, éizéstele
uitö, b6ditó szerek; v ö. 

Anaestheticns (&.vr:J.[cr'jY)TOi;), érzéstelen, 
érzéstelenitö, bóditó. 

Anaesthetospasmns (&.wxlcr':JY)TOi; é1zés
telen, 0 crrcwJµÓi; a gö1cs), fBjdalmat
lau gö1cs? ! 

Anaga:r·galictnm ( dw1.:yup1;uAl~r.tv), = 
Anagargaristnm (-rO <J.1Jt1.yt1.pyu.pccrto'1 

qui:pµu.x.ov), toroköblitö Szel', 
Analepsis ('~ &vCÜ.Yjl.j;t~), a felüdülés, ;l. 

gyógyulás, a inagához té1és, a fel
ócsúdás, 

Analeptica se. :remedia (&.va.:Arirc•o~ói;) 1 
üditö szerek 

Analgesia (~ &vcú.y11ala.: & p1. és :0 
ClAyoi;, a fájdalom) = anaesthesin~ 
:partialis j csupán a fi:l.jdalomérzés 
n1egszünt, ellenben a tapintás ineg· 
n1aradt 

Analgia = analgesia 
Analogia (~ &vu.Aoyici::), a hasonszerliség, 

a hasouueu1űség, 
Analogions, analogns (&vetAoylxÓi;, &.vá.

Aoyo;), hasouszer (i, egybehangzó. 

Analysis e+ &'1a.),Jcr~;J &'JO:).ÚE:t'I feloldani)j 
a vegybontás, az elemzés. 

Anamir-ta coccnlns, indiai kokkel 
Animi:t·tienm acidum, a kokkelsav. 
Anamnesis (~ &vclµ.'l"l]O'l; a 111ege111léke. 

zés), a kó1előzn1éay. Bizonyos kór. 
cset11él a?: azt megelőző 1nultnak 
figyeleinbe vétele. 

Anamnestica, anamnestice se. doc .. 
t1iua (v ö, anamuesis), a k61·elöz
n1éuyek taua 

Anamnesticns (cbo:,u.v1]0•~r.Ó;'), emléke· 
zeti, en1lékezési, k61elöz111éuye;;;; signa 
<tna11111e;;;tica - lefolyt kóralakok:ra 
utaló tünetek 

Anandria (f1 &.vci::vOpdo:), férfi tehetetlen·· 
ség, Hen1zőképteleuség, ne1nzeui nen1 
bir.is. 

Anandries, anandrus (o'.vo:v3p(~;, /J.vr;.v· 
Opoi;), nemzésre képtelen, ue1nzeni 
nem biró he1élt„ 

Anauthei:·ns (& ('i) p1 és v„ ö. anthera), 
hi111szál 11élküli 

Anaphalantiasis (~ &vo:9t1.Aavr1o:crt;), 
Kaposi szeiint, pillaszéír ko1Jaszság ; 
Pape \V ti. görög nyelvész szerint: 
a fej n1ellsÖ részének kopaszsága 

Anaphytopy:ra (&.vo:cpú~w serdülni, Ó 
-;-:;Vp a láz), a se1dülé;;; ko:rszakabeli 
láz i lázas mozgalmak, 111elyek a szer
vezetnek se1dülő korában fejlődnek 

Anaplasis (~ &vd-,i,;ACT.crt;) = repositio 
Anaplerosis (.fi &vCT.r;:f,"fipwcrt;), l. a seb 

kitöltése sa1jadv.ás által; 2. a test, 
vagy egy részének túlteltsége yé1-
rel; tehát »vtlrmesség, vagy vértor
lódás« ? ! 

Anaplerotioa (v 6 anaplerosis), se 
remedia, sarjadzás elösegitö, vél'vesz
téspótló szerek 

Anaplensis (-i) &.vo'.r.Acucrti;), a lazultság1 

szuvas csontok vc.gy- fogak: n1eglazu
lásai elválása. 

Anapnensis (+, &vo'.ltvcucrt;), a belég-zés1 

a légzés általában s a pihenés 
Anapuoi"ca se. 1e1nedia, 1. a kilégzést, 

tehát a tüdő tisztulását elősegitö sze-
1ek; 2. gyenge izzasztók, a bőr ki
gőzölgését elö1nozdit6 szerek 

Anapnoonusi (&vo:rcvc~v kilégzeni, lég
zeni, o[ '10Ücrot a bántahnak), a légzés 
báutahnai, tehát a tiidőbántalrnak. 

Anapsyctei:'Íum ('rO dvci::~ux.Ti,plo'i), 1 az 
üditő szer i 2. az üditö hely, szoba 

Anapsycticum se. i: emedinm (·~0 &v~„ 
l.j;ux.TtY-Ó'.I), az üditöszer. 

Anaptysis ('Í'J &vo'.'0:-:ucrti;), a kiköpés, ki
köhögés 

AnaJ·:c·hexis (~ &vdPP'tJ~ti;), disruptio 
ite:rata, ujra felszakitás, roszul gyó. 
gyult csonttöréseknek ii;jnt eltörése 



Anal'rbina 

Anar'i:·hina se„ remedia, tüsszentő„sze
rek; v„ ö. 

Anarrhinum (-rO &vá#Ptvov), mi ázorl'llák 
val6, a tüssz.entö, s~e1·.00 , 

Anorrhophesis (TJ o:vcr.ppo(j)"f)crt;), a- f01-
szivódá~; a„, ni;. resorJ?tio ·, „ 

Anarthria ( cr., o:v p1 „ es -re cr.pSpov az 
izület), 1„ végtag-hiány; 2. = dysar„ 
tluia, t„ i azon külső beszédszervek 
mozgászavara, melyeknek reudes 111ü„ 
ködésétöl; mozgásától, a hangoknak 
s sza.v!lkua.k kiejtése függ. 

Anarthria litteralis seu psellismus, 
seu blaesitas, a hebegés 

Anaxthi:·ia syllabax·is, haesitatio lin
guae, a betüfelcseiélés. 

Anasarca se, hydrops ('rO Ú&p(i)lf,i o:wx 
acípxo:) = hyd1ops i11te1nis, a bö1 alatti 
vizenyő, a bőrvizenyö. 

Anaspadia (&vcí. és CJ"rt~'I felhuzni) = 
epispadia 

Anaspadiaeus = epispadiaeus 
Anastole (~ &vo:;-rol:rj), a seb lebenyeinek 

visszahajtása. 
Anastomosis (~ &vo:o--róµwo-t;, &vo:o-ToµoU'1 

beszakadni), a véredények s idegek 
összefolyása, egymiLsba torkolása. 

Anastomosis emissionis se. ne:r·vo
rnm, kiadó, kibocsátó, sarjhajtó ideg
betorkolás. 

Anastomosis mutua, kblcsöuös boto1-
kolás, 

Anastomosis permanens, 11Hnadandó 
idegbeto1·kolás. 

Anastomosis pz'ogi:·essiva, haladó be
torkolás 

Anastomosis I'eceptionis (se uervo
rum), fogadó idegbetorkolás 

Anastomosis regressiva, visszafoty6 
idegbetorkolás. 

Anastomosis simplex:nervor nm, egy
szer{i idegbetorkolás 

Anastomosis tempozanea, ideiglenes 
betorkolás, 

Anastomoticus (v. ö aua.sto1nosis), 
be torkoló 

Anastrophe (~ &v.c1.o<poq;i~), n1egfordu
lás, pl. a hugyhólyagnak, a, méhnek 
megfordulása 

Anatherapensis (&vr:l felfelé, v ö 
therapeusis), cura prog1·ediens, foko
zódó, fokozatos orvoslás, gyógyitiLs, 
gyógyszorelés, n1elynél a beteg fükon
kint nttgyobb adagot ka1J. 

Anaticus (&vá.), egyenlő viszony1l, 
meunyis€gű; pa1tes anaticae = pa1·
tes aequales. 

Anatomla (~&vcr.•oµ~, &vo:-réµvi::tv bon
czolui), a boncztan. 

Anatomia comparativa, összehason
litó boncztan .. 

Anatomia externa = 1nol'phologia 

31 Anconaens qnartns 

Anatomia topogr•aphica = tópo-
. graphia 

Anatomicns (&vo:t"oµo~ó;), boncztaui 
Anatomns (&vd-roµo;), bouczoló 
Anab·esis (~ &vcit'p'l')a~;), a koponya 

megfúl'ása, a lékezés 
Anatripsiologia (~ dvrl"t'p(yt; a bedör

zsölés, 0 ).Óyo; a tau), az 01 vosló ke
nések tana i 2 = anati·iptice Az 
újabb ü·odalom nem isrne1i e 1nüki
f€jezést, me1 t k'iilöuben nem alkotta 
volna az uj szót »mechauonherapia« 

Anatx··ipsis (~ &vri-rpn,!;(;, &vo:rpl~i::~v be
kenni) a bekenés, a bedörz;sölés. = 
ftictio, = massage. V. ö előbbivel 

Anati:'1ptica, anatriptica se. cuia (v 
ö. anatripsis) döTzsölö, kenő orvoslás 
V. ö„ auat1·ipsiologia. 

Anbar = amb1a. 
Ancale, (~ &.yxa),~_) = aucon. 
Ance (11 Cl"(Y.'fJ) = ancou 
Anceps, kété1telmü, kétes i növéuy

tanilag : caulis, foliu1n anceps, kétéh'i 
szár, levél. 

Anchae (?) = os coxae, seu os inno
miuatu1n - s a medencze.csoutok á.1-
talában 

Anchilops (fJ.)'f,,.t, -i\ ~Ifi a szem)= anchy
lopsi a szen1h~jzug daganata, a sze1nzug 
tá.l,yoga 

Anchnsa of:ficinalh1 (~ !1.yx.ouar.1.), az 
01 vosi atraczél. 

Anchnsa tinctoria, a festő atraczél. 
Anchusinnm (v. ö.auchusa), az alkanna 

piios, az »alkanna« pllos festőanyag 
Anchyle = ancyle, 
An~hyloblepharicus = 1111cyloblepha.-

11cus, 
Anchyloblepharon=aucyloblepha1ou 
Anchyloglossnm = ancyloglossu1u. 
Anchylops = ancylops, 
Anchylosis = ancylosis 
Anchylostomnm = ttucylosto1nurn. 
Ancistx'idíon, ancist:ridinm (-rO dyxia-

Tplöto'J) = 
Ancistrium, ancistrion (-r0 &.yxlcr-rpw1J), 

kis horog, ho1gacs, horgocska; v, ö„ 
Ancistron, ancistrum (-rb 6'.yxia•pov), 

a sebészi ho1·og 
Ancon (ó r:l.y/.wv), a könyök 
Anconaeus (Hy1 tl szerint áyxw~o:fo; 

gö1ög szó ne1n létezvén, tehát a ki-· 
fejezés ba1ba1· alkotás), könyöki P10-
cessus auconaeus = olecTanou. 

Anconaeus extei:'nns se. mnsc„ 
caput e:x:teruum tricipitis. 

Anconaens intei:,nns se mnsc. -
caput interuu1n tricipitis„ 

Anconaeus longns se„ mnscnlus 
caput longum tricipitis brachii 

Anconaens qnartns, negyedik könyök· 
izo1n 
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Anconagra 32 Andr-0gyna 

An.conagx·a (0 áyxW'il, a könyök, T1 &•{pr!. 
a köszvény), köuyökköszvény, idült 
köuyökcsÚ7. j arthritis cubitalis c1uo
nica 

Anconcace (ó &.yxhl\l a könyök, xa:xó; 
i·osz), könyökszú = olecrana1 throcaGc. 

Ancora (v. ö. aucos), horgony, horog 
Ancos (TO &yx.oi;:), horog, hajlás, szöglet. 
Ancter (0 &yxrÍip), ·sebészi horog, sebészi 

varrótű; ~. ragasztó esik = össze
húzó kötés. 

An.cte:1iasmus {Ó &yxTY)plct.crµ.Ó;), a var
rás ; 2. az ond,ó zsinór· véredéuyeinek 
tön1eges alákötése ; 3, ué111elyekuél 
iufibulatio 

Ancylau.chen. (&.yx.ÚAo; görbe, ő r:J.~Y,~'1 
a nyak), a görbe nyak, a görbe nyakú. 
ember 

An.cyle (&yxÚ),o; &yxÚAI), flyxu/,o'I görbe). 
L a hajlás, rn. p. könyökhajlás, térd-
hajlás; 2. = horog; 3. = contr:'.t.·· 
ctura., ancylosis 

Ancylenteron (&yxÚÁTJ összenőtt, -:b 
~Ytepov a bél), bélösszeuövés. 

Ancyloblepharicus, (&yxvAopAer.petptxÓi;). 
sze1nhéjösszenövési ; v ö. 

Ancyloblepharon, anchyloblepha
r·nm (TO &y:.i:uAo~),éa:ietpov), a szemhéj .. 
összenövés, a szen1pillák széleinek 
összeuövése 

Ancyloblepharns=ancyloblephaticus 
Ancylocheilon {rlyxÚAoi; összenőtt, é:-o 

0 1eO,oi; az ajak), összenUtt ~jkak 
Ancylochilia (v. ö a.ncylocheilon), 

összenőtt ajkúság, a foginyhez 1 az 
állkapcsokhoz odanőtt B.jkak 

Ancylochilicns, ancylocheilicns (v 
ö ancylocheilou), összenőtt ajkú 

Ancylocolpns (v. ö. ancylus és col
pos) = atresia vulvae1 hüvelyössze
növés, hüvelyzár. 

Ancylocoi:·e (&yxÚATJ és ~ xÓp'fl a láta, 
a szembogá1), benőtt láta, láta,zá1 
Láta =a sze1n boga1 a 

Ancylocor·icus (v. ö. ancylo<:,ou:), láta
zári 

Ancyloder·e,ancyloderis{&yxif),íjgö1 be 
~ 8etp~, 8ép1i; a nyak)= capnt obstipun1 

Ancylodes, ancyloldes (&yx,./A'fl gö1be 1 

eb efÖ"oi; az ido1n), ho1ogs?<e1ü, gö1be 
ido1nú 

Ancyloglossia, ancyloglosson, anC}·. 

loglossun1 (&yxÚÁ'l'J görbe, ~ y),1;Jcrcro: 
a nyelv), a S?.~j alapjához nőtt nyelv: 
:üapjához odanőtt nyelv; s pedig -
:incyloglossia aquisita - hegek utján 
szerzett -· vagy ancyloglossia, con· 
genita, világra.hozott nyelvösszenövés 

Ancylomele (~ &.yxu).oµfiATJ), görbe 
kutató --· specillum »Kutasz« rosz 
alkotás 

Acylomelei (&.yxú}ri összenőtt, eb µ.S'Aoi; 
a ta,g), összenőtt tngok, pl. ujjak„ 

Ancylomelicus (e ö aucylomele), 
összenőtt tagú, pl. összenőtt ~tjjú 

Ancylomei:1sma (dyxÚA'fl összenőtt, TO 

µSp(;µa: a iész)1 higy 1ész0k, 1)1, belek 
ö5szenövése. 

Ancylopodia (&yx1.íf,oi; görbe, összenőtt. 
ó íCoUi; a láb), görbe láb, de összenőtt 
lB..búság is lehet. Lőcs láb? l 

Ancylopi:octos (&yxÚAo; összenőtt, 0 
TCphlxTÓ<;) = at1esia ani 

Ancylops (&yxVAo; közel, ~ WIJ; a szen1) 
= anchilops = oLegilops 

Ancylo:i;·:i;·hinia (dyxÚAo; összenőtt, C 
pt-.; az orr), összenőtt or1lyukak, t 
i„ az orr czi1npáiuak összenövése. 

Ancylosis (~ &j'Y.t.Í).üicr~i;), az izületi lne
revség, régieknél= a,rth1itis ehrouica 

Ancylosis (-) ca.psulai:'Ís, izületme· 
revség, az izüléti tok heges össze. 
húzodása folytán 

Ancylosis exti:acapsula.ris, seu spu· 
iia.

1 
izliletnLe1·ev-ség az izületi tokon 

kivúl levő hí.gyrészek heges össze. 
huz6dása folytán 

Ancylosis inti;acapsnlaxis sen vexa, 
tokon bcHili izületmerevség1 az izii
leti felszinek csontos 1 kötőszövetes, 
vagy po1c.:zog6s összcn1övése folytán 

Ancylosis membranosa1 száJagos izü
lefonerevség 

Ancylosis mnscularis, izo111gö1csüs 
iziiletinerevség 

Ancylosis ossea csont„ izület1ne1evség 
Ancylostoma dnodenalis = 
Ancylostomum duodenale (&yx•JAo; 

görbe -rO GTÓµa: a száj) 1 görbcoszájú 
galandócz; ka1Ócza? a bányász
aszály okozó gala,nd6cz V. ö doch· 
111ius seu strongylus duodenalis 

Ancylosns izület-rnerevségi. 
Ancylotia (&)':t.5Ac; összenőtt, -rO o~; a 

fül) = atre,:;üi auditus externi 
Ancylui:·ethra (&yx.J'Aoi; összenőtt, T1 

oUp"fÍS-po:: a hngycsö) = at1esia nl'eth:rae 
Ancyr-a (~ &yxupet), sebészi vagy bon·· 

czoló horog 
Ancyr·odes, ancyroi'.des (&yxupoet01fc;, 

&yxupüi'8YJ;), horogszerü, ho1ogidon1.Ú 
Processus ancy1odes = processus co„ 
racoldcs 

Anda bi:·asiliensis Raddi = 
Anda Gomesii Jussien, anda„assu, 

anda-asszú. kutyatej, az a1ara-gyü-
1nölcsötadó növény„ 

' _„_ " 
bon-

! Andra.natomia (ó &-.f;p a férfi 
&.vct."C'Of.1.TÍ a bonczolá.s), férfihulla 
czolása, férfitetein felbontása. 

Andr·ogyna (b &vOpoyt.Ív"l')c;, b &v~p a férfi, 
a hin1 7 "() yuv'fÍ a nö), 1. a csira j 2 
néha = eunuchus, pathicus, 



Androgynia 33 A.nenrysma saeciforme 

And:i,ogynia (&v8poyúv-q.; a csiia) = 
gyuandria, 

Andi:,ogynns (&YOpoyÚ>J'l)i;), 1„ csira j 2. 
mindkétnemreközös,pl balnea andro· 
gyna, közös fürdők; fios audrogynus 
= f:l.os hermaphroditus, közös virág. 

And:i;·omania (~ &·1Ö"poµa::v(o:., 0 &v"fÍp a 
férfi, ~ µrxv[a az őrjöngés, düh) = 
nymphomania 

Andr"Ome (~ &vOpoµ-rí) = elephantiasis 
scroti 

Andropetalaris, andropetalus (C &v'fÍp 
a him, R v. ö. petaluml, himszálas 
levelű, "t. i. telt virág, melynek him·· 
szálai szirmokká változnak át„ 

Andi:·opetalnm (8 &\l"fÍP a him, Tb 
n1!-ro:.),ov a levél), himszállevél, him„ 
szálszirom 

Andi:·ophorum (b &v't)p a hin1, cpr!petv 
viselni), a himzacsk6 j zacskóvá össze·· 
nőtt hímszálak 

Androtom.e = andranatomia 
Aneccrisis (& (y) pr. és rY.xptcrt.; a váJ·· 

ságos elválasztás), tökéletlen vagy 
hiányzó válságos kiválasztás. 

Aner·getice se, ars (&veye:lpetv feltá1nasz. 
tani, feléleszteni), élesztő, felélesztő 
tudon1áuy vagy n1üvészet; t„ i. fél·· 
h o 1 t a k a t felélesztő tudomány. 
»Tetszholt< elvetendő 

Anelectxicus ( &vtlex't"ptxói;), nem delejes, 
ne1n villanyos„ 

Anelectrotonus (&wí. és v. ö. elect10-
tonus), az ( +) igenleges sark elekt10· 
tonusa. 

Anemone nemorosa Linné, ligeti 
kökörcsin, 

Anemoae pratensis Linné, a n1ezei 
kökörcsin. 

Anemone pulsatilla Linné, leány·· 
kökörcsin 

Anemonicus (v. ö, anemone), kökör· 
csinsavas„ 

Anemoninum (v ö ane1none), kököl'·· 
csinal 

Anemonolum (v. ö anernone et oleun1), 
illó kökörcsinolaj, az ane1nonol 

Anencephalia (& (v) pi. 0 i'yxtrpcú,oi; 
az agyvelő), agyvelf:í·hiány, fejteleu 
vagy csonkán kifejlett fejíí törzsma.g·· 
zat, agyvelő nélkül 

Anencephalicus (v. ö. aueucephali<1), 
agyvelötlen torzszülött ; stb. 

Anencephalus (v. ö aneucephalia), 
agyvelötleu, fejteleu torz j - ostoba 
ember 

Anenergesia (~ &vevepyrplcc), a tétlen .. 
ség -· a müködés hiánya, a 10111haság 

Anergia (& pr. és 't"b €:pyov a munka), 
a tétlens8g, a működés hiánya. 

Anei:·gicus (v. ö. auergia), tétlen, erőtlen. 

Anerytfu•opsia (&. (v) pr. lpv:Jpó; piros, 
fi glfiti; a lá.tás), VÖl'ÖS vakság =Dal
tonismus 

Anesia, anesis (~ &verni;), a k61' csilla· 
podása - iemissio morbi; a roham 
csökkenése, csillapodása, félben
hagyása, megszűnése-· tehát utóbbi 
értelemben = apy1exia 

Anetholnm (anethum és oleum ?), az 
anethol, az ánizs-kámfor 

Anethum (tO ccvri~ov) graveoleus, a ne· 
bézs agú kapor. 

Anetica se. r·emedia, fá.jdalomcsilla
pitó-szer ek j v. ö„ 

Aneticns (v. ö. anesia), csökkentö, csilla
pitó, f~lbehagyó„ Morbus anetus1 váltó
láz. 

Aneux·ysis (-i] &vsúpvcr!i;) = 
An.ew:;ysma ("rb &.vsúpvcrµa:, &veupúew tá

gitani), a verőér.tágulás, a veréSér
daganat. 

Aneurysma anastomoticnm s. per 
auastou1osin = aneurysma cirso.i'.des 

An.eur•ysma ai:·tex·iovenosum, eres 
verőJr--daganat; a verőér árama köz
lekedik a szomszédos érnek áramá
val ; a m, aneurysma traumaticum 

Aneur·ysma cir•cumscriptum, körül· 
irt, élesen határolt veréíér-daganat. 

Aneni:·ysma cii:·soi:deum, ciisoides 
("rO &.veúpvaµcc xrpO"OElOi~, 0 xlpcrói; az ér
csomó) = varix arterialis, seu artel'io· 
sus, verőér.csomó 

Aneni:·ysma cordis, szivtágulat, sziv
tágulás 

Aneurysma cylindricum, henger· 
idomú ver0ér-daganat 

Aneux·ysma endogennm = aneurysma 
spontaneum. 

Anenrysma difl'nsum., szétter:jedö, el
mosódó verőér·daganat 

Aneu.i;·ysma dissecans, a vetöérnek 
két belső burkabeli daganata, sértet· 
len csupán a külső burok. 

Aneur•ysma fnsifoi:·m.e, 01·s6idomú 
veröér·daganat [mixtum. 

Anenrysm.a hex·niosum = aneurysma 
Aneur·ysma miliare multiplum, sok·· 

szoros kása.szemű verőér-daganatok 
az agyvelő apró verőerein; 

Aneurysma mixtu:m, vegyes verűér
daganat; a verőér belső és középső 
hártyája által alkotott daganat. Sérült 
a külső burok 

Aneni:·ysma mixtrum externumt külső 
vegyes verőér··daganat. 

Anenrysma ossinm = osteo·aneu· 
rysma = tumor ereétilis, seu san
guineus, seu pulsatilis, seu vascularis, 
csontbeli verőér-daganat, 

Anenr·ysma sacciforme, tömllíszerű 
verőérQdáganat 
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Anenrysma spongiosnm 

Aneurysma spongiosum= aneurysn1a 
cirsoides 

Aneurysm.a spontaneum, önként 
keletkezél verőér .. daganat„ 

Anen:xysmaspurium,álverőér-daganat 
Aneux·ysma. spur. consecntivum = 
Anenxysma spurium traumaticum 

= erőszak okozta, erőszakos: vagy 
következményes álverőér-daganat„ -
Mindkét esetben a daganat falának 
legnagyobb részét a sérült verőérheZ 
szomszédos lágy részek alkotják, nem 
pediglen egyedül a verőér sa,jat 
burkai 

Aneuxysma tr·aumaticum cix·cum
scriptum secundai:·ium, körülirt 
sérülés okozta másodlagos verőér
daganat. 

Aneurysma traumaticum diftusum s. 
px·imai::ium, elsődleges sérülés okozta 
verUér-daganat, 

Anenrysma va'.i'icosnm, csomós verő
ér-daganat; ez szinte aneurysma 
spurium. 

Aneui:ysma vexum - val6di veröér
daganat. 

Aneurysmus (0 &v$upuaµÓr;) = aneu-
rysma. 

Anfi:·actns, a tekervény 
Anfractns cex·ebxi = gyri oerebri 
Angectasia = angiectasia 
Angectaticns = angiectaticus 
Anfas = abgas., 
Angectopia ( t"b 1.Í:yyo; a véredény, 

t'x:ro1Cor; helyén kivüli), a véredény 
rendellenes helyzete, fekvése, futása. 

Angectopicus (v. ö angiectopia), rend
ellenes fekvésű, t. i véredény. 

Angeion ('rO &y-yetov), a véredény, nedv
edény 

Angeiotomia = angioto1nia. 
Angei'tis (t"O &:yyei.ov a véredény), a vér·· 

edénylob, véredény-gyuladás 
Angelica se he:rba (&yyeAlx.Ó; angyali), 

a ker·ti angyalfü. A_zonos értelm{{ek: 
archangelica officinalis Hoffmann, 
angelica ai·changelica Linné stb. 

Angelica silvestxis7 erdei angyalfü 
Angelicicus (v. ö. angelica), angyal:fü

savas. 
Angelicinum (v„ ö angelica), jegeczes 

augelicin, 
Angemphxacticus = angiemphra· 

cticus, 
Angemphxa:x:iii = angiemphraxis. 
Angiaemia (rO &yy$lov a véredény, '!O 

a.:tµa: a vér) = plethora. 
Angidiectasia (rO &yylÖ"lOV a kis vér

edény, és ectasia), hajszáledények 
tágulása 

Angidion, angidium (•O &yyll:ilo'll), a 
hajszilledény. 

34 Angina symptomatica 

Angidiospongns (v. ö. angidion és 
spongus) = fungus hae1natodes. 

Angiectasia (•O &yyetov a véredény, 
~ exTa:aii;: a tágulat), v~redén'l;-tdgulat, 
véredény··tágula.s 

Angiectaticus {v ö angiectasia), vér„ 
edéuy-tágulati. 

An.gielcos ( t"b &yyefov a vértd.-ény, --:0 
S'A.r.o; 11 fekély), a véredény fekél) e 

Angielcosis (•0 &yyefov a véredény, * $/,xwcrt; a fekélyeflés ), véredény
fekél) edés 

Angielephantiasis = angio111:1 ele„ 
phantiaticum. 

Angiemphxacticus, vé1edénytö111ületi, 
v ö 

Angiemphx·a:x:is ('rC &yyeto·• a vé1edéuy: 
'Í) t'µ9pa:~t; a bedugulás), a vércdén.y·· 
betömülés 

Angiitis = angeitis. 
Angina faucium (ű:aetv összeszoritni), 

a torokgyík 
Angina catax·rhalis, sen snperfici

lis, seu ex·ythematosa, hurutos to
rokgyik„ 

Angina ci:·onposa, 1 há1tyás torok· 
gyik ; 2- = 01 oup la1yngen1n 

Angina diphthexitica = diphtheria 
Angina guttux·alis sen phaxyngea, 

garatgyuladás, torokgyik 
Angina gangx•aenosa = diphtheria, 
Angina Hippok:r•atis, Hippokrates-féle 

torokgyik, a nyakcsigolyák szuva 
okozta hiitsógarati tályog 

Angina Ludovici (a leiró neve után) 
= cynanche subliuq_ualis = cynanche 
cellularis maligna, ga,ngraenosa = 
pseudoerysipelas subtendinosun1 colli, 
az au alatti lágy részeknek heveny, 
genyedö, néha fenésedéssel végződő 
terini'biles gyuladlisa, lnely idönkint 
ja:rvá.nyilag lép fel 

Angina membranacea = ctoup la
ryngeu111 

Angina maligna, 1 angina sca1lati.. 
nosa diphtheritica. j 2. = cliphtheria. 
Vészes torokgyik 

Angina pectoris, a sz i v sz o r i t ás. 
Angina potatorum, clericorum, can

tatorum, többnyire idült torok- s 
gégelob, rekedtséggel párosulva. 

Angina phlegmonosa, tályogos torok
gyik, a nyakhártya alatti szövetekre 
terjedő torokgyik 

Angina scai:·latinosa, verhenyes to· 
rokgyik; v„ ö, 

Angina symptomatica, kórjelzl.I torok·· 
gyik j m. pl. angina mar billosa, a ka·· 
nyar6s torokgyik, angina scarlatiuosa, 
verhenyes torokgyik, angina vario
losa, hólyagos himlővel járó torok-



Angina syphilitica 

gyík, angina erysipelatosa, orbánczos 
torokgyik. 

Angina SYPhilitica, bújakóros garat
g- toroklob, 

Angina tonsillai:'Ís, ·1naudolalob. V, ö. 
tonsillitis = amygdalítis 

Angina tonsillar·is catai:·:t·halis et 
follicnlaris, hmutos, tüszős torok
gyik vagy n1audolag,yuladás 

Angina tonsillai:is pai:·enchyma
tosa, a u1andola gyúrn1~jának gyu
ladása. 

Angina tonsillai:·is phlegmonosa, 
tályogos mandolagyuladás1 vagy to
rokgyik. 

Angina tonsillaris chronica, idült 
mandolagyuladás, melynek eredmé„ 
nye a mandala túltengése A régiek 
megkülömböztettek még következö 
emlitésre méltó torokgyikokat, u, m. : 
angina epiglottides, laryugea, tra„ 
chialis, oesophagea, parotidea, thy„ 
1oldea; továbbá angina ex causa me
chanica, angina toxica, arthritica, 
rheumatica, angina pbthisicorum„ 

Angina Valsal vae, Valsal va-féle to·· 
rokgyik(luxatio cornuossis hyridei?!) 

Angiodes angioi:des (&.yy<CÚÖ1Ji;;, &yyto
et6~i;;), véredényszerü 

Angiodiastasis (cO &.yyctov a vér-· 
edény, 1-1 ötcicr-ra:crti;; a tátongás), 1, a 
folytonosságában megszakadt vér
edéuynek tá.tongása ; 2 két, külöm
ben rendszerint egymáshoz közel 
fekvő véredénynek egymástól távol 
fekvése„ 

Angio-elephantiasis Vi:1•chow (jobb 
»angielephantiasis«) = augioma 
elephantiatieun1„ 

Angiogenesis (-rO &.yye[O\I a véredény, 
~ yivo:,n; a képződés), a véredénykép
zödés 

Angiogi:aphia (cO &.yyo:fo11 a véredény, 
ypÜ.l'fletv leirui), a véredények rajza, 
leirása, a véredéu;yjelzés; v. ö. 

Angiographns (v, ö„ angiographia), 
Landois- féle vcröér:jelzö, érverés-
1·ovó. 

Angiokei:·atoditis (-rO &yyetov a vér„ 
edény, v. ö., keratitis), edényes, porcz. 
hártyalob, edényképzö porczhártya .. 
gyuladás, keratitis vasculosa (v, ö. 
ceratitis), 

Angioleucite (angion és Aeuxói;; 
fénylő?) = lymphangioltis. 

Angiolithns = phlebolithus„ 
Angiologia (tO &yye;tov a vé1·edény7 

1 ó Aóyoi;; a tan), a véredénytan, »az 
erek tana« általában; iégi értelem
ben: sebészi műtét. V„ ö.. Hyrtl: 
Onomatologia anatomioa p„ 32. 

Angiologicns, angiologns (v, ö. angi .. 

35 Angiostenoticns 

ologia), véredénytani, értani, vér
edénytannal foglalkoz6 

Angiom·a (eb &yye;i:'ov a véredény), vér
edénydaganat, véredéuyes új képlet 

Angioma ar·teriale r-acemosnm, kacs
szerű csomós veiőérdaganat 

Angioma cavernosum cironmscrip·· 
tnm=tum.01·cavernosus =cavernoma, 
barlangos véredényes 1)j képlet 

Angionia elephantiaticum sen li
pamatodes seu nenroticnm, vér
edénydaganatos elefántkór, véredény
képzö elefántk6r. 

Angioma prolif'erum mucosnm, 
hengersejtü verőeres újképlet. 

Angioma p:1·ominens = naevus tu
berosus 

Angiomalacia (-rO &.yyetov a véredány, 
~ µo:Aa:x(x az elmállás), véredényelmál„ 
lás, véredéuypuhulás. 

Angiomyces (cO &.yyetov a véredény, 
·~ µÚxlJi;; a tapló), a véredénytapló 

Angiomyoma (v„ ö. angcion és myoma)7 

a böredények falaibólkiindul6 myoma 
Angionenrosis ( v, ö„ angion és neu .. 

rosis), a véredények ideges bántalma. 
Angionosns, a.ngionnsns (Tb- o:yyEtov 

a véredény, ~ vócroi;;, voVcroi;; a kór), a 
vér edények bántalma„ 

Angioparalysis { cO &.yyt:to\I az edény, 
v ö paialysis), a véredények hű
désA, hénulá,f'l::i., 

Angioparalyticns, véredényhiídési 
Angiopathia (TO &.yye;tov a véredény, 

,Q 1td:~o; a bántalom), a véredénybán
talom. 

Angiople:1·osis (cO &.yyetov a véredény, 
~ rr:krjpwcrt; a teltség, a pozsga) = 
plethora„ 

Angioi:·i;·hagia (-ro &yye;~Ov a véredény, 
~ iJa.y-rí a szakadás), vér- vagy nyirk
edény megszaka_dása. 

Angiorz·hoea (Tb &yyetov á véredéuy, 
{ierv folyni), a vérzés„ Szór61 sz6ra : 
az edény folyása, 

Angiosclez·osis, angiosclerom.a, (-rb 
&.yytfov a véredény, ·~ ox):rjpwcr~i;; a ke
ményedés), vé1edény-kern.ényedés, 

Angiospongns (cO dyyo:tov a véredény, 
ó arr:óyyo; a tapl6) = angiomyces. 

Angiostegnosis (TO &.yye;tov a véredény, 
~ an:"y'llwati;; a bedugulás, betömés), a 
véx-edény betömülése, megszükülése 

Angiostegnotica se. remediá (v. ö. 
angiosteguosis), véredény- vagy ér .. 
összehúz6-sze:rek. 

Angiostenosis ('rC d.yyetov a véredény, 
~ crcévwat; a szűkülés),· véredényszű
külés, érszükülés. 

Angiostenotica = angiostegnotica. 
Angiostenoticus (v, ö. angiostenosis), 

véredényszűkité>, é1·összehuz6. 
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Angiostosis 

Angiostosis {-ro &yyEtov a Véi:·edény, 
TO OaTéov a csont), véredénycsonto
sodás 

AngioStr·ophe (Tb &yyú"c•i a véredény, 
crTpÉ(flEtV csavarni), a véredény csava·· 
ritása, pöd1ése, t. i. a ketté szakadt 
é1 vagy verőér végeinek pöd1 ése a 
vérzés csillapitása végett. A m. to1-
sio arteriarum et vena1um 

Angiostr·opheum, angiostr·opheus (v 
ö. augiostrophe)1 véredénypedrö, ér
p e dr ő vagy érfogó 

Angiosymphysis (Tb d.yyefo-. a vér
edény, ~ cn5µ9uat; az összenövés), a 
véredények összenövése. 

Angiosyn.izesis (TO &.yyefov a véredény, 
~ cruJ1[~1JO"l; behoxpadás, összeesés), a 
véredény ü1ének, belső világának el· 
tünése, a véredény falainak összenö
vése folytán i az e r e k ö s s z e u ö· 
vés e. 

Angiotasis (To &.yyefov a véredény, 
1ElJ1Elll nyujtaui)i a véredények fesz .. 
ereje, zsong} a! 

Angiotelectasia (TO &.yyet:ov a vér· 
edény, TO Tr:!t,o; a vég, ~ t'x•aatr; a 
tágulási tehát rosz: »telangiectasia«), 
a véredény végeinek, tehat a haj
száledéuyek tágnl<isa. 

Angiotomia (16 &.yyeroll a véredény, 
TÉµvEtll bouczolni), a véredények 
boucztaua ; az e r e k s v e r 6 e re k 
boucztana 

Angiotomicus, augiotomus, véredéuy
boncztani stb. 

Angophzasia (&.yxuv foitogatui, torkon 
ragadni, ~ <ppdatr; a beszéd), a he
begés, akadozó beszéd 

Angnlaiis, angulatus, angnlosns, 
szegletes ; pl. foliu1n subcordato ·
ovato augulosun1, szivsze1ü petéded 
szegletes levél Y eua angularis, zugi 
ér 7 oi:rgyöki ér, V ö 

Angnlus, a szög. 
Angulns costae = cubitus costae. 
Angulns faciei Camperi, Oa1npe1 .. féle 

arczszög. 
Angulns fi:·ontalis se ossis bxegma

tis, ho111lokszög 
Angnlus lambdo1deus, se. ossis breg

niatis, seu occipitalis, nyakszil'ti 
szög. 

Angnlus Lndovici, a Louis-féle szög 
a 111anubrium és corpus sterni között. 

Angulus masto1deus, a csecscsouti 
szög. 

Angulus maxillae, áZ alsó állkapocs 
szöge 

Angulus oculi, a sze1nzug. 
Angnlus occipitalis sec .. Daubenton, 

Daubeuton-féle nyakszirti szög. 
Angulns oris, a szájzug. 
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Angnlns ossis pubis, a faucsout 
szöge 

Angulus ossiuzn. pubis, a fancsoutok 
szöge 

Angulus sphenoi'.dalis se. ossis breg„ 
matis, az ékc.sontt~ji szög. 

Angustatio, a. szűkület, a szoros 
Angnstatus, nö1-énytanilag·: keskeny ; 

basi augustatus) alant keskeny 
Angnstnra, angusturáhéj = galipea 

officiualis Hancock = galipea cuspa
ria D. C = cusparia febrifuga Huu1-
boldt. 

Angnsturinnm = cusparinum, a kusz· 
pariu 

Auhelatio, anhelitns (auhelare lég· 
zeni), a nehéz légzés., a lihegés. 

Anhydzatum (á [v] pr és ,;, t:Owp a 
viz), viz1nentes vegy Tulajdonkép: 
auyd1atu1n. 

Anhydrus {v ö anhyd1atun1) = auy
drus„ 

Aniceton, anicetum (•b &·1fX't]"tO;i),. Ga. 
len szeriut vala1ni csalhatatlan sze1 
ótvar va,gy fejizzag ellen. 

Anidens (& [-.] :n és "t0 elö"or; az idon1) 
az idon1talan = a.nlotphus, t. i. idon1· 
tala11, éktelen to1z, köztaka16val bitó 
alaktalan tömeg, n1elynek belsejét 
sejtszövet, zsir és du1vanyos szervek 
képezik. 

Auid:i:·osi5 (d [·1J p1 Ós ~ ~Spwcr~; az 
izzadás), a verejték-elválasztlLs hi3.nya 
viigy fogyatkozasa. 

Anidrosis localis, helyi izzadáshiány 
Anidrosis universalis, egyeten1es, ;;\J. 

tal<Lnos izzadás„hiány 
Anidrosis {augTieutativu1n), jelenthet: 

»gyakori izzadH,sht is 
Anilema (TO &~eD,eµa.), a has1ágás, a 

szélk:ólika. 
Anilinum = amidobenzohun = phe-

uilaminiuum crystallinuni, a.z 
anilin 

Anilinnm camphoi:icum, kán1fo1os 
anilin 

Anilinumsulfuricum,kénsavas anilin 
Anilismns ( v. ö anili11.u111), anilin 

okozta bántalotn 
Anima, 1 a 14lek, a lég7.és, a lég ; 

2. az a1h1ti élet, a p<Lra i 8. az óko1i 
vegytan értelmében; n1inden illó 
anyttg; 4. a gy6gyszcrek java, veleje, 
pl auima rhei = tinctunt rhei. 

Anime bz·asiliensis = resina iuicae 
= iesina taka111ahaka, b1aziliai anime„ 
gyauta. 

Anime occidentalis, nyugati anime„ 
gyanta. 

Anii:idia (&. [ll] pr és i1is) szivárvány-. 
hií.xtyahiány, szen11ekesz ·hiány; v. 
ö iridere1nia 



Anisatus 

Anisatns, anizsos 
Aniscalptor (anus a seg1 scaJ.pere dör

zsölni), se inusculus = latissimus 
dorsi 

Anisennm (v, ö. anisum)1 az auiseu. 
Anisidinnm, anisidiu 
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Anischuria (d [v] pi ~ !ayyp(ct a hugy
visszata.:rtás) = iucontinentia uriuae 

Anisoleum (auisum és oleun1), az 
auizsolaj„ 

Anisomeria (& [v] pr. és 1croµe:p;); egy
forma alkot6 részekből áll6), az al
kotórészek különböző volta, külön" 
félesége. 

Anisometropia (éfvto:oi;; egyenetlen1 -rO 
µtrpov a mérö, ~ CŐ•,,jJ a látás), mind 
a két szem fénytörő közegeinek külön· 
félesége - nem egyformasága 

Anistns (& (v) pr. és TO lo"rÓ; a szövet) 
= amorphus 

Anisu.m (rC tfvtcrO\I ), az anizs 
Anisum. stellatum, a csillagos anizs 
Anisum vnlga1·e = pimpinella anisu1n, 

a közönséges anizs 
Aniter·soi:· (Riolan) = aniscalptor 
Annulai:'is, annnlatus, gyürüszerlíi 

gyürüalakú, gyűrűzött, Protuberantia 
annularis = pons Varoli. 

Annuli fi.brocar·tilaginei cordis, 
a szivnek porczogós-rostos gyüxüi 
v„ ö. 

Annnlns {auuus kies.), a gyűrű 
Annulns cartilaginens tympani, a 

dobhártya, »a fii 1 rekesz« porczo
g6s gyűrűje 

Annnlns ciliaris = corpus ciliare. 
Annnlns conjnnctivae, a szemkötő

hártya gyürűje 
Annnlus inqninalis, a lágyékgyürű 
Annnlus osseus membranae tym

pani, (a fülrekesz) :iia dobhár
tyá«-nak csontos gyűrűje 

Annulus valvnlosns, a sziv billen. 
tyili, a szh· billentyüs kör e 

Anochiatnra (barbar alkotás olasz 
eredetű), szen1mel való megigézés, 
111egverés, a szemverés. E babona 
különben a ini népünknél is megvan; 
bizonyitja a népsz6: »szen1ve1·és« 

Anocoelia (~ &.„wxotHo:, ChtU felső, fel, 
~ xotAlct. a has), a felső test - venter 
superior. A régiek »felső test«. alatt 
értették a mellkast, zsigereivelegyütt, 
mig ellenben a rekesz alatt lévő test
részeket altestnek mondták Hippo„ 
krates és Galen érté"lmében azonban 
„felső testnek« tekintendők azon ré·· 
szek is, melyek első sorban vannak 
hivatva a tápanyag felvételére -
primae viae - mig ellenben a gyon1-
ron alúl lévő testrészeket »altestnek<X 
nevezték 

Anorecticns 

Anodinia (~ r.hwOt„la, & (\1) PI. ~ @Oli; 
a szülő fájdalom), a szülöfájdalmak 
hiánya, a vájudás, a vájud6 
fájdalmak hiánya 

Anodinicns, anodin.ns (&:vúÍO(\IOc;),sziilő·· 
fájdalom nélküli, vájud6 fájdalraak 
nélkül szűkölködő 

Anodmia = anosmia 
Anodmus (6'.„oOµo;) = anosmus. 
Anodu~, anode, (&w/. ki, fel, b bOói; 

az út), a tényleges, az igenleges villa· 
mos áram1 az igcnleges sark, a + sa,rk, 
n1clyen a villamos áran1 kilép a te„ 
lepből. 

Anodyna se remedia, fájdalomcsilla
-pit6 szerek; v ö 

Anodynia (~ &vtUOuv(et. & pr és ~ OOúv·ti 
a fájdalom), a fájdahnatlanság, érzés„ 
telenség„ 

Anodynue (&w.íov„oi;), fájdalmatlan, fáj· 
dalomcsillapit6 

Anoedochium (~ &'vo10:, az elmehibo
rodas, 'tb Ooy,fXov a be:fogad6 intézet), 
az elmebetegek intézete, az őr ü 1-
t e k háza, az örültek k61„ 
ház a. »Tébolyda« rosz magyar sz6 

Anomalia (~ &„tUµo:Ho:), a rendellenes
ség 

Anomalologia ( &n6µa),oi; rendellenes, 
ó /.Ó"(OC: a tau), a i·endellenességak 
tana 

Anomalus (&v0tJ.tzl.o;~, r~n~elleues 
Anommatus (o: pr. es LO OfJ.!J.O: a ::;Y.en1) 

= anophthahnus„ 
Anomocephalia (éi'.1Joµoi; törvénytelen, 

-~ x.€cpaJ.~ a fej), rendellenes fejalkotás 
Anomocephalns (&. pr. Ö vóµoi; a tör· 

vény és ~ xo.po:A~ a fej), rendellenes 
fejH 

Anomoeomexes, különnemű részekből 
áll6 i v. Ö, 

Anomoeomei:'ia (&.„óµoto; különne1nü, 
LO µ~po; a rész), különne1n{i részek
ből á116 alkat, illetőleg alkotmány. 

Anomoeomei:·us = anomoeomeres 
Anomus (& pr Ó Jµo; a váll), váll„ 

talan, vá llnélküli 
Anonychia (& pr, és Ó Ő\lv1; a köröm, 

a karom), a kö1ömhiáuy. 
Anonymus (ti~t.huµoi;), névtelen Os 

anonymum = os iunomiuatum, a 
névtelen csont. 

Anophthalmia (f &.1Jocp'.Jo:Aµlct., & p1· és 
é O'P:Jct.Aµói; a szem!, a szemhiáuy, a 
sz e m te 1 e n s ég. 

Anor·chidia, a herehiány, a h e r é t-
1 e n s ég i v„ ö. 

Anorchis, anorchus (cbopx.o:;, & p1. es 
óöpx_i:; a here), a herélt, a here„ 
hijas, a herétlen 

Anorecticus, anorectus (&„Óp€xt'o;), 
IOSZ étvágyú, étvágytala,H; v. ö 



Anorexia 

Auox'exia., anorexis (q &·1op~i;;loc), ét:· 
viigyhiány, étvágytalanság. 

Anorganicns, anor•ganns (&vópyocvoi;, 
szervet.len); szervetlen, szervbelen„ 

Anor'ganoohemia (&vópyocvoi;, szervet
len, v. 6 chemia), aszervetleu vegytan 

Anoi:ia (·~ chwplo:), ftz idétlenség. 
Anoricns, anorns (&vwpo;), idétlen, 

éretlen, nem idején való. 
Anox"thosis (& (v) pr. 0 Öp::Jwcrti;, emel„ 

kedés) = defectus erectionis ~ a 
mony f8lálló képességének megfogyat
kozása vagy hiánya 

Anosmia ( ~ &vocrµloc, & ( v) pr, 0 OcrµÓ; 
az illat, a szag) = anaesthesia olfac·· 
toria, a szaglás megfogyatkozása, 
hiánya, szagtalanság. 

Anosm.ins, anosmns (Chocrµo;), szag .. 
talan, nem szagló, nem szagos. 

Anosphrasia, anosphresia (& \v) pr. és 
~ Ccrcpp1Jcr~i;, a. szaglás hiánya, a szagló 
érzék hiánya. 

Anostosis &. (v) pr 't'O Oon~o\I a. csont), 
a csontso1 vadás. 

Anoxyhaemia ( & ( &v) p1 ., oxy = oxy„ 
dum és ,Q o:(µo: a vér - tehát : 
»anoxyaemia« s nem auoxyhaemia, mert 
a spiritus asper elvész), a vér éle„ 
nyüléséuek hiányossága, 

Anqnillnlainqninalis, bányászaszály„ 
okozó kigyós galá.ndócz. Peroncitto, 
Dr .. Tóth. 

Anqnillula stercore.lis, seu intesti· 
nalis = rhabditis stercoralis. 

Ansa haemostatica, vérzés··csillapitó 
burok 

Ansa hypoglossi, a beszélő ideg hurka 
Ansa obstetricia, a szülészi hurok 

v„ ö. elastobrephulus. 
Ansae capitis = arcus zygomatici. 
Ansae nervornm, az idegek hurkai. 
Antacida se,. remedia (á\IT( és aciduml, 

savtiló, savmeutél .. szerek. 
Antaez,ophthoi:on (b.\ITl ellen, Ó Ú:fÍp a 

lég, Ti cp~opci a romlás), légjavitó szer 
- légtisztitó sze1', 

Antagonisma (T1i &v1·ocyc.ivtoµo:) = 
Antagonismns (0 dv<ay6lvtcrµÓ;), - az 

ellentét-aszervezet ellentétes »ellen·· 
feleso; működése, melylyel az egyen
súlyt fentar~ja 

Antagonista (ó &.v<ocywv~aT~;), az elle
nes, a z e 11 e n f é 1. Antagouistae se 
n1usculi -· e 11enfe1 e s izmok. 

Antalgica se, remedia (&.v•l ellen, 1"0 
l:íJ„yo;, a fájdalom), fájdalomcsillapit6 
szerek. 

Antalgicu.s (v,. ö„ antalgica), fájdalom„ 
csillapitó. 

Antanacathartica se, remedia (&.~Tl 
ellen, ·~ &.vocxcÍ.'.Jci:pO'(; a kiköpés), a nagy 
kiköpést csillapitó szerek 
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Antaph:i:·odisiaca (&vT[ ellen, &;:ip~B':O"~Cl· 
xó; sr.erelmi), a nemző ösztön, a 
szerelemcsillapitó szerek ; ivarzás
csillapitó szerek 

Antaphrodisiacus, szexele1ncsillapitó 
Antaphi:,od.iticns antaphrodisia·· 

cus„ 
Antapod9sis (~ &'ITClTCÓ3omi;,, dv•l ujra, 

~ &.rcó3ocr1; a visszaadás), a visszaesés, 
a visszatérés, pl egy kiinaradt vált6-
lázas iohamuak újbóli visszatérése. 

Antapoplectica se. remedia (&~Tl ellen, 
YJ &norcAYj~lo:, a véres guta), gutaütés 
elleni szerek 

Anta.poplecticns (v. ö antapoplexia), 
gutaelleni. 

Antax,thx,itica se r·cmedia (&v-r( elleni 
&p'.Jpt Ttx.Ó; köszvényes) ,kösz v ényn1e n tő, 
köszvéuyelleues szerek 

Antai:·thriticns (v. ö anta1tluitic.a.) 
köszvény ellenes 

Antasphyctica se. ren1edia, fulladás 
elleni szerek. v„ ö 

Antasphycticns (IÍvTl ellen, ~ &o<pu~t; 
a fulladás), fulladás elleni 

Antasthenica se iemediai erösitő sze. 
rek„ V ö. 

Antasthenious (&\IT( ellen, &cr::Jevtx.Ó.;; 
gyönge), er élsitő, erőt adó 

Antasthmatica. se. remedia (&ni ellen, 
&.cr::Jµa<rnÓ; nehezen légző): nehéz lég .. 
zés elleni sze1e~. 

Antasthmaticns (v. ö. antasthnnitica), 
nehéz légzés elleni 

Antatrophica (&vT[ ellen, ~ &tpoq:itrx az 
aszály), sorvadás elleni szerek 

Antatrophicus, antati:·ophns (v iJ 
antat1ophica), sorvadás elleni 

Antellexio (autc mellfelé, fie0te1·e haj
litani) mcllfelé, előre hajlás. 

Anteilexio nteri, a méhnek elő1e be .. 
hajlás.a rendellenes fokba,n, t. i. a 
inéhnek oly alakváltozása, inelynél a 
n1éhtengely homo1usága inellfelé, 
don1borusága hiitfelé tekint (V. ö 
infractio uteri) 

Antemetica se re111edia (&~t( ellen, 
iµeTtXÓ; hánytató), hányás .. csillapitó 
szerek 

Antem.eticns (v ö„ antemetica), hányás. 
csillapitó. 

Antendeixis, antendixis (&.'n( ellen, 
~ l'~3eti;:ti;, a javallás), az elleujavallás, 

ellenjavallat, contraindicatio 
Antennatns (rqvart .. ), csápos ; v. ö. 
Antennae, a csapok 
Antephialtica se. iemedia (&~Tl ellen, 

0 icpw:'AT"fi~ a lidércz), lidércznyomás 
elleni szerek 

Antephia.lticns, lidércznyomás elleni 
Antepileptica se„ remedia (&v<l ellen, 

irctA'fjrcnxó; nyavalyatörős), a nehéz 
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nyavalya ~nyavalyatö1és« elleni sze„ 
rek„ »Esk6r« elvetendő 

Antepilepticus, nehéz nyavalya elleni, 
nyavalyatörés elleni 

Anteponeus (anteponere elébe tenni), 
se paroxysmus, a;;:; előbbinél kor<ib·· 
ban ielentkezö roham, pl. váltóláz .. 
roham, 

Anter•otica se. r en1edia ( &vtl ellen, 
lpCtlTtxÓi;: szerelnli), szer·elem-csillapit6 
szerek, ivarösztön-csökkentő szerek. 

Antesignanns (ante elő, signum a jel), 
az előjel, a hirnök = prodr·omus 

Antevei:sio ntez·i (ante-vertere n1ell
felé fordulni), a méh előredülése 

Anthaemoptyi:ca se„ remedia (&v,[ el-· 
len, cúµco-c-:-v~xói;: vérköpő), vérköpés .. 
csillapitó, csökkentő szerek. 

Anthaemoptyi'.cns, vérköpés elleni 
Anthaemorr-hagicns (&v·d ellen, -fia!µop„ 

Pctylct a vérzés), vérzés elleni, vérzés
csillapit6. 

Anthectica se. remedia (chrrl ellen, 
Éx·nxói; sorvadó), aszszály, a sor v a
d á s elleni szerek 

Anthecticns, s0rvad<is elleni 
Antheligmns (ó &.v'.Jtltyµói;) = 
Anthelix s nem »antihelix('( ("fi 

&.\l:JÖ,t~}r a fü1kagyló ellenívezete 
az ellen lécz 

Anthelmintica se. i:·emedia (&.rrl el
len, ~ f:Aµt\l' a bélféreg), bélféreg„ 
hajt6, bélfé1eg-ölö szerek = vermi· 
fug-a. 

AnthelmÍnticns, bélféreg elleni. 
Anthema ('rO cXv::h]\ltt), a világ, a virág

zat; néha = exanthe1na 
Antheminnm, 111ontikaal.. Kétes. V ö 
Anthemis nobilis (~ cX\15-"t]i-i.t;), sza„ 

gos montika. .4.-zonos : chamomilla 
romana. 

Antherpeticns (l.Í\l"rl ellen és o SpiCtT(„ 
xó; - v„ ö. herpes), bő1bántalom el
leni. 

Anthesis (T; Cf\15-"t]crr;), a virágzás, a vi
rágok nyilása 

Anthocyannm (TO &\l:Jo; a \ irág, XVl'.l·· 

\lÓ; kék), a virág kékje 
Anthodes ('rO cX\l:Jo; a virág, -rO t!5o; 

az idom)1 kosárvirágzatszeríí 
Anthodia = anthodiu1n többese; 2 

= fl.ores cha1non1Íllae vnlgaris. 
Anthodia cinae = se1nen contra = 

sP.1nen zedoariae = fl.ores cinae = 
sant Jnica = se111en sanctn1n = se
men santonici. 

Anthodiatns, kosárviiágzatú, v. ö. 
Anthodinm (-r6 &'i'.Jo; a virág, f:5Et\l 

ülni), közös viráizás, kosárvirágzás. 
Anthophyllodes (TO &'15-0; a virág, TO 

cp\Í).).o\l a levél , Tb t!5o; az idom), 
szegf(iszegszerű. 

Anthophyllus (-ro Ű\l:Jo; a virág: t" 

cpúAAo\l a levél), szegfűbors, a szegfű· 
szeg bogyója 

Anthora = aconitum anthora 
Anthos (T6 &\l5"o;)1 1„ a virág j 2 vala

minek legnemesébbje; 3. = rosmarin 
Anthoxanthinnm (-re cX\l:Jo; a vii:ág, 

;cl\15-o; a sárga), a virágsárga„ 
Anthi:'acenum, az anthraczen, az an·· 

traczén ; v„ ö .. 
Anthracia (v ö anth1·ax), pokolvarhoz 

hasonl6 kór, a lépfene. 
Anthracicus (v. ö. anthrax), pokol

var ban szenvedő. 
Anthr•acodes, anthracoi'.des (anthrax 

és -rC E(Oo; az idom), szénszerü, po
kolvaros 

Anthracoloemns ( Ó &\l~pa5 a széu, Ó 
Aotµé; a vE:í°sz), a pokolvarvész, a lép
fene. 

Anthraconecr·osis (~ lh~pct; a szén, 
11 v~xpwcni; az elhalás), 1.. fekete szinü 
elhalás, pL gangraena senilis ; 2„ poM 
kolvaros megfenésedés. 

Anthi:,acophlyctis (6 &\15-pa; a szén, 
a pokolva1. ~ q;AvxT1; a h6lyag), po· 
kolvaros h6lyag1 a pokolkelet, pokol· 
kelevény. 

Anthiacosis ('~ &'i5-p0Cx.c.>a(;), 1. a sze·· 
nesedés; 2. a fenésedés; 3 pokolke-· 
let képződése, lépfene-kór, lépfene
bántalo1n„ 

Anthracosis pnlmonnm = pneumoM 
noconiosis anthracotica, helehelt 
szénpo1okozta tiidőbeszűrés, belehalt 
szénporok0zta tüdősorvadás, tüdöbán·· 
talo1n 

Anthracotyphns (0 &\l'.Jpa:S a pokol
kelet, 0 Tlícpo; a hagy1náz), pokol
varos hagy1náz1 pokolvarokozta nagy 
!az 

Anthrax (b éÍ.\l~pct~ a szén)1 L = a 
szén, s pedig inind az izz6-, pruna -
mind pedig a fekete szén - carbo; 2 
veres szinü d1·ágakő, pl. i·nbin va.gy 
gránát; 3 ezinobe1 ; 4„ a pokolvar1 a 
pokolkelet (állatoknál lépfene), s pe
dig azért, inert oly égö f~jdalmakat 
okoz, 1nint az izz6 szén s mer~ a 
beáll6 fenésedés fekete szinü„ 1\1'.eg
jegyzendő azonban, hogy a régiek-· 
nél (Galen) ~anthrax« alatt »gan·· 
graena«„t kell érteni Jelenleg an
tbrax = pokolkelet = carbunculus 
l.fegkülömböztetendö 

Anthi:ax benignns = ca.1 bunculus 
benignus, jó ter1nészetű pokolkelet 

Anthi:ax bothnicus, sen esthonicu.s, 
sen hnngaricns (?) bouton 
d1_A.Jeppo 
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Anthrax intestinalis 

Anthrax intestinalis = inycosis 
intestinalis 1 pokolvaras lépfene, lép· 
fenés hus élvezése okozta ·általá„ 
nos k6rállapot. 

Anthi:·a:x: malignns = carbunculus 
malignus = pustula maligna seu gan· 
graenosa., lépfeµés pokolkelet vagy 
pokolvru 

Anth:i;ax: symptomaticns, kórjelző 
p0kolkelet, jele, hogy az egész test 
fertőzött. V. ö bacillus anthracis 

Anthropia.triti = anthropiatrica = 
Anthropiatrice se. ars (0 ll'i'.JpwTio; 

az ember, 1aTpoxó; orvosi), ember-·OI· 
vostan. 

Anthropicns (&1,1~pwrnxó;), embe1·L 
Anthropodectus (&.1,1'.JpwrcÓOTp·:roi;), em

bertől megharapott, emberharapás 
okozta, ab homine morsus. 

An.thropogenesis , anthropogenia 
{Ó &v:Jpw7to; az ember, ~ yf.1,1<.crv; a ke·· 
letkezés, eredés), 1. az embernen1-
zés, emberteremtés i 2 Begin szerint 
az einbeii nemzés tana 

Anthr,opologia (0 &1,1'.Jpwrro; az ember, 
o Aóyo; a tan), az ember tana 

Anthropologicns, anthropologns 
(&v~phlrroAoytxÓi;), embertani, stb 

Anthropomagnetismus = zoomagne~ 
tismus .Jelenleg: hypnotisn1us 

Anthi:·oponomia (Ó &1,15'pwnoi; az ember, 
Ó 1,1Óµoi; a törvény), az e1nberi élet 
törvényeinek tana 

Anthr·oponosologia (0 &1,15'pwno; az 
ember, ·~ 1,1o'uoi; a kór, Ó ),óyoi; a tan), 
az ember kÓitana. 

Anthr'oponosologicus, anthropono
sologus, emberkó1tani, stb. 

Anthropopathes (&.1,1'.Jpwrcorcrx'.J~.;) = au·· 
thropathicus. 

Anthropopathia (Ó &·15-pwrcoi; az e1nber, 
T'o ncf.5-oi; a bántalo1n, a szenvedély), 
az emberi szenvedély 

Anthropopathicns (v. ö anthropopa·· 
thia), e1nheri szp,uvedély\-i 

Anthi:·opopharmacologia (0 &·i.5-pwno; 
az ember, TC r:pdpµaxo1,1 a gyógyszer, 
o ).Óyoi; a tan), az ernheri gyógyszer
hatástan, 

Anthx·opophobia (0 fi'l~pwrcoi; az em
ber, 0 cpó~oi; a félelem), emberektől 
való félelem, az emberektől való ir
tózás, iszonyodás. 

Anthr·opophthora (ó &1,1'.Jphlrcoi; az e1n
ber, ~ q:/::ropcl a vész, a romlás), az 
ember vész. 

Anthroposomatologia (0 &v:Jpwrcci; az 
ember, Tb oWµo: a test, ó Aóyo.; a tan), 
az emberi test tana = az ember 
boncztana. 

Anthi;·opothei:·apia (0 Cí1J5'phlrco; az em
ber, ~ 5-eparcdo: a gyógytan)1 az em-
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ber gyógytana, az emberi 01 voslás 
tana 

An hropotherapeuticus ( v ö an
thropotherapia) 1 ember gyógytani, 
ember orvoslási. 

Anthr·opotome, anthropotomia (ó 
Cí.1,15-porcoi; az ember, "tÉµ1,1e(.\I bonczolni), 
az ember boncztana. 

Anthropotomicus, anthropotomus, 
anatomicus, anatomus. 

Anthydi:-iasis (&.·1t1 ellen, "t0 Ü3c.ip a viz), 
szóról szóra: »Yizgyógym6d--ellenes
ség«. »Ánthyd1iasis« név alatt haI
czot inditott Nasse e század elsö ne .. 
gyedében a vizzel való orvoslás szél
sőségei ellen 

Anthydropica se remedia (&J-r[ el
len, 0 Ü.Spw~ a vizk6r), a vízi beteg
ség), vizk6rellenes szerek. 

Anthydropicns {v ö arithydropica), 
vizk6rellenes. 

Anthylismus (&_v„ · ellen. ~ ÜA"i] az 
anyag), ellena-:;_:;ragiság = antimate-
rialismus · 

Anthylozo.i:smns = anthylismus 
Anthypnotica se J:'emedia {&1,1tl el. 

len1 Ó Ürc1,10; az álom), álo1nelienes, 
álombontó szerek, éb1entaitÓ szerek. 

Anthypnoticus (v ö. anthypnotica), 
álo1nellenes, ébien taitÓ. 

Anthypochondi:,iacasc remedia (&.1,1t( 
ellen, trcoy_cv/Spw:xéi; rásztkóros), rászt·· 
kór elleni szerek. 

Anthypochondriacus ( v. ö anthypo· 
chondriaca), rásztkórellenes. 

Anthysterica se. r'emedia (c:lvT( ellen, 
ÚOTeptxó; méhk:ó1os), lnéhkór elleni 
szerek. 

Anthyster·icns (v ö anthyste1ica), 
méhkórellenes. 

Antiades (o:l d1,1T[aCe.;, ~ &.\ltt!Íi; többese), 
1. a mandula-1nirigyek; 2 a duzzadt 
inandulák. 

Antiadisis (v„ ö. antiades), rnandula-
1ob, a, m. angina tonsillaris Jobb 
nünt : tonsillitis. 

Antiadoncus (.fi a.Yrw'.; mandula, 0 Őyxoi; 
daganat), a manduladaganat. 

Antiagi:a (~ &.1,1"t~CÍ.; inandula, "Íj 11.ypr:x a 
bántalom), mandulabántalom. 

Antiagi:i (v. ö. antiagra) Ulpiannal 
= antiades 2„ szám, 

Antia:rinnm (eredet?), a?. antiarin, 
upa;s antia1· n1érge 

Antiaris toxicaria Leschen, inérges 
antiaris. 

Antias (~ &\ITtd.i;), mandulamirigy 
Antiasphycticus v„ ö .. antasphycticus 
Antiasthenicns, v, ö., antasthenícus. 
Antiballomena {&1Jn~o:AAóµe1,10;, - &\ITt-

~cí.AAe~'/ pótolni), se. remedia, pótsze
rek = surrogata 

1 



Antibdel!a 

Antibdella (rl-rrl ellen, helyett,~ ~Oi).),ix 
a piócza), müleges piócza„ 

Antibiotica se„ remedia, res etc. (&rrl 
ellen, ~~c.:1Tr.xó; életi, élethez tartozó), 
életellenes szerek, életveszélyeztetö 
dolgok, körühnények 

Antibioticus (v„ ö. antibiotica), élet·· 
ellenes Metallum antibioticun1 
hydra1gy1·um 

Antibx-achinm (&Y::l ellen, 0 ~p<zy_(wv 
kar; helyesebb volna H,y1 tl szerint 
»antebrachium„« V. ö, Hyrtl űnO·· 
matologia anatomica pg„ 34 ), az alkar 

Anticachectica se„ J:·emedia (&v't'l el· 
len, xáx.o:x'ro;, xax.exT~xck sorvadó), sor„ 
vadás elleni szei, aszkór elleni sze„ 
i:ek. 

Anticachecticus (v, ö. anticachectica), 
s::irvad!Í,sellenes, aszályellenes. 

Anticarcinomatosa se. i:·emedia (&:rc:l 
ellen, 70 xapx[\16lµa rák), rákellenes 
szerek 

Anticax·cinomatosus (v. ö anticarci
non1atosa), tákellen~s. 

Anticardiodes (&•rrl ellen, {; xa.:pOla 
szív, TO dOo; alak, idon1, &·n·tx:u.pO\WOiJ;), 
megforditott szivalaku = obcotda
tu< 

Anticar'dium { &.171 sz e ni ben, -~ x.apO[o:. 
sziv), szivgödör = scrobiculus cordis. 

Anticariosa se. :1·emedia (&•rú ellen, 
caries a csonts.zú), csontszú elleni sze
rek 

Anticai:>iosus (v. ö. anticariosa), csont~ 
szú elleni. 

Anticata:1rhalia se remedia (chi·rl el
len, Ó xa.:-rr#Poo;, xa-r&ppov~ hurut), hu-
1·utellenes szerek„ 

Antieatarrhalis {v ö. anticatarrhalia), 
hnrutellenes. 

Antioatarrhoi'ca = antioatatrhalia. 
Anticatarrhoi"cus = anticatarrhalis 
Anticansotica se. remedia (&11-r1 ellen, 

b, TO xu.Vo-o; forró, égéí láz), forróláz 
elleni szerek 

Antioansoticns (v ö anticausotica), 
for·róláz elleni. 

Anticanstica se. i:·emedia (&-..r1 és x.av;
TtY.~;) marók elleni szerek, ma1ósze· 
i·ek ellenszerei, 

Anticaustictis (v ö. anticaustica}, 
maró, étctö ellenes 

Anticenti:·on (&v<l ellen, eb xt\1-rpov 
tüske), az ellenizgalo1n = cont1·asti·· 
nulus 

Anticheir (Ó &rrlyy:~p, rÍ.\1-rl úllen, szen1· 
közti, x.elp kéz), a hüvelykujj = 
pollex. 

Antichimetlinm (&.;Tl ellen, ,Q y)µec
).o\I a fagyás )1 fagyás elleni szer 
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Antichi:iospasmus (0 &.\ITlX,elp a hü
velyk~jj, ó an:daµo; a görcs), hüvelyk· 
ujj görcse. 

Antichirotetanns és 
Antichi:1·otonus (0 &11r1x.eip a hüvelyk·· 

ujj, 0 Té'!t.t\lo;, 0 TÓ\lo; a denne), a 
hüvelykujj de.nnéje, dermenete. 

Antichoe:1•adica ISC i:·emedia (&.ll-rl el· 
len1 ~x.olpd..;a111irigy, golyva), golyva 
elleni szerek 

Antichoez·adicns(v ö. antichoe1adica}, 
golyva elleni 

Anticholerica se„ :1·emedia {&v,[ ellen, 
~ x.o),épa hányás és hasmenés), a k O· 

le r a„ Inkább mondjuk: kolera, mert 
azt n1indenki érti, mintse1n »hány
székelés«; 1.. hányás, hasmenés elleni 
sze1·ek, kolera elleni sze1·ek; 2 vé1· 
Ines, heves vérmérséklet okozta bán· 
talmak elleni szerek. 

Anticholer·icns (v, ö anticholerica), 
kolera, vérmesség elleni 

Antionemion, anticnemium (-ro &llTl
xv~µto'il, &vT1 szemközt, ~ xv~µi] a láb. 
ikra), helytelenül a »sípcsont«, néha az 
egész alszár Tulajdonkép: a sípcsont 
»éle«, »gerincze«, 

Anticolica se. remedia (&-.Tl ellen, 
xw),(x.Ó; szélkólikáhan szenvedő), szál. 
kólika elleni szerek 

Anticolicus (v„ ö. anticolica), szél·· 
k61ika ellenes. 

An ticom.ma ( &vTl ellen 1 cO xOµ.µa 
ütés), és 

Anticope (&\ITl ellen, Ti xorr:~ ütés = 
~ &.\ITLX.orr:·~, xÓ;rn:t~ ütni), 1 ellenüté», 
visszhang = 1·epe1 cussio; 2 a. n1 
oontre coup. 

Anticopometrnm ('~ &\ITrxorr:~ vissz„ 
hang, ,; µt-rpo\I a n1érü) = 

Anticoposcopinm (~ &\ln>:orr:i]' a :vissz· 
hang, axórr:e:L't vizsgálati) kontató csont„ 
lemez, sc1utat0r repercussionis, ples. 
simeter, 

Anticopticus (v. ö. anticope), ellen~ 
ütési, ellenütéstül eredö, stb 

Anticr·isis (~ &\1Tlxptcrt;1 &v,[ elle1~, iJ 
xplcrt~ válság), ellenválság, elütéí vát.· 
ság, a n1ennyiben a rendes viilságtól 
elütö tüneményeket mutat a kór·· 
lefolyás, 

Anticritica (v ö. anticrisis, se. phae 
nornena, symptomata, i·emedia in
tenipestiva), eliitö válságtünetek, el·· 
li.tÖ válságot okozó káros hatányok, 
stb. 

Anticx·iticns (v. ö„ anticl'isis), ·;·álság· 
i·0ntó, stb 

Anticr·nma {-rO &vT"txpöuµa), v. ö anti· 
crusma. 

Antici:·usiologia (v ö anticrusmato· 
logia 
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Anticrnsis 42 Antimycoticns 

Anticr·n.sis (Ti iiv-rlxpoucrt~, dvnxpoJE.tV 
ellentállani), visszaütés, •isszacsapás, 
ellencsapás. 

Anticx·usma ('ro &:v·rlxpoucrµa:), az el
lencsapás s általa okozott sérülés; 
le contr o- coup. 

Antierusmatologia (TO a:vr~xpoucrµa:, 
0 Aóyoi; a tan), az ellencs:tpás okozta 
sérülések tana. 

Antierusticns {v ö anticrusis)1 ellen
csapiLsos 

Antienrvatura uteri (Roper londoni 
01vostól) oly méh, melynek tengelye 
nagyobb ivhajlást mutat, mint ien
desen = antifiexio uteri? ? 

Antidiabetiéum, czulnos hlígyá1 el
leni szeri v. ö 

Antidiabetiens (dvTl ellen, v, ö. dia·· 
betes), czukr·os húgyárellenes 

Antidiniea se remedia (&'1r\. ellen, 
é Ofvoi;, ~ Olv"t) a szédülés\ szédülés 
elleni szerek 

Antidiniens (v ö. antidinica)t szédü
lés e-lleni 

Antidota se x·emedia (&~Tl0oTo;, ellen·
mérgek, ellenszerek. 

Antidota1·inm (v. ö„ nntidota), e1Ien-
1nérgek jegyzéke, könyve 

Antidoton, antidotum (v„ ö. antido· 
ta), ellenn1é1eg1 n1é1eg elleni sze1 

Antidotum ax·seniei albi = n1agn1J· 
sin1n hydro-oxydátuID. 

Antidotns (v. ö. ant.idoLa), elleuhu,tó, 
l11éregellenes. 

Antidynamiea se r·emedia (&v7l ellen, 
'Ou'let:µtxÓ.; e1'Ös), gyengitö szerek = 
antisynochica 

Antidynamiens (v,. ö„ antirlynaniica), 
gyengitö. 

Antidyne, v. ö antodyne. 
Antidyseratica se remedia, ko1csvé-

1H.ség javitó szerek, senyv elleni 
szerek. V, ö 1 

Antidysc1·atieus (dvTl ellen, v. ö 1 

dyskrasia), korcsvér-ja.vitó. 
Antidysentericc. se. r•emedia (d~T1 

ellen, Oua<;'fr.::pLxÓ i;vér hasban szenvedő), 
vérhas elleni szerek. 

Antidysentericus (v„ ö. antidysente-
rica), vérhas elleni. 

Antiemetia = antemetica. 
Antiepileptica = antepileptica„ 
Antierotiea = anterotica. 
Antifebrilia = antipyretica 
Antife:r·mentica (&vrl ellen, v ö fer-

mentum1 tehát hybridum), antiseptica 
Antigalaetiea se. r·emedia (d-nl ellen, 

,;, ·rd.Aet: tej), tejelválasztást csillapitó 
szerek. 

Antigalaeticns (v. ö. antigalactica), 
tejelüzö, a tejelv:llasztást csillapit6. 

Antilep1ilis (~ &vTlAl]o,);L;, cbnAcq.1.~d\'<;t·1, 

ellenvenni), Hippokrabes szerint a 
sze1nek alkaln1aiása a szenvedő rész. 
nek ellenoldalá.n = cura derivativ<L? 

Antiletha1·gica .se i·emedia (ci:vTlellen, 
Á1)5'o:pyLx6i; ál111os), kábaá.bnossá.g el
leni szerek 

Antilethargicns (v 0„ antileth11,1gica), 
kábaálmosság elleni 

Antilobis és 
Antilobinm (•0 &inAo'~tov és ~ &11Tt),o 

~{~, d.vrl szemközt, TÓ Ao'j3Lov a fül„ 
czin1pa), ellencz:1npa = antitragus 

Antiloemiea se„ r·emedia (&~7l ellPn, 
Ó ANµÓ; a vész), a vés:>:, a mirigyvész 
elleni szerek 

Antiloemiens (v. ö. antiloemica), pes. 
tis elleni, mirigyv~sz elleni. 

Antilyssum és 
Autilyssns (&vr( ellen, ~ ),Úaaa az eb. 

vész, ebdüh), ebveszettség elleni szer 
Antimaehia és 
Antimaehesis (d'ilTl kölcsönös, viszo„ 

nyos, µtÍy,J.cr':Jr:x~ hat czolni), 1 harcz ; 
2. a szerves iniiködések, kölcsönös 
ellenfeles n1i'.iködése, n1elynek ered„ 
n1énye az egyensúly. 

Antimelancholiea se r·emedia (&vrl 
ellen és v. ·ö. melancholia), búsko· 
morság elleni szerek 

Antimelancholieus (dv·ctµ.ú,ff.yy,o),tx:i';), 
búsko1norság elleni 

Antimephitiea se t·emedia (&·nl ellen 
és n1ephitis, »1naphat« héber„kaldei 

. szó), ártahnas kigözölgéselleniszerek; 
posellenes sze1ek 

Antimephitiens (v„ ö u,ntiinephitica), 
posellenes 

Antimer·enrialismus (á.vTl ellen, v. ö 
inercurium), a kénesővel való gyó ... 
gyitá.s kárhoztatása. 

Antimiasmatieus (&11T1 ellen s v. ö. 
niias1na) = antimephiticus posgerj
ellenes, poshadásellenes 

Antimonialia = stibialia V ö. 
Antimonialis, dárdányos 1 antimonos 

v. Ö, 

Antimonium (eredet?), az antimon. 
Azonos érteln1tl: stibiu1n. 

Antimonium chloi:·atum = stibium 
chloratum 

Antimonium ci:·ndnm = stibium sut„ 
furatu111 crudu1n. 

Antimoninm diarphoreticnm abln
tnm = stibiun1 oxydatu1n album. 

Antimonium jodatnm = stibiu1n jo
datum 

Antimonium ox:yy;jodatnm = stibiu1n 
oxyjodatu111 

Antimoninm sulfuratnm stibiun~ 
sulfu1atn111 aurantiacu1n. 

Antimyeoticus (&vT[ ellen, v ö n1y
cosis )1 penészgomba elleni. 



Antinenraigica 

Antineu.ralgica se remedia, zsába 
elleni szerek. v„ ö. 

Antineuralgieus (&'IT[ ellen és neu„ 
ralgicus), zsábaellenes 

Antinephritiea se :1emedia (&Yrl el 
len, v .. ö, nephriticus), vesébántalon1 
elleni szer tik 

Antinephriticus (v. ö. antincphritica); 
vesebántalom elleni1 vesebaj okozta„ 

Antipaludosa se. :1·emedia (&Yrl el
len és paludosus, posványosi újabb, 
teljesen felesleges barbarismus) 
antimephiticus„ 

Antipazalytica se„ x·emedia (cl:n:1 
ellen, v. ö paralyticus ), hüdés, bé· 
nulás elleni szei:ek. 

Antiparalytieus (v ö antiparalytica), 
hüdés elleni 

Antipaz·aste.tae = 
Antip:1•ostatae (iivT[ szen1ben1 ellen, 

0 Tia:pa:a-rtÍ'r'r'J~ elöl auó, dülömirigr), 
a Cowper-féle mirigyek, melyek a 
dülömirigygyel szemben állanak 

Antiparastatitis (v, ö. antipa1·astatae), 
Cowper-féle initigyek lobja, gyula
dása, 

Autipathes (&vn'fta:'.J...)~)i elleuszenves, 
Antipathia (~ &vHrcCÍ:J$to:), ellenszenv 
Antipathicus (v. ö. antipathes), ellen·· 

szeuves, 
Antipedieulosa se, remedia (ci:-nl 

ellen, pediculus tet-íi, 1í.jabbhybridu1n), 
v. ö antiphthiriaca 

Antiperistaltion.s (&.v-rl ellenkező, 
neptO"Ta:ATtXÓ~, nepta-:-ciAh$t\I nyo1nulni), 
ellenkezö irányban nyo1nuló 1\íotus 
a.ntipe1·istalticus, a beleknek felfelé 
való lnozgása 

Antiperistasis (T, &.v-r~ TC$p[a,a:at~), vissza·· 
hatás = reactio, 

Antiperistaticus, visszaható 
Antiperninm se. nngnentnm (&:nl 

ellen és pi;irnio fagyás), v. ö. anti
chimetliu1n 

Antipha:1·maca (&vrl ellen, -rO cpápµrzx.ov 
a szer), ellenszerek 

Antipharmaeon (<0 &v,1q:ia:pµa:xo'1\ az 
ellenszer 

Antiphlogistica se :1·emedia (&vT[ 
ellen, ~ cp;,óywat; a lob), lob v<1.gy 
gyuladás elleni sze1ek. 

Antiphlogisticns (v i:i antiphlogis·· 
tica), lobellenes. Methodus antiphlo· 
gistika, lobellenes eljárás 

Antiphlogosis ('lj &.v-:-tcpAóywcrt;), 1 ellen·· 
lob által való gyógyitása a lobnak, 
pl. ha csúz ellen 111u:>tárt, hólyaghú.zót 
alkalmazunk, tehát lobot lobbal gyÓ· 
gyitunk j 2 lobellenes e~járás. 

Antiphthiriaca se. remedia (&rrl el
len, ~ <p:Jetp(a;tn; a tetvesség), tetií 
vagy tetve:3.ség elleni szerek. 
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Antiphthiriacns (v ö antiphthiriaca), 
tetliellenes. 

Antiphthi.sica (iivTl ellen, <p~tcrtxÓ~ sor· 
vadó ), se remedia sorvadás elleni 
szerek. 

Antiphthisicns, sorvadás elleni. 
Antiphysai'.eus, antiphysetiens (ci.vTl 

ellen, q:ivcriiv :3zelelni), szélellenes. 
Antiplenxitica se :1·emedia (&v·d el 

len 1 ;i:h$upt-rocó~, mellhártyalob elhini), 
-- mellhártyagyuladás elleni szerek. 

Antipleuriticns, n1ellhá1 tyalo b ellenes. 
Antipnenmonica se remedia (&v,( 

ellen, ~ rc~tuµwv[a. a tüdölob), tüdö
lob elleni szerek, tüdög,Ynladás elleni 
sze1ek 

Antipneumoniens (-) tüdőlob ellenes. 
Antipodagriea se. remedia (dYtl 

ellen, ~ rcoOáypa: a köszvény), láb-· 
köszvény, köszvényellenes szerek 

Antipodag:r·icus { ~ ), köszvényellenes 
Antipodes (a:É &vTlrcoOti;:), az e!len

lábasak 
Antipsorica se. z·emedia (&.;i-rl ellen, 

cpwptxÓ~ koszo„, rühes) 1 1 rühellenPs 
sze1ek; 1 pikkely sömör elleni szecek 

Antipso:1·icns (&v,[\j;wpt>t'.l'i;:); 1. 1üh
ellenes, koszP.llenes; 2 pikkelysömöI·· 
ellenes 

Antipyfea se, x·emedia (&;i,( ellen, 
-rO -rtUov a geny)1 genyellenes szerek; 
genyedés elleni szerek„ 

Antipyi'.cns, genyellenes, geny elleni. 
Antipyx·esis, lfLzellenes, lázcsökkentő 

orvoslás : v„ ö 
Antipy:reÍa = antipyretica 
Antipyretica se. :1·emedia (&;iTl ellen, 

1"o ;;:Vp, 0 rcupe1"Ó<; a láz), lázellenes 
szerek. 

Antipyretiens (v ö antipyretica), 
lázellenes, 

Antipyretos = antipyreticus 
Antipy:x·otiea so. :r·emedia (&v,l ellen, 

itvpwnxó~ égő, ~ núpwcri; a zaha); 1 
égéselleni szerek; 2. zaha elleni sze· 
rek 

Antipyrotieus (v ö antipyrotica), 
égés, zahaellenL 

Antiqnartanarinm és 
Antiquartium se„ z·emedium (rosznl 

képezve &vTl ellen és quartana febris 
- negyednapos váltóláz), negyed
napos váltóláz elleni szer Tehát: 

Antiquartium Pei:·uviannm = chini
num 

Antir:1·henmatiea se„ remedia. (t.i.r:l 
ellen, Pe'Jµ.anxo';, ,o Peüµa. a csllz), 
csúz elleni szenek. 

Antir·r·heumaticu.s (v ö. autirrheu· 
matiea), csúzellenes 

Antir:1·hinnm majus (&i·rl ellen, ~ {il; 
az orr ?), a,, borjuor1fű. 



Antiscabiosa 

Antiscabiosa se x·emedia (&'JTl és 
scabies a rüh, rosz szó), v ö anti
pso1ica. 

Antiscirx·hosa remedia (&\ITl ellen) 
Ó crx.l~po:; a rák), 1ákel1enes s.zerek 

Antiscix·:r·hosus (v. ö„ antiscirrhosa), 
rákellenes. 

Antiscolecica se, :r·emedia (rl\l·d ellen, 
C crx.WA11~ a féreg) = anthelminthica 

Antiscolecicus anthelminthicus. 
Antiscox·butica se. x·emedia (&Y~l 

ellen, scorbutu111 a süly, v ö„ scor„ 
butum), sülyellenes szerek„ 

Antiscorbuticns (v. ö antiscorbutica), 
süly ellenes, 

Antiscz·ofnlosa se remedia (&v-rl el·· 
len, scrofalosus görvélyes, v ö. scrofn
losis), görvélyellenes szerek 

Antiscrofulosus, görvélyellenes 
Antisecosis {~ &'1no'"i\xwat.;, &\1-rtcr\')xoU\I, 

ellensúlyba hozni), az egyensúly 
h1üyreállitása, helyreigazitás, az erők 
visszanyerése, helyreállitása, a fel
üdülés 

Antiseptica se remedia (ri.\IT( ellen, 
O'i)ITTtx:Í.:; rothasztó), rothadás elleni 
szerek, antizs·motic:a, antifern1enta
tiva, desinficientia ! 

Antiseptiens (&.\1Tl0'1Jrcnxo''.:;\ rotbadás
elleni, fe1 töztelenitő Methodus anti„ 
septica Listeri; Lister „féle fer töztele
nitő sebgyógyitás 

Antisiala se remedia (cl.\ITl ellen és 
·:O cr(1Y.),0··1 a nyál), nyálfolyás elleni 
szerek, 

Antisialagoga ( &\ITl ellen, TO alr:úo'V a 
nyál, &yCiJyó.;, líző), a m antisiala 

Antisialagogus (v. ö„ antisialagoga), 
v. ö, antisialus. 

Antisialu.s (v ö antisiala), nyálfolyás. 
elleni 

Antispasis (~ &.,.,[crrro:crt;, &\IT~O'Tt'Íit\' túlsó, 
ellenfeles oldalra húzni); 1. ellen· 
izgatás = contra stimulus; 2. a ned„ 
vek elteritése, elvezetése = derivatio. 

Antispasmodiea (&.\ITl ellen, Ó an:cxaµÓ; 
a görcs), görcsellenes szerek. 

Antispasmodicus {-) görcselleni. 
Antispastíea = antispasmodica 
Antispasticns = antispasmodicus. 
Antitasis (~ &\1-rlTo:crt;), antagonisn1us 
Antisternnm (LO &YrlcrTe:p'10'1), a gelincz. 

oszlop; a gerincz azon I'észe, mely 
a szecs-csonttal szern ben áll 

Antistrophae se. eostae (&rrl ellen, 
O'TpÚpe:t'I görbiteni), a két felső borda. 

Antisyphílítiea se remedia (&'Jel 
ellen, syphiliticus bujakóros, v ö. 
syphilis)1 Oujakórelleni szerek. 

Antisyphilítieus (-) bujasenyvelleni. 
Antithenax (&'tTl ellen, TO 'j{/Cf.p a te-
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nyér, a kéz tenyere), a kisujj oldalá.n 
lévő izomcsoport ttija 

Antito.x:ieum se :r·emedium. (&.,.cl el
. len, TO -ro;txÓ\I a méreg), az ellenszer 

= antidotum 
Antitragus (&vTl ellen, Ó -rpclyo; a bak), 

az ellenczáp, a fülkagyló ellenczápja. 
Antitypia = antitypus 
Antitypiea se. x·emedia, váltóld.z el

leni szerek; v. ö. typícus„ 
Antítypus (&v<l ellen, Ó Tl.Ín:o:; a rend) 

= typus contrarius, elütő alak, elütő 
szabvány 

Antivene:i:·ea se. z·emedia (&.'JL1 ellen, 
venercus busasenyves) = antisyphi
litica 

= antisyphiliticus 
(drrl ellen, ~uµ.üinx.Ó.; 

antiseptica 

Antívene:r·eus 
Antizymotica 

gerjesztő) 
Antlia (-fi 

szivattyú. 
&\ITAllY., &n·Ae:t·,i meriteni), a 

Antlia laetea, a tejszivattyú1 »tej. 
piócza«, »tejköpü(< 

Antlia pneumatiea, légszivattyú (?) 
Antlia sangnisuga = antibdella 
Antodontalgica se x·emedia (&\1-rl el-

len1 :-0 COoJ; a fog), fogfájás elleni 
szerek. 

Antodontalgicus, fogfájás elleni 
Antophthalmíea se x·emedia, (&\IL1 

ellen, ~ Őrp'.Jo;Aµlo: szembaj, szemlob), 
szembaj elleni szerek, szemlobelleni 
l:!l181ek. 

Antophthalm.icns, szemlob elleni, 
szemgyuladás elleni 

Antor·gastica se„ x·emedia (&\IT1 ellen, 
Ó Opyrza,u.ó.; a vértorl6dás, a pozsga), 
vértorlódás, a pozsga elleni szerek 

Antorgasticns 1 pozsga elleni, vér „ 
torlódás elleni 

Antozaenica se„ x·emedia (&\IT1 el· 
len, v ö ozoena), orrfekélyesedés, 
bílzös orr elleni szerek 

Antozaenicus (v. ö. antozaeuica), orr„ 
fekélyellenes, oxr:fekély elleni 

Antra ua:c'ium, (v. ö antxu111) = 
sinus nariu1n, az orr inellékbarlangai 

Antrítis (v ö antrnm), ü1eglob, odú
gyuladás 

Antropa, antx·ope = anatrope, fel„ 
felé való mozgás - hányás. 

Ant:r·ophlogosis = antritis 
Ant:r·orrhonehns (<0 rí.vTpO'I az üreg, 

Ó póyy_o; a zö1ej)1 tiidí:íbeli üregzörej, 
rhonchus cave1nosus7 barlangos zö1·ej. 

Antr·oversio (ant10 előre, versio for
dulás), előre való fOrdulás, előre
hajlás 

Antroversio nteri, a méhnek elő
hajlása. 

Antrum (-rO Ű\ltpo·1), az üreg, az odú, 
a barlang. 
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Antr,nm frontale, a homlokcsont 
ürege, odúja 

Antr·um Highmori, Highmor-féle Ürf g 
vagy odú; a. m, sinus maxillaris, az 
á bráz a ti e s out ok ürege, odúja 

Antrnm pyloricum, a gyomorcsuk 
odúja 

Antrum sphenoi:dale, az ékcsont 
ürege 

Annresis, anui:·ia (~ &\101.Íp"f)cr~;;, ~ &vou„ 
pla), sz6r61-szóra: tökéletes húgy„ 
rekedés; néha az0nban csupán »nehéz 
vizellés« értendő, mikor is synonym 
»ischul'ia, dysuria1 stranguria1 oli„ 
guria« kifejezésekkel. 

Annricns (v, ö„ anuria), vizellet ntU
küli, vizellni képtelen. 

Anur·ns (& (v) pr. Ti ojpci a fark), far
katlan 

Anus (auus, ani), a seg„ 
Anus anomalus ex:ternus, külső rend

ellenes helyzet{i segnyilás. 
Anns anomalns inter•nns; befelé nyíló 

rendellenes helyzetű seg 
Anns ai:·tifl.cialis, müleges segnyilás 
Anns cerebri = aquaeductus Sylvii. 
Anns imper·foratus = at1esia anL 
Anns praeternatnralis, ter1nészet· 

ellenes segnyilás = fistula stercoralis 
Anxietas, a félF3V~m, aggodalom. 
Anxis (~ 1.y.;t;, 1J.:yx.tt'I összeszoritni), 

1 besznn.ilás pl.. beszorult sérv; 2. = 
anxietas 

Anydraemia (& ('1) pr. és -ro líO:@p a 
viz, -rO D'.lµa: a vér), vérsavóhiány, 
illetőleg : a vérsav6 megfogyatkozása, 
defectus se1i 

Anydx-atnm = anbydratum, vir.mentes 
vegy j v ö 

Anydrla (~ chu8plo:, ti (v) pr. és -rO 
Uöwp a viz), vizhiány, nedvességhiány, 
szárazság. 

Anydrida so. acida (&:vvOpo; vizmen° 
tes), vízmentes savak 

Anydr·us (~'lt1Öpo;), vízmentes, száraz 
Vnlgo : anhydrus. 

Anypnia (cC•1urcvlo:) = aypnia 
Anysis (&vuat;, &„úuv tökéletesbülni, 

bevégezni), bevégzés, felserdülé~, meg
fanosodás. 

Anysteria (& ('1) pr. és ~ l.icr1"lpo:, méh), 
méh-hiány = ametria 

Aorta (~ &op,~, d.dpetv, emelni, emel· 
kedni stb. Hippokrates é1telmében: 
a hörgök), eddigelé »függér« Mivel 
azonban,»függér« alkotisába.n/ „függő 
érnek« kellene lenni«) elhibázott, ér
telme pedig nincs, n1ett a »függér<( 
nem függ, bátor vagyok következő 
magyar kifejezést ajánlani: törzsök·· 
verőér, vagy törzsökös verőér. 
Feleslegesnek tartom okadásúlsokszót 

Apathicns 

szaporitani; elég legyen megjegyez
nem, hogy az aorta kétségkivül »tör
zsökéto; képezi a verőér-rendszer 
ágas-bogas fájának, ennél fogva jog
gal viselheti a ))törzsökös« praedi
catumot. 

Aorta abdominalis, hasü1 beli törzsök. 
verőér 

Aorta ascendens, felszáll6 törzsök„ 
veröér. 

Aor·ta descendens, leszáll6 tö1zsök
veröér. Részei, melyek külön nevet vi
selnek: az aorta abdominalis s az aor·ta 
thoracica, a leszáll6 törzsök-veröé1 
niellürbeli és hasürbeli részei, 

Aoi:·taneu.xysma = aorteurysma. 
Aor·tectasia (v. ö, aorta és ectasia) 1 

a törzsök-verőér tágUlása. 
Ao:r·teui:·ysma (v„ ö. aorta és eurysma) 

= aneurysma aortae, a törzsök-verőér 
daganata„ 

Aox·ticus (&op-rtxó;? ! Ily gör·ög sz6t 
nem birtam találni), törzsök··verőéri 
Plexus aorticus sympathici se. nervi, 
az együtté1zö ideg törzsök-veröéri 
fonata 

Apagoge (~ &rco:yoy~), 1 elvezetés ; 2 
= purgatio. 

Apanthesis (~ rf.rcáv5'1/r:n;) = 
Apanthismus (Ő dn-uv~Jtcrµó;, &:rro.:v'.:Jstv 

elvirágozni), 1 az elvirá.gzás, elher„ 
vadás; tehát, azon szervek össze
növése vagy visszafejlődése, inelyek 
csupán ·a magzatk6rban szükségesek 
Ide tartozik a Botall„féle járatnak 
összenövése, a köldök, a kedeszmitigy 
visszafejlődése; 2 a virág letörése, 
tehát képiesen = szüzetlenités, szüz ·· 
telenités 

Apanthr·opia (&:n:o:.'1'.Jpwnlo:,d.rcó el, távol, 
0 &'.'15-pwrco; ember), 1 az embertelen
ség, kegyetlenség; 2. e1nberi ter1né„ 
szettel ellenkezlí állapot ; 3 ehne
bántalom, illetőleg búskomorság, 
melyben az illető kerüli az embere
ket, t e hát e 1n b e r k e r ü 1 é s! 

Apanthropismns (Ő &rco:v::Jpwrc_t_crµo";) v 
ö apanthropia 

Apa:r-thi;·osis (&rcáp'.:Jp<UCl't<;;1 &rco:.p'.JpoUv 
ízekre osztani), I-Iyppocrates értelmé
ben = diarthrosis : izülés általában 
= abarticulatio. , 

Apastia (~ &rcacrt"[a:, &rco:.Cit"O;, éhen, Ót· 
len) éhállapot? éhon1? 

Apassus (&rco.:cr'l"o;), éhes, Btlen; ki inég 
ne1n evett 

Apathia (~ &rctf'.J~ta:, cl1;;0.:'.:J~.:; érzéketlen, 
& pr. és ,Q rcá::Jo.:; a szenvedés), ér zé
ketlenség, egykedvűség 

Apathicus (d.-rcr:;.'.:Jrf.:;), egykedvű, érzé·· 
ketlen, szenvedélytelen, 



\ 

A11eche1na 

Apechema ('rO &r.-iíx.'fJµtt., &.Ti.éx.e:w vissz„ 
hangzani), 1. a visszhang; 2„ az ellen
hasadás egy tört csonton = contra
fissura 

Apeiria, aper-ilJ, v„ ö apüia 
Apella se„ vir (ti. pr, ~ 1!;{/.).a a bő1), 

a körülmetélt 
Apelos, apelus (-rO óhre:l.o;, & pr. és 

n:éAo; bőr), nyilt, még be nem he .. 
gedt seb 

Apepsia (~ CÍ'lte:lfJlo:, & pr TCÉ":t-re:tv főzni, 
megemészteni), emésztéshlány, rosz 
emésztés, hiányos, vagy teljesen 
hiányzó emészt és 

Apept~cus (v„ ö. apepsia), rosz emész
tésben szPnvedö. , 

Apeptus (&rce:rc-ro~), meg nem főzött, 
meg nem emésztett, emésztethetlen 

Aperia = apiria 
Aperiens (aperire nyitni), n1egnyit6, 

meghajtó 
Aperientia se„ remedia (v. ö ape

riens)1 hashajtó szerek 
Apei:inus (& pr,. Ó 1trJplv, ~ n11pl~ here

zsacskó); L herezsacskó vagy here
borék nélküli i 2. régi értelemben : 
ne1nző szerv nélküli, nemző rész 
nélküli 

Ape:c·istatns (&:n:~plo-'to::ro;), bonyodalom 
nélküli. 

Ape:1·itiva = aperientia 
Ape:ctorinm (aperire nyitni), se. instru

mentum, méhszáj-tágító. 
Apertn:1·a (aperire, nyitni), a nyilás 
Apertn:ra ez:terna canalis inqni

-'!talis = aunulus inquinaJ.is, 
Ape:c·tura interna, sen abdomiualis 

canalis inquinalis, a lágyékcsa
torna belső hasi nyilása„ 

Ape:c·tn:ca o:r·bitalis, a szen1ür nyilója, 
vagy nyilása. 

Apertui:a pelvis inferior et snpe
:rio:c·, a medencze felső és alsó nyilása 

Ape:rtn:ca py::riformis na:r·ium = in
cisura pyriformis narium 

Apez·tura spnria canalis Faloppii, 
a Falopp--féle csatorna hamis nyilója 

Ape:rtu:c·a tho:1·ocis supe~·iox„ a n1ell
kas fels(l nyilása, 

Aper·tnrae narium poste:r·iox·es 
cboailae na1·iu1n 

Apetalus (&rcl'tcú.oi;), szirom nélküli 
Apex, a csucs 
Ape::m:: cordis = mucro cordis, a szh 

csucsa. 
Apex glandis, a makk csucsa 
Aphacia = aphakia. 
Aphaex·ia = 
Aphaeresis (~ cicpcdp'f/O"~;), sebészi n16don 

való eltávolitása, kóros vagy -feles
leges testrészeknek, tehát: sebészi 
eltávolitás. 
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Aphaereticus (&c1n.1.:lpo:7txói;), eltávoli
tásra alkalmas, eltávolitható, eltávo
litás okozta„ 

Aphagia ("~ &r.pc1.:ylC1., ci. p1 cpt1.yef\I enni), 
enni, nyelni nem bhás. 

Aphakia (& p1 -fi cpar.i'j, ó cpa..x.Ó; a 
lencse), szemlencse-hián.Y i a szem
lencse hiányzása. 

Aphanocnidosis (&.r.po:·nf; eltünö, tüné
keny, ~ X\llOwcr~; a csalánküteg), 
urtica1i 't evanida, gyorsan eltünö 
csalánkütés 

Aphasia (~ &Cjio:crla. & p1 és fi cpácrt; a 
beszéd), a btszéd tehetségének el
vesztése, beszédbirás elvesztése, be
szélni ne1n tudás. 

Aphasia amnestica, emlékezetes be
szédelvesztés - a beteg birja a fa .. 
galmat - de szóban nem fejezheti ki. 

Aphasia associa o:r·ia sen atactica, 
beszélni nem birás a megfelelő izom
csoport 1n{iködésének zava1a miatt. 

Aphed:r·os, aphedx·us (~ &:r.peOpo;), a 
hószá1n, a virágzás, a tisztulás, a 
szentirás é1telnlében, mert a zsidó
asszonyok tisztuláskor külön ülnek 
a férfiaktól 

Aphepse:rne (•0 &:.r.pé'-);'l)µa, &q.c'.IJ;et\I meg
főzni), a főze = decoctum. 

Aphepsesis, aphepsis (-fi &q.i...)i'l)rn;, 
&cpelf;ti;) = 1. a főzés ; 2 a főzet. 

Aphesis (~ ár.pe<ni;), 1.. = remissio 
morbi; 2 relaxatio. 

Aphodenma (Tci &:.r.póOeuµo:), a bélsá1, 
a székelet. 

Aphodensis (~ &.cpo'Oeucni;), a székelés. 
Áphodus (~ á'.r.po(l:o;), a székelés, a 

székelet 
Aphonetus (&r.pc.5\l'f)'tOi;) = aphonus 
Aphonia (~ &r.pwv1i:x, & pr. ~ (j:IW'll~ a 

hang), hangtalanság, bangvesztés 
Aphonia hysterica, lnéhkóros hang·· 

vesztés, 
Aphonia pax·alytica, a gégeizmok bé

nulása okozta hangtalanság, vagy 
gégehüdés okozta hangtalanság ide
ges hangvesztés. 

Aphonus, aphonicus (&'.rpwvoi;), hang
talan, hangja vesztett. 

Apho:r·ia (~ &cpop1a..) = sterilit.as 
Aphr·odisia, aphrodieiasmus (•cl: &rp

po(l:(mix, _, 0 &i:ppoOtcna..oµÓi;), a szerelem, 
n. ;;zer,alen1-élvezet, a szerelmi k~jel-
gés · 

Aphrodisiaca. se. rellledia (&c.ppo3tO"(Cl.
xó; szerelmi), szerelemgerjesztö sze
rek 

Aphx·odisiacus, szerelemgerjesztö. 
Aph:r'Odisiastica = aphrodisiaca 
Aphrodisiasticus = aphrodisiacus 
Aphx·odisius (&cppo3la~o;), szerelmi 

J'r[or bus a11hr odisius, közösülés okozta: 
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Apbrodisarinm 

k6r · szerelmi kéjelgés Okozta bánta
lom'; phrenitis aphrodisia, szerelmi 
őrjöngés, elmeháboiodás„ 

Aphrodisa:1-inm, elavult gyógyszer, 
m1üy ~Jlott tömjénböl, ólomfehérből 
s keményitöből 

Aphrogala (1'o r:i.r.ppóycú,a.), habzó tej, 
habossá ve1 t tej = lac spumatum i 
elavult gyógyszer gyomo1·bántalmak
nál. 

Aphthae (a~ &cp~at;, a zsebrék Sto„ 
matitis aphthosa, zsebrésszájgyuladás 

Aphthae epizooticae, állati eredetli, 
szájzsebre, fertőzéses zsebrék 

Aphthocacostomia (a.:l &;:i~ett a zseb
rék, Y.a:t.o'r; a bántalon1, :-0 cr-róµa a száj) 
= stomatitis aphthosa zsehrés, száj
lob, vagy szájgynladás 

Aphthodes, aphthoi'.des, aphthoi-
dens (&cpS-oo:t6"~r;, &cpS-W3rir;), zsebre
szeríi 

Aphthongía (& pr és 0 cp~Óyyo; a 
hang), görcsös némaság; ritka be .. 
szédbántalom, melynél a n,yelval11tti 
ideg (hypoglossus) görcsöket fejt ki 
a megfelelő izomcsoportban, 1ni a 

. besz&det lehetetlenné teszi. 
Aphthosns (v. ö. aphthae), zsehrés 
Apiinnm, pet1eselyen1-al. 
Apiolnm, petrezselem magolaj. 
Apionia (d p1·. Tr~(t)v, 7tfov kövér'), háj. 

hiány, zsirhiány, a háj fogyatkozása 
Apii·ia. (f, &:rretpto:), tapasztaláshiány, 

az orvosi gyakorlatbeli tapasztalat
lanság 

Apis melliflca, a mézelő méh 
Aplanasia (?) a gö1nbi eltérités hiánya 
Aplasia (& pi. ·Q r.),cf.r:ni; a képződés\ 

a szervek, tökéletlen vagy egésze-n 
hiányzó kifejlődése 

Aplenx·us (& pl. ~ rr),eupá a borda), 
bordátlan, borda nélküli. 

Apnenmatosis (& p1. f., rrvi::uµáTwcrti; a 
felfuv6dás ), sz6ról-sz6ra légnélküliség, 
k6rtanilag1 légnemtartó tüdőbántalom, 
tehát = atelectasis, collapsus, com
pressio pulmonum 

Apneustia (~ o:nvi::vo-Tto:, &rcvevoTo; nem 
légző), légzéshiány, nehéz légzés, 
fulladás 

Apneustn.s (&nveucrToi;), légz-Ós nélkül, 
nehezen légző, fulladozó. 

Apnoea ( ~ &'.rcvo~o:), légzéshiány, nehéz 
lég~s, fulladás 

Apnoea infautnm = spasmus glotti„ 
dis. 

Apnoea ute1ina = asthma uterinu1n 
Apnoeasphy:tla (~ á'.nvoto: a légzés„ 

hiány, ~ &cr(fl~[o: a félhalál, ér·vel'és
hiány ), félha.lál1 1€.g~s és érverés 
hiánynyal 
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Apobiosis (~ &no~lwcrt:;), a halál, az 
elhalálozás. 

Apoblastema (TO &rco~),cfITTT)µo:, O:rco~),o:cr-
1'i:ivs:tv sazjadzaniJ, -a sarjadzás. 

Apoblema (rO &rcój3f,1)µo:), az elv_etélt 
magzat. V. · ö„ 

Apobole (~ &no~o).~, &:r-oj30CM.et~ eldöbni), 
az elvetéhls, kor'aszülés. 

Apobx·ochismns (0 &:rcoj3pox.tcr;.r.ó,) 
subligatio. 

Apocapnismns (ó &rcoxo:mtaµÓ;), a füs
tölés. 

Apocai:'phologia ( &rcoxo:pcpoAó.rs:~v pely
het szedni), pehelyszedés, takaró 
csipdesés Ha a régiek e tüne
ményt nehéz lázban fekvő betegen 
észlelték, halálos kimeneteltjósoltak 

Apocatastasis (~ &rcoxo:Tticrro:m.i;), tel
jes helyreállitás, tök~letes felépülé_s, 
restitutio ad integrum. 

Apocatharsis (~ &rcoxci:Jo:pa(;), tökéle
tes megtisztulás, különösen a bél
csatorna megtisztulása„ 

Apocatharticns (&rcoxo:~o:pT1xó;), j61 
tisztitó, j61 hajtó, 

Apochorema, apochoi:·en.m. (TO cht:o
xrJp"t)µo:1 &noxú.Íps:ov), a váladék, a bélsá1·, 

Apochremma, apochrempsis (rO 
cbt:éz.peµµo:, ~ &n:óx.peµl.j;t;), a köpet = 
sputurn 

Apochylisma (TO drcox.úAtaµo:, &:rcoxuAl,sw 
sHjt.olni), a kisajtolt nedv. , 

Apochylism.us, apochylisis (Ó o'.rcox.u
Ata[J.Ó;), a nedvsajtolás 

Apoclasis, apoclasma (~ &n:óf'J.o:crt.;, 
-rO &rcóx.Aizcrµo:), a töl'és, a letört darab. 

Apocode.l'num (&rcO al, értelemben v. 
ö codeinnm), az apokodein. 

Apocope ('ÍI chi:oxorc~), a csonkitás. 
Apocyesis (·~ &rcoxÚ't)O'(i;), a szülés 
Apodacr•ytícnm, apodaci:ytnm (o'.rco„ 

(la.xpvnxóv se. xoAAÚptov), könyfolyás, 
csillapit6 szemviz, könyekte fakasztó 
szen1viz ! 

Apodemialgia (&n:óa1')µoi;, honától tá
vol, TO l}),yo:; a fájdalom), kivándo1lási 
Iajongás. 

Apodes (ófn:oÖ'ei;, &rcovi; lábatlan, &: in 
Ó rcoií:; a láb), a lábatlanok 

Apodia (~ d;i:o3lo:, v. ö, apodes)1 a 
l<ibatlanság, a. lábhiány 

Apodosis (~ &n:ó(locrti;, o'.rcoO(Oovm át
adni), a kiszolgáltatás. 

Apogalactismus (Ó &n:oya.f,a;xTW"µÓ:;1 

&rcoro:Ao::xr['s:w elválasztani a csecstöl) 
= ablactatio 

Apogalacticns (&.noyo:Ao:xnx.Ói;), elvá
lasztó, elválasztási. 

Apogeusis (~ &nóyé:utn;), az izcsalódás 
Apoglancosis (~ o:n:oyXávxwati;) = glau

coma, illetőleg glaucon1a képződése. 



Apolepisis 

Apolepisis (~ &:r.oAÉTttO't;) = apolepis„ 
IDUS 

Apolepisma {'rb &:n:o).Érciaµo:), a vedlés: 
a vedlet, hámlás, mi lehán1lik 

Apolepismns (8 &.r.oAer.taµó;, &n:o).$
,.;:[~et\I hámlani, vedleni), a hámlás = 
desquamatio. 

Apolepsia és 
Apolepsis (·}i &rcÓ/\tJt4it;, &;;:o),o:µ~OC\let\I 

elvenni, megfosztani), a kimaradás, 
megszünés; pl a. légzés, 1hve1és 
megszünése. A..polepsis u1inae, a húgy„ 
rekedés. 

Apolepticus (v ö apolepsis), mi az 
»apolepsis«-hez tartozik, tőle e1ed 

'"'· Apolexis (~ &r.Ó):l')~t~, &r.o).Éyetv csi:Sk-· 
keni), a csökken:és, különösen az erök 
csökkenése az aggk0rban = dec.rcpi
tudo 

Apolinosis (~ &.n:oAtvwcrt;, &rcó alá, ·li 
Alvwat; a kötés lenczérnával), sipol,y „ 
nak, sipolyos fekélynek alákötése, 
czérnával .A.egiuetai Pál 

Apoliposis (&.r.ó el, /,tTI:OÜ\I zsirosi. 
tani), a hájképződes, k61os fogyatko. 
zása 

Apolipsis (~ ci1tÓAe:tl.!J~;. &rcoAdr.e:t·i el .. 
hagyni), rögtöni kiinaradas, pl. i:ög· 
töni hangtalanság ; &r.óAe:tl);t;, •-fí; 
q;iCii\l"tj;, rögtöni elué1nulás ki_sebb, hosz .. 
szabb idö1e 

Apollo (b 'A7eoAAú5\I), Apolló, az orvosok 
istene, stb. 

Apologia (fi &.7toAoylo:), tudományos 
védelen1 

Apolysia és 
Apolysis (~ &.r.o'Aucrt;, &rc0Aúe:t·1 megv.11-

taui~ lnegoldani), feloldás, lefejtCs, 
elvtl,llás, inegszabadulás; pl a 111. ás a 
elvállása, n1egszabadulás, valan1ely 
betegségtől; Neudo1fer értelmezése 
szei:iut: >a csonkult izületek 111estc1-
séges Jnozgatása, hogy 1nozgékony
s3,got nyerjenek (',: 

Apolyticns (c:hto/,uTtrci';), megvállási. \T 
ö aiJolysis 

Apomeli (TO &itóµú.t, &rr:ó alj, µD.t méz), 
mézvíz, aqua mulsa. Dioscorides sze. 
lint ugy készül, hogy a méztelen 
sejteket vizzel n1ossák ki 

Apomorphinnm (v. ö, m.01phin1n, 
&itó alj, értelen1ben, t. i mi alul ma
radt), az apomo1phin, v. ö. 

Apomorphinnm.1 hydz·ochlor-icnm, 
chlorsavas apomorphin 

Apomythosis (thi:oµúcrcre:t\I 01·i:ot fújni?) 
hortyogás ;Begin szerint: le roufl.ement 
= rhonohus 

Aponenr·osis (~ &rco\le:ilp(.)O't; d1to· 
11e:upoii11 inná változtatni), 1. az ín; 2 
a bé5nye. 
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Ap~ne~t'oticns (ci.rco,,1eupwTtx?;), ínas1 

bonyes, 
Aponeni:·ositis (v ö. aponeurosis), a 

bőnyt.gynla<lás 
Aponia. (~ &rco\lla:, éfrco\lo; fájdalmatlan), 

fájtlalrnatlanság = anodynia 
Apopatema és, , , , , 
Apopatns (To 1X7'0•\1XTi]µix és o O'.Ti:OTCttt"o;, 

&.noTI:o::rerv félrevonulni, székelette), 
szi:íkelet, 1i.1nyékszék = aphodus 

Apophlegmatica se, remedia, v ö 
apophlegmatisonta 

Apophlegmatismns (Ó &-;i;oi:p).eyµo:.TtG
µÓ;, &:r:O, 9Ae:yµo:t{~et\I, nyákot elve. 
zetni), a testbeli nyálka elhajtása, 
gy6gyn16d, inelylyel a szervckuek túl .. 
siLgos nyálkás voltát gy6gyitották 

Ápophleg m atison ( &.n:o~Ae:yµatlO'Col\I ), 
nyálka.hajtó 

Apophlegmatisunta se. remedia (v. 
ö apophlegmat~son)1 uyiikkiű1itö sze .. 
rek, nyálkahajtó szerek. 

Apophlegmatizaus = apophlegmati.. 
sou 

Apophlegmatizantia = apophlegma .. 
tisonta 

Apophthat·ma (rO &.rcóq/~·apµa), 1.. mag .. 
zathajtat6 szer, illetőleg oly behatás, 
1nely idótleu szülést okozhat i 2. el
vetélt n1agzat 

Apophthora {-t; chi:oq:i'.JopcÍ), korai szi.i.·· 
lés, elvetélés 

Apop yas (~ &rcocpuc.(;, ditocp-Je:t\I sarjat 
hajtani), melléksa1j i I-Iippoc1atesnél 
mellékes vóredényág 

Apophysis ('ÍJ &rcórpucrt;, &.11:orpÚ<:tl sa1jat 
hajtani), kinövés_. sa1jadzás általában, 
csontnyújtváuy = proccssus 

Apophysis mammillaris = pxocessus 
mastoldes„ 

Apoplanesis (~ &rcon:),c[\l"i]O'(;, chi:on).o:\lii\I 
tévntra vezetni), eltévedés, a nedvek 
ki<L1adása a sejtazövetbe,_ vagy vala· 
inely üregbe = e1101 loci; pl a hó
sztl,111 állit6lagos eltévedese a mell
ih be stb 

Apoplania = a1Joplauesis 
Apoplecta se. vena (&nÓ;i;Ae:xro:; guta .. 

ütött) = vena jugula1is interua, 
vena sopor alis, mert lenyon1ása guta
ütést okozhat. 

Apoplecticus (&rtorcAe:xTtxÓ;), gutaütött, 
gutaütéses Venac apoplecticae 
venae jugulares 

Apoplectifo:r'mis (hybrid; jobb a pop·· 
letoides), gutaütés-szeríí 

Apoplectns (&rró'lt/;r,xTo;), gutaüti,ötti 
öntudatlan, villán1tól, inenykőtöl csa
pott. 

Apoplexia (T.. &7eorrA7J~la, &7toTt),1Ícro-~w 
lecsapni, öutudatlauua tenni), a véres 
gutaütés; YÓre8 agyguta; áltahtban 

1 
' 
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Apoplexia cerebralis 

pedig egy életfontos szerv 1nükötlé
sének rögtöni 1negszakadása 

Apoplexia cerebi•alis, agygutaütés 
Apoplexia meningealis, az a gy

k é ige k gntája.i az agykérgeinek 'i, 

111 <' z e i n (' k heYeny v6rönlleuyc 
Apopl~x~a mer'cnr·íalis, higany okozta 

szclhudes. 
Apoplexia neonatox·nm, ~z ujdo~-· 

szülöttek agygntája; többnyire ni_en1-
gealis 

Apoplexia nex vosa, ideges gutaütés 
Apoplexia pnlmonalis, heveny tüdő. 

guta_, h~vcny tüdfrvfa:enyő 
Apoplexia pulmonum vascnlosa, 

véres tüdögutaütés 
Apoplexia renum, véres veseguta

ütés 
Apoplexia sanguinea, véres guta-

ütés 
Apoplexia sex·osa, savós gutaütés 
Apoplexia spinalis, gerinczvelöguta 
Apoplexia ventriculo:r·um, az agy·· 
velőgyomrocsok véres gutája 

Apopnensis (~ &rcórc\lsuati;-, &.rrorc\lstv l~i
légzeni), a kilégzés = expiratio. 

Apopnoe, apopnoea (~ &rcoTC'Jo~, &:rcé. 
r.:\lo~a:) = apopneusis. 

Apopsychia (~ &.rco~uY.,la:), Galen sze1int 
- hosszan tart6 öntudatlanság 

Aporetinum {?), az apor·etin, a ihe.
barbara.-gyökérnek egy alkotó része 

Aporia (.fi chropla:)1 a zavar, a meg
zavarodás, az orvos zavara, ha nem 
tudja, mit tevő legyen. 

Apoi:icus, apoi:·us, zavart, i:igye{ogyott. 
Aporrhinosis (~ chi:oppl\ICilati;-)1 az orr

kifolyás = effluvium e naribus 
Apor·r·hipsis (~ &TCóPfittµti;-) 1 az eldobás 

IIyppokrates: ha a betegek lázaik
bau a takarót maguk1·ól lehányják: 
az rosz jel! 

Apoi:·i:·hoe és 
Aporhoea (~ &.rcoPPorí és &itóppota, 

&rcoppst\I elfolyni), a kifolyás. 
Apox·x·hosis (v„ ö„ haema.torrhois), sav6-

sodás, savóképzé>dés 
Aporx·hox (~ &:n:ópptil!;), letört darab -

fragmentun1 
Aposcemma (TO c.hcócrxr1µa:, ci.rrocrxYjn:TSt\I 

valamire támaszkodni), az elvezetés, 
az elvezetés által elé1 t v elérendő 
megoltalmazása a nemes részeknek 

Aposceparnisis = aposcepa1nin1us 
Aposcepax·nisma {'tb• c1:i::oaxe1t'd.p1J!O"Jlfl), 

koponyadarab, koponyasérülés. 
Aposceparnisntns (ó &.rroaxsrra:p•n:;µÓ;, 

&.rcó le, O"XE1t'O:p1JlSe:~v, fejszével levágni), 
a levágás, a koponyadarabnak le
,··ágása egy csapással, - csontdarab-
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nak leszelése Galen szerint„ A mi pedig 
levágatott, az a levágott darab, az 
aposc6parnis1na, 

Aposcepsis (~ &.1t'ÓO"X1']~t:;, &.r.oax~r.TEt'I 
támasztani), 1 a támogatás ; 2. a 
rögtöni leesés - a támasz elvétele 
következtében; 3. régi értelemben 
a kózauyagnak állit6lagos 'Sülyedése, 
elvándorlása; tehát = metastasis. 

Aposch.asis Hippokr (~ &rróaxrJ..cr~:;) = 
aposchasmus. 

Aposchasma (TO &rcócry_o:aµa:), a skari· 
frkált, yagy kQpülözött hely. 

Aposchasmns {C &.::;ocrr..a:aµó:;, &.TCoar..OCí;;e:t~ 
köpülözni, e1·et vágni, ska1ifikálni)i 
Hippokrates: köpülözés, nietélés, való
szinüle g ér vágás is 

Aposcythisis (+ &rcocrxi.í'.J~cr~:;) = aposcy· 
this1nus, 

Aposoythisma (&.r.oaxú'.:acrµa:), 1 a 
sisakbönyéjétöl fosztott, a nyúzott) 
skalpirozott koponyahely; 2. az ezeu 
műtét - koponyauyúzos, skalpirozás 

által nyert koponyabürdarab1 

fejbönyedarab 
Aposcythismus (ó &:;i:ocrxu'.Jtaµó:;, &1tO· 

crxu:Jlí;;e:~'J nyúzni), koponyabőrlenyú. 
zás - skalpirozás. 

Aposcytisis (-fi &:rr:ocrxi.ínat:;), v ö 
aposcythisis 

Aposcytisma ( TO &r.ooxú-naµa), v. ö 
a poscythisma 

Aposcytismus (ó &ítoaxuncrµó:;), v ö 
aposcythisn1us. 

Aposia (& p1,, ~ TCÓcrt:; az ivás), szomj· 
hiány, s.zomjtalauság 

Apositia (°Í) &n:oat't"la1 &.rcocr~TEt'J nen1euni, 
böjtölni), ételundoz, fastidium 

Apositius (v. ö. apositia), ételtől 
undorodó, böjtölő. 

Aposmilenma (cO&.TCoaµO,e:uµa:), a csonk 
Aposmileusis {-fi &.1t'oaµ0.Eucrt;1 &.1tolJ

µtAe:Ústv levágni, csonkitani)1 a cson
kitás 

Apospas (ó &.r:ocrrccfi;), v ö apospasn1a. 
Apospasis ('Í) iiTiócrrca:crti;-) = apospasn1us 
Apospasma (•O &.r.6crrcacrµo:, &rrocrmi·1 

lemetszeni, leszakitni), a lemetszett, 
leszakitott darab„ Hippokrates és 
Galen S7.erint »apo~pasnia11:. az, ha 
szállagok szakadása által a csontok 
el válnak egymástól 

Apospasmns (0 &.rrocrn:aaµó;, &1r:ocr1t&•1 
leszakadni), leszakitás, leszakadás, pl. 
izo1nnak1 innakleszákadása a csonttól 

Apospastica se. :r·emedia {&:n:ocrrcél.v erő
sen összehúzni, n1integy szakitni), 1. 
Galen szerint erősen összehúzó szerek; 
2„ = derivantia, revulsoria, elvezető 
szerek 

4 
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Apospasticns (&;-:o:.r;~ei:O"·~:r.ó:;), (1;:;.-:-:e-

húzó, elszakitó 
Aposphacelisis és 
Aposphacelismus (~ &..:oo:Qa.r.D.t::n; 

és Ó &..co1J91Zx:;Ataµé; d;;.:oa9a.r.ú.lt'.tw 
fenésedés utj:'.tn elhalni), 1 fenésedés; 
2. fenés Iészek lehullása 

Aposphage (~ &rr.ocrr.;n1.y/., &.,;ocrcpd~tt'I 
leölni,Ien1észárolni): le_,nészáihÍs: inf'g. 
fojtás, megölés„ "' 

Aposphagma (rO &rcócrq;crnJ.!Z) II-i11po
krates szerint: 1. leölt állatok aludt 
vére; 2. /»vértől aláfutott hely«: (von 
Blut unterlaufeu); - a ,-érön1len3 
Magyarul: J>vé1 be borult 
h e 1 :y: v é I b eb 0 1 u 1 ~;S: ,- ér b B" 

b o r u 1 ás ok o z t a t a r j a g« 
Aposphinxis ("~ &.-.cócr9ty~t;, &1~ocr9t'.yyew 

alákötni), az ah'i:kötés, a lekötés 
A-,,tosphongismns (Ó &~:oGcpoyytcr,u.o';, 
\ &rrocr~oyyl~e:tv sziv-acscsal letisztitani), 

szivacs:sal, y~ló törl~s, ~öt ülgetés 
Apostas~a (~, ,a.:~OO"TO:úlCI.), es , 
Apostasis (ri o:n:ccr-ro:.crti;1 arptcr7o.vo:.t szély„ 

lyel állani: széttágulni), a részek 
széttágulása -~ genyesedés folytán, 
tehát tá.lyogképzödés. Hippokratesuél 
jelent apostasis 11e1n annyiia t:ilyo·· 
got

1 
mint válságos daganatot és fSj. 

dalmat valamely ízületen ; továh l1á., 
0ly (üszkös ?) csontelválást, hogy 
az elvá.lt darab és a többi csont közt 
ür lnarad; végre a bántalmak kimene
teleit és = metastases Galen apos„ 
tasis alatt érti egy bántalomnak á.t 
változását más betegséggé. Tgymagya
nLi<:li::1.tó a,17, »apostata« fogalma is) 
t. i más vallásra., politikai eb;re 
kitért 

Aposta.tic~s (dr.:ocrTo..nr.Ó;), elviilásra 
kész, genyedö, felfakadó, áttérő, 
kitért 

Aposta:xis (~ dTtÓcr-ro.~t;), or1vérzés. 
Hippokrates„ 

Apostema (-rO &r.:óa-r1i,u.a:), <L tályog = 
abscessus 

Apostema.tia.s 
éfv~p@Ttoi;), az1 

szenved 

(b, ~ &Tto01'"1]µo~:do.;, 
ki belső geuyesedésbeu 

Apostematicus (&TtoOt"1]1J.O.."t"t>:Ó;), genye
sedésben, tá.lyogokban szenvedő, e 
bajtól eredö, stb 

Apostemation apostematinm (-rO 
&.rcoU"t""J!.l·áTtOV, -rO ci.TtÓO"TrJµO.. kies.), tályo
gocska, kis tályog 

Apostematius (&.TtOO"Tl]µá-rto;), v. ö 
apostematicus 

Apostematodes (-rO &rrócr-rriµu és -rO 
d3o; alak, &:n:ocr•riµaThlOri;), tályogos, 
tályogszerű 

Apostematophthisia (70 &rcócrT"(Jµa a 
tályog,~ cp::J[cr~; a.z aszály, a sorvadás), 

Apotherapía 

tályog genyedés okozta sorvadás 
TRbes ex apostemate 1 ta.bes ulcerosa, 
pyophthisis 

Apostematosns apostc1natodes, 
apo~te.mati~us, , , , , 

Apost:h:.i.a ( ri o::;-cco:-,'.i', '!.. pr , 'l rcoO'~YJ 
a makktyú}, n1akktyúhü\.ny, néha 
monyhiá.ny, inert ~ -.céaS-"t] = 1nony. 

Apostolus ( Ó &-.cÓO"TO).o;, &n::ocr-r[),J..zw kül. 
deni), az a11ostol, a küldött. Unguen· 
tu1n apostolorun1 seu dodecaphar
n1a.cum, a középkori orvosoknak 
tizenkét részből álló ír:ja, ~>::enöcse,, 

Apostracnm rJc os. (-:-o o:TC00"1'"po:xo'v1 

&o:ocr·:po:xoÜ'I incgkeményedni), szuvas, 
elkorhadt csontdarab 

Apostrophe ("~ d:;:ocr·rpo9~, &rco::r7p[9etv 
elf'orditui), l, undor ; 2 a nedvek 
elvezet6se más testrészek felé 

Apostx'ophicns: apostxophus (&;;;ó. 
cr··:po;:io:;), undorit6, uudm:odó, elvezető 

Ap~sy~i~gosis (~ drcocrup(yywcrt;), sípoly
kepzode'> 

Aposyrma ('rO &rcóaup,u.11:1 d;i::ocrÚp<.tv le
hu:t.ni, lenyuzni), lehá1nlris, lehánüott 
hely, feltörés, feldö1zsölés 

Aposyrm us (0 &1rccr Jpµ.6;) a 1 ehámlUs, 
a feltör:Cs , 

Apotelesma ( •o &rco•lAscr[J.o::, &;i;o-ro:Ao:tv 
bevégezni), bevégzés, a befej Gzés 

Apote:x:is (~ &o:&-rri;t;, &;wrlxT<.tv szülni), 
a szülés 

Apote:xis(~ &ocÓríJ~l.-;:, &;i:or~xo:tv, olvadni), 
olvadás, sor'i;adás = phthisis, tabes. 

Apothanasia. (&;coS-vríaxst~ n1Pghalui)1 a 
kétségbe vonhatatlan hal:tl 

Apothana.tious (v ö apotha.nasi"a), 
halálos, halálokozta 

Apo'theca e~ d:n:o'.':J-ríxri, d-:roT['.J-'1]V'1:l Je„ 
íakui), a tár-· a gyógyszertár 

Apothecarius, barbir deák szó (v. ö 
apotheca), a gyógyszerés7. 

Apothecaster (v.ö a1Jothec11)1 hivatla.11 
gyógyszexész, ki jogtalanul gyógy
szereket árul, gyógysze1·észkedik 

Apothex'apensis (~ dTto::rspáTte'Jcr(;), ·= 
apotherapia 

Apotherapentice se ars (&Tio;Jo:pa
;:t'JTDC~ t"lyv"f]), a tökéletes n1eggyÓ· 
gyitis, az ut6gyógyitás, az utóorvos-. 
lris. 

Apothex·a peuticns ( dnoS-epo:.7<:.:urtxÓc:), az 
utógyógyit6, utólag 01vosló. 

A p other·a pia (&no S-o:pcl 'ltSt0::1 &.Tio S-o:po: rceÚE:('J 
régi értelen1ben - testgyakorlathoz 
n1agát megkenni vagy fürdeni), l töké·· 
letes 1neggyógyitás, kigyógyitás; 
2. régi értele1nben: a gyógyitás be
vé.gzéseül fürdöket alkahnazni, tehát 
utógy6gy1n6dot, utólagos orvoslást 
használni; tehát az utógyógyitás. 
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Apotheriosis ({ &rco::J11p~wcn;, &7:o:rl'},ol
e:crS-o:t al!attá válni), az állit6lagos ál
latta valO változás, _állattáalakulás; 
bizonyos elmekórosok azon agyrén1e, 
hogy állattá. v-áltoztak 

Apothesis (~ &:-có:Jzcr!;, &:;-:orlS-YJ'>O:l el
tenni, h1Jyretenni), 1 kitevés, pl 
gye1n1ek kitevése i 2. helyreigazitás, 
pl egy tö~t vagy kificzamodott cs0nt
uak hely1eigazitása. 

Apothlimma ( ,Q &'1.:o'S),tµµo: 1 &::o'.J),([3e:t'J 
kinyomni\ kisajtolt nedv 

Apothransis (~ &rcó'.Jpcc.io"t;, &.rcoS-pa.:Úew 
összezúzni), a zú.zott törés 1 a csont-
7.Uzás = conquassatio. 

Apothrausma ( tO &rcó:Jpa.:ucrµo:, v. ö 
apothrausis), csontszálká1 letört csont-
darab • , , , 

Apotome ('l'J et.TCO"C'OJ-L"lJ) es 
Apotomia (-fi &.rrocoµ(a:, &.rcot"~fJ.IE:t\! le

vágni), csonkitás. 
Apotns {éfrroTo:;) nen1iv6, nem issza. 
Apozema (rO &rcci~eµa;, &:rró~e!\l lnegfőzni), 

a főzet = decoctum, 
Apozesis (v ö apozema) = decoctio. 
Appaxatus (apparare sze1keszteni), 

a szerkezet, műszer, készlet, szerszám. 
Apparatus altus, magas 1nűszer

készlet, az u. n magas kőmetszéshez 
Apparatns chirnx·goxnm. seu chirur„ 

gicus, sebészi műszertá1, műszer
kész!et, 

Apparatns circnlationis, a vérkerin
gés szerkezete, rendszere. 

Appax,atns galva.no„cansticns, a vil
lán1os izzitás 1nűszerkészlete 

Apparatns hydx·ogP.nii, a köneny
fejlesztő, hydr0genfejlesztő gépezet. 

Apparatns hypogastricns = appa
ratus altus. 

AppaJ:atus ligamentosus, a szálagos 
szerkezet 

Appax·atns inhalati:onis, belehelö 
készülék, 

Appaxatns major et minox·, nagyobb 
s kisebb 111űszerkészlet a kő111etszéshez 

Apparatns Marshianus1 :l\fa1·sch„féle 
gépezet, készülék 

Appaxatns medicaminum, gyógy
szerkészlet 

Appa.ratnstxansfusionis sec, Collin, 
Collin-féle vérátömlesztö készülék„ 

Appendices epiploicae, c.::e1Jlész füg
gelékek = omentula. ·v. ö. appendix 

Appendicula (appendix kies.), kis 
függelék 

Appendicula vermifoi•mis, a vakbél 
féregszeríi nyujtványa = p1·ocessus 
vermicularis. 

Appendix: (adpende1e csüngni), a füg· 
gelék, a nyujtvány. 

Appetitns (adpetere vágynii ineg-
kivánni), az étvágy, az éhség 

Appetitns caninns = cynorexis. 
Applicatio (applica1e), az alkalmazás 
Appressus (adprimere odanyomni), va. 

!amihez nyom0tt i folia appressa, 
szárhoz nyomott levelek 

Apragmon (&:rrpr.lyµ.c.:i'I), hatástalan, 
gyenge ~ pl gyógyszer." 

Apragmon.ia(v ö. apragmon)1 a hatás·· 
talanság, 

Api:axia (&. pr ~ ~p&~t.;; a gyakorlat, 
·~ cl:;tpa:~frx a tétlenség), a gyakor
lat elvesztése; elmezavar, melybe az 
illető egyén elveszti a tárgyak alkal
mazásának m6dját 

Aproctia (d pr.., 6 -:cpW°r.Toi;; a vBgbél, a 
seg), végbélhiány. 

Aprosopia (&. p1 Tb rcpÓcrCU7CO\I az a1·cz)1 
torzszülött hiányos kifejlődésű arcz
czal 

Apselaphesia (&. p.r., ~ 1.jrriAácpYJcrt; a 
tapintás), a tapintás elvesztése 

Aptus, alkalmas 
Aptatio = coaptatio, összeillesztés. 
Aptyalia (& pt és 70 íCTÚoc),ov a ayál), 

a nyaihiány, a nyáltalanság, a nyál
elválasztás megfogya.tkozása, 

Apu.s (&iéovi;;), a lábatlan, lábnélküli, 
uszonynélküli 

Apyrecticus, apy:r·ectos (chtúpexToi;;), 
láztalan 

Apyx·eticus, apyJ:·etus (drrúpeTo;), láz. 
talan, 

Apyrexia (~ &:rcvpi::;1a) 1 a lázhalanság, 
lázt:tlan időköz 

Aqna a vü::; aiabs orvosok értehnÓ·· 
ben = Cfl.ta1acta. 

Aqna acidi cai:·bonici cum :ferrO·· 
pyrophosphoricoi pyrophosphorsavas 
vasas viz 

Aqna acidula carbonica, pezsgövíz, 
szikvíz, szódavíz 

Aqna ammoniacalis, ammoniakos víz, 
Aqna amygdalarnm amaJ:·nm con

cen.trata, tömény keserű ma11dula
víz 

Aqna amygdala.rum ama.rum dilnta 
= aqua cerasorum, higitott keserű 
maudulavíz„ 

Aqna anethi, kapros víz, kaporvíz 
Aqua anthyste:a:·ica, n1éhszenv ellenes 

v.iz„ 
Aqua antimiasm.atica composita 

KöChlini, I{öchlin posellenes vize, 
poshadáselleues vize. 

Aqua antimiasmatica simplex 
Köchlini, Köchlin egyszerű pos· 
ellenes vize 

Aqua ardens = oleum terebinthináe 
rectificatu1n. 

Aqua ai:·omatica spirituosa, szeszes 
4* 
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illatos viz V. ö. balsan1um embryo·· 
nis, rectius en1bryi 

Aqua Binelli, BinelI..féle kl'eozofJos 
víz. 

Aqua an1antii flo:r·nm, na.tancsvhág
víz, 

Aqna bromata, bró1nos víz. 
Aqua calcis sen calcaI-iae = calca„ 

ria solutá, liquor calcis, inészviz 
Aqna chamomillae, székfüvirágvíz. 
Aqna campho:1'ae, kán1foros víz 
Aqna ca:1vi, kö1néu:fn1agviz 
Aqua ca:1·minativa, szélhajtó víz 
Aqua chloi:i chloru111 solutu11J. 

liquor chlori, aquaoxy1nuriatica, chlo'. 
rina liquida, chlor-víz, halvanyoldat 

Aqua chlorofo:c·mi, chlorofo11nos víz 
Aqua cerasox·nm nigi:·oi:·um1 fekete 

cse1-esznyeviz, 
Aqua cinnamomi simplex:, egyszerü 

fahéj víz 
Aqna cinnamomi spirituosa, szeszes 

fah~jviz 
Aqua Colonnensis, kölui víz, »az 

odkolon« j e1iu de Cologne 
Aqna commnnis, közönséges víz. 
Aqna destillata simplex:, pá.1olt víz 
Aqna dulcis, édes víz 
Aqua dnra, ken1éuy víz 
Aqna fluviatilis, folyóvíz 
Aqna foeniculi, édes kö1nényvíz 
Aqna fontana, fo11ás·v:í.z 
Aqna fox·tis = <>.qua regia 
Aqua Gonla.x·di, Goulard vize. 
Aqna hydxosnlfni.·ata, kénkönenyes 

víz, kénhydrogénes viz 
ilqna kx·eozoti, k1eozot-víz. k1eozotos 

víz . 
.l\.qna lanrocerasi, borostyáu1neggy· 

víz 
Aqnalaxativa Viennensis = iníusuiri 

laxativu1n 
Aqua melissae, czit10111Hivi»:. 
Aqua menthae c1·ispae, fodounenta,„ 

'VÍZ 
Aqua menthae pipexitae, borsos .. 

1nentavíz 
Aqua menthae vix·idis, zöldn1enta

víz 
Aqna minex·alis, ásványvíz. 
Aqna nnphae = aqna au1antio1u1n 

florun1 
Aqua oxymnx-iatica 
Aqua ozonisata (v. 

víz. 

• a.q_un. 
ö azon), 

chlori 
azonos 

Aqua phagedaenica decolor, üszök 
elleni szintelen víz, sziutelen üszök· 
víz. 

Aqna phagedaenica lutea, üszök 
elleni sárga víz, sárgás üszökvíz. 

Aqua phagedaenica nigra, üszök 
elleni fekete víz, fekete i'ts7.ökvfa; 

Aqna picis seu picea, kát1ányosviz 
Aqua pimentae, jau1aika.i borsviz 
Aqua plumbica, 6hnos víz 
Aqua plnvialis, esöviz. 
Aqua Rabelíi, Ribel.féle víz 
Aqna :x·egia (n1ivel o~dja n.z a1anyat), 

kitály- vagy vB..lasztüviz 
Aqua x·osarunt, rózsavíz 
Aqua :x·ubi idaei, málnavíz. 
Aqua satnz·nina = aqua plun1bica 
Aqua eoteria = ag_ua 1nine1a.lis. 
Aqua vegeto·mineralis Gonla:rdi = 

aqua Goulardi. 
Aqua vnlneraria acida Thedeni, 

Theden savany-6. sebvize 
Aquae, a Yizek, különösen a 1nagzat .. 

vizek„ 
Aqnaednctus (aqua víz, ducere ve

zetni), a vízvezeték, a zsilip 
Aqnaeductns cochleae, a csiga zsi· 

lipje„ 
Aqnaednctus Fallopii, Fallopius··fBle 

vizcsatorna = canalis Fallopii 
Aqnaednctns Sylvii, Sylvius zsilipje 
Aquaednctus vestibuli, to1uáczzsili1J. 
Aqnax'Ínm microscopicnm, nükro--

szkopikus aq11a1iu1n, 
Aqnalicnlus (aqua.lis7 v81ú) = a.bdo-· 

meu 
Aquila alba = hydrargyru1n chlo1atun1 

mi te 
Aqn'llsns, vizes. 
Aqunla, aquola acustica Cotunui 

(aquá kies.), a fülcsa1nokban levő 
nyirk, a halló nyirk V ö„ perily1npha 

Ai:-abiuum, az arabs 1nézgának vízben 
oldó ré.'lze, az arabin 

Ar~~his hypogea (0 Ő.pa..1..0;), a, földi 
d10. 

Arachnitis = arachuoditis 
Arachnodes, arachnoi'.des, ai:ach

no1dens (~ &pciy,'>''l'J a p6k, a p6khálói 
cO <;(Oo~ az idom), pókhálószerű Tnnica 
a1achnodes seu aiachurJides, a,z agy
velő pókh<Llóké1ge. Meninx se1osa 
seu n1.edia. Hajdanában arachuoidea 
ot:nli =volt: 1etina s hyaloitlea egész 
1665-.ig, 

Ai:-achnoidea cex·eb:x·alis, az agy>·E:lÖ 
p 6 k h á 1 6 k él" g e, v n1eze. 

Arachnoidea spinalis, a gerinczvelö 
1) 6 khál6 kérge, v. ineze 

Arachnoditis (v ö. al'achnodes), pók~ 
hál6 kéreglob - A kéregre, vala. 
1nint u.z áltahtm elvetett agy kél' le 
nézve, v. ö meuinx, pe1itoueu1n 

A:xagas pexeicus, persa kulaucs. 
Ai:·a.k = ar1ak. 
Ai:anea, a llÓk; tunica aranea = tunicá 

a1at:hnodes '-
A:t-aneosns, pókszE:rü, 

Pulsus a1aneosus, kis, 
pókhálószerű. 

alig tapiutha~ó 



Araiiba. 

érverés Urina araneosaihúgypókháló„ 
szeiű zavarodással. 

Arariba, arax·oba, fa, nielytöl a pulvis 
Goae ered 

A:r·abitrarius, önkénytes 
Arbit:rinm, az itélet, a vélc1nény 
Ax·box· Dianae (a1bo1 a fa) = arbo1 

philosopho1 u1n 
Arbox· Ma:rtis, 3.,gasbogas vasjegeczek 
Arbor philosophozum, ágasbogas 

ezüstjegeczck 
A:r·boz·' vitae = juniperus sabina. 
A:r·bor vitae cei:;·ebelli, az agyacs 

ágasbogas képli velőállomány-a 
A:c·bo:r· vitae nte:1i = a1bor· vivificans 

= palmae pli9atae1 vagyis helyeseb
ben: plicae palniatae seu palmifor
mes1 a méhnyak nyá,lka.hártyáján 
levő pálrnalevélszer\í_ ránczok v„ ö 
}Iy1·tl Onomatologia anato1nica, pa.g 
4n 

Ai:·b'ores (arbor többese), ágasbogas 
kilitések R köztakaróu 

A'I·bntinum, az arbutin ; v ö. 
Arbntus uva ursi Linné = arcto

Staphylus officinalis 
Arcanum se. medicamentum (eredet 

kétes, I{1ans sze1int, a1ca, titkos szek-
1ény), titkos szer, e s u da sz e i, 
iejtélyesen ható szer. 

A:l:'cannm dnplicatnm = kaliu1n sul
fu1icn111 

Archaeus (&py_r1Xo;)i Pa1·acelsus s Van 
.Hehnont szerint: <:LZ élet oka, fel .. 
tétele1 ala1Jja, <t test cselok-.;-ö szelle1ne 

Ai:changelica officinalis se. herba 
= angelica i v„ ö 

Archangelicus (&py_,:1.yyc.Xrxó;), a1k·· 
angyali.. • , , 

Archecptoma (o í!.(YJ._o; a seg, ,o 
t'xrc-rcuµa a kiesés) = lJlolapsUS ani 
scn iecti 

Archegenes, ar'chegonns (&py_c.yc.-.rí;, 
&pzlyo'lo;), első szülött, elsődleges, 
ei•edeti ffiorbi a.rchogoni = 1norbi 
acuti 

Archiater·, archiatrus (0 &pyJaTpo;), 
a főo1 vos, fejedehni testorvosi orszá
gos főo1 vos. 

Archillium (?), több zuz111ó festenye, 
a.z a1chilliun1 

Architis, \é~bélgynladás; v. ö archos 
Ai:;chocele (o &.pz.ó; a végbél, ·~ :.níl<"'l a 

sérv), a végbélsérv. 
Archocystocolposyrinx (0 &py_Ó; a 

végbél, ·~ xÚcrt"Y) a húgyhólya.g, 0 ;1,.ÓX
';'to; a hüvely és sy1inx), 'égbél
hü;, ely .. hólyagsípoly. 

Archocystosyrinx (C &.p·?ó; a végbél, 
1Í F.~O"T"''l a húgyh6lyag, Y) crlípty~ a sí
poly), végbél-húgyhólyagSípoly 

Archometrnm (0 rJ.pxó; a végbél, TO 
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[J.i-rpo-. a i11é1ü), végbéln1érö i a. i11 
procton1eti·uu1„ 

Archoptoma (0 &pxó; a végbél, To 
TC-rWµoc a kiesés) = prolapsns iecti. 

Ax·choptosis (0 &.py,Ó; a végbél, Yi 
rc-rW~n; az előesés), a prolapsus iecti 
ké1Jződése 

Archor·:1·hagia (ó &.px.é; a seg, ~ po.yrí a 
vérzés), végbélvérzés. 

Archos (0 &py_éi;), 1. a legelső, az elő
kelőbb j 2 a seg, a végbélnyilás 

Archostegnoma (Ó &pxé; a végbél, 
c6 cr'rly'lcuµa a szoros), a végbEllszii
kület, a v é g b é 1 sz o r o s (nen1 
szo1 !) ; a in strictnra rect.i 

Axchostegnosis (v. ö al'c:hos és ~ 
cr;:Éy'lüt:J!i;' SZOlOS képződés), végbél
sziikülés; a végbélszlíkület, végbél
szo1os. 

Ai:·chostenosis (~ cr't'é'lcucr~i; a szoros) 
= archostegnosis, 

A:r·chostenotes = a1·chostegnoma, 
A:x·chosy:1inx (0 &.px.6i; a scg, Ti aUptyl; 

a sípoly), 1 a végbélsípoly; 2„ ciz 
allövő fecskenilő 

A:x·ctostaphylns officinalis Wimmer 
et Gx·abow.;;ky (0 Y.pY.1"0; a medve, 
~ cr-raq:;·:.1Xrí a S7'Ölő)1 a medveszőlö 

Ax·ctium bardana Wildenow, boly. 
has bo,jtorjf\,n \T ö. iadix bardanae 

Ai:ctura nnqninm (arctura a szo1os), 
a benőtt körö1n 

Arcnalis = ar cuatus Ossa arcl1alia 
= ossa zygon1atica 

Arcuatio (arcus az iv) = gibbositas 
Arcuatus, ax·quatus (arcna.re görbí

teni), görbe TuI01bus a1cuatus = 
icterus 

Arcns, az ív 
Arcus aortae, a törzsökverőér íve. 
A:c·cns c:1ui:alis Meckelii = liga1nen· 

tun1 Poupa1tii 
Arcns dorsalis pedis, a láb hátának 

ve1őé1 íve. 
Axcns ossium pubis, a fauív. 
Ai:•cns palatoglossns, n:relv·száj. 

padláSÍ\' 
Arcus palatopharyngens, szájpadlás·· 

g:uatív. 
Arcns plantaris, a talp ve1őé1lvc 
Arcus senilis = gé1ontoxon. 
Arcns snpex·ciliaris, sze1nöldökív 
Arcns tendi:nen.s (pel.vis)1 az ínas iv. 
Ai: cus vascnlosi i:·enum = fornices 

vascnlosi renn1n 
Ai:cns vertebxae, a csigolyaiv. 
Ai:·cns viscerales, sen b:r·anchiales, 

a, kopoltyúívek 
Ai:cus volaris profnndns, tenyérbeli 

Diély verőériv 
Ai:·cns volaris snblimis, te11yé1 beli 

felséí verőériv. 



Arcns zygomaticns 

A1·cus zygomaticus, a já1or11í.v 
pons zygomaticus 

Ardens (arde1e égni), ego Febris 
a1dens, a fo116 láz; spiritus ardeus, 
a szesz 

Ardor', a forróság é1zete, 
Ar·dor ventriculi, a zaha 
Ardor nrinae, égető fájdalmat okozó 

vizellés 
Area (ü1es tér a vá1osba.n), a té1, a 

tarhely, az udvar. 
A:t'ea Celsi = alopecia idiopatbica. 
Ar•ea geI'minativa, a csírköz. 
Ar'ea J ohnstoni = alopecia a1 eata 
A:i:·ea opaca, a sötét, ahomályos csüköz 
Area optica, a látás te1e. 
Area pellncida, az attetszö csüköz 
A1·ea vascnlosa, az edényes cshköz. 
Area vitellina, a székes csiiköz 
Area tus (v. ö„ area), korongszerű, teres 
A:r·eca Catechu Linné1 a betelfa 
Ai·egon (&.p·4yetv ótalrnazui) se. UU·· 

quentuin, ótalmazó kenőcs, óvó Íl 
Arena, a homok 
Arenatio (arena a hoinok), a homok„ 

fürdés, a homokfü1dő, a fövenyfi.i.rdö 
Az·en.osns (arena, a föveny, hon1ok), 

homokos, fövenyes Drina arenosa.1 

fövenyesaljú húgy 
Areola (ar·ea kies\ kis 11dvar; kis köz 

v„ ö„ halo 
Areola papillaris, a csecsbünbó ua .. 

va1·a. 
Ax·eola:r'Ís ezen é1teler:nben ~histus 

seu textus areolaris, eanccr areolaris, 
substantia ossea aieolaris~, igen hi
bás jelzés, inert areola síkot jelent, 
holott ezekben kis barlangokat akar .. 
nak »areolaris« névvel jelzeni. V. ö 
Ryrtl Ouo1nat. auat, pag. 50. '11ehát : 
likacsos 

Ai:,eolato:r·ugosns, á1kosan r<l..rrczo:>. 
Ar'eolatns, á.rkos 
Aresfatu (arabs) = patella 

A~;:o0~' ;~;,~~a::Y~;~lt~pye:Z:'m ;~1 ~:.~ 
hártyaheg, 

A:r'gentnm, az ezüst. 
Argentum chloratum, ezüsthalvag, 

chl6rezüst 
Ax·gentnm cyanatnm, kéksavas ezüst 
Ar·gen.tnm foliatnm, leveles színezüst, 

füsteziist 
A1·gen.tnm hyper'manganicum, fel

cselenysa1, as1 hypermangansavas ezüst. 
Argentnm jodatnm, ezüstiblagi jódos 

ezüst, j 6dezüst. 
Ar·gentum nitxicum czystallisatnm, 

jegeczes légenysavas ezüst, jegeczes 
salét101nsavas ezüst 

Arigentnm nitricnm cum kalio nit
xico, légenysavas ezüst légenysava.s 
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han1auynyal, saléuon1savas ezüst sa
létr 01nsavas kalium1nal. 

.Azgen.tnm nitricum fnsnm, a po„ 
kolkö, öntött salétromsavas ezüst 

Azgen.tum nitricnm solutnm, pokol.. 
kő oldat 

Ax·gentnm oxydatnm, ezüstéleg 
Argilla acetica, = aluminiúm ace

ticum. 
A.i:·gilla depui;ata = bolus armena, 

az öiményagyag. 
Argntemarginatus, éles szélű. 
Ar•guteserratus, éleseu fűrészelt. 
Ai:·gy:rla (Ó &pyupo; az ezüst)) az ezüst-

k6r, ezüstbetegség, ezüstös bl:ír bán
talom 

Ax·hinencephalia (&p(JO<; or1 uólküli: 
v. ö. encephalos), többfélEJ to1zképzö
dés, 111el,yeknek közös jellege a szagló 
ideg hiánya. Knnd.rat. 

A:ridn:r'a (aridus szá.raz)1 egyes tagok 
sorvadása; pl. aridnra extremitatumi 
a végt~igok sorvadltsa 

Aristolochia se1•pentai:,ia Linné, az 
aristolochia, észak-amerikai orvosi 
növény 

Aristolochinnm, aristolochia„keserü, 
az a.ristolochia egy keserű alkotó része. 

Ai:·mamentnm galvanicnm, a Ga.lvan .. 
telep. 

Ar'matnxa. fOetns = amnion. 
Armenium = lapis armenius, 11,.7. ör

n1énykö 
Armen.taxlnm, al:'lllazlnm (arma a 

fegyver), a fegyvertár. 
Armentarinm chirnr'gícnm, sebészi 

111 üsze1 tá1, sebészi műszer-készlet 
Arnica montan.a ('rOOCpvlo\I a bá1ányka), 

hegyi kappanőr V. ö ptarn1ica mon·· 
tanu, 

A:c,nicinnm (v. ö a1uica), J.,,appanűral 
Az·oma· philosophornm (TO !ipfil,IJ.et. a 

fűszer) = aroph 
Aromatica se, remedia (&pCilµa.nx{c;), 

f{iszeres gyógyszerek, gy6gyfíiszerek, 
illatos szerek 

Aromatiens (dpwµa:nxó;), füszeres, 
illatos 

Aromatites se. vinn.m (0 obo; &,o(.)µ~„ 
,1Tri;), a borleves 

A:r;-omatites lapis, Plinius szerint 
myirbához hasonl6 illatú kő 

Arop_h (aro1na pbilosopho1u111 össze
huzva aroph), 1, = crocus; 2. ex
tractum croci; 3. l)aracelsus sze1i11t 
valanii sze1, mely állitólag »a1nmo-
11iun1 n1u1iaticun1 :11artiatu1n« volt. 

Ai:,oph Helmon.tii = tiuctrna c1oci 
cnnr vino Cana.riensi parata 

Ai:rak = spiritns oryzae, a. rizsszesz. 
A:rrectores pili se mnsculi (arri

ge1i rnereszteni), hajmeresztő izmok. 

1 
1 
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A1 ihenoeitia, 

Ai:·rhenocitia, ai•x,henocoetia (0 &pPrr> 
a férfi, -~ xch·<i a közösülés)= paede·· 
iastia 

Ar·xhepis (&PPt•"Cfi; sehova sem hajló), 
állitólag a 11-ik nuJlcsigolyának Jnel·· 
lékneve 

Ar·rhythmicus, rendetlen, rhyth111ns 
nélküli V. ö .. 

Ari:hythmns {fl.?P·J:Jµo;, & pr és Ó Pv'.:iµÓ; 
a szabály), rendetlenség, szabálytalau
s.Lg, rhythmushiá.uy„ Pulsns arrhyth· 
i11icus, sza1)álytalan, rendetlen rhyth·· 
n1ussal biró éi verés. Vajjon »n1ozan1' 
= rhythmus, jó magyarositás, nen1 
i110re1n tldönteni 

A1:·rosio (a1rode1c 1negrágni), 1 n1eg-
1ágódás1 1neg1narás, fekélyek által 
okozott feJmarás ; 2 = ca.ries 

Ax·s, a mlivészet. 
Al:s fOxmnlas medicas concinandi 

sen praescx-ibandi, az orvosi rendel-· 
vénv szerkesztésének tana 

Ars formalas medicas dispensandi, 
a rendelt 01 vosi szerek kiszolgál·· 
tatásának tana. 

Ai:·senas (v ö arsen), niüenysavas so 
Arseniasis, arseniciasis, ar·senicis

mus (v. ö. arsenicum), mirenyk6r, 
idült arsen-mérgezés okQzta bántalom. 

Ai:·senicicns (&p;s\ltxo';)1 mirenyes1 
J1)ire11ysava-s; pl. acidu1n arsenicicum, 
n1irenysav 

Ai:·senicon, '.I.1heophrastus és Diosco·· 
ridesnél : sárga arsenkéneg 

Aisenicosns, mir·enyessayas, arsenes·· 
sc1vas; pl. acidurn a1s'enicosu111, a 
inireuyessav 

Ai:·senicum (TO &pcrsvtXÓ'I), a n1ileny, 
az ar senicu1n. 

Arsenicum album = acidun1 arseni
cosu1n. 

Ax·senicum jodatum, a n1iienyiblag, 
a jodmireny, jodarsen. 

Arsenicum sesqnioxydatnm, = aci
duin a1seuicosutn 

Arsenicum sulfnratnm, a inireny·· 
kéneg, arsenkéueg. 

Az·senicum txloxydatum, = acidu1n 
arsenicosun1. 

Ai:·seniophthisis = tabes arsenicalis, 
idült uü1eny1nérgezés okozta sor
va.dás 

Arseniodimethylia (-), a kakodyl 
v arseuodiinethyl 

Ax·senis, a mirenysavas só, a1sen
savas s6 

A:r·senis potassicns aqua solntus, 
czitromfüvBs a1senviz. 

A:r·senis sodicus aqna solutns, Pear· 
son-féli: francz.i.a 1niren:yviz 

Arteria basilaris 

Arseno··haem.oglobinum (hyb1idu111), 
mirenyes haem.oglobin. 

A::rsenu.m = arsenicum 
Ai:sennni. trib:romatum, hármas mi·· 

renybüzeg, há1·om b1ómos arzenikum. 
Arsenum trioxydatum seu. sesqni

oxydatnm = acidum arsenicosum. 
Ai:·senomethylnm (v, 0. a1senum és 

n1ethylum), a mireny1nethyl, inethyl·· 
arsen. 

Artanthe elongata = piper ang:isti· 
folium Kosteleczki. 

Az·temisia absinthinm, a fehér üröm 
Ai:·temisia Cina, 
Ax·temisia contra, 
Ai:·temisia Vahliana1 Cinaü1ö1nféle·· 

ségek. 
Ai:·tez ia ( ~ dpc tplcr., -;rapet cO ,Q„ tt.$ptt. 

·~l]pé:t"i, mivel azt hitték, hogy levegőt 
ta1 talmaznak), az ütér, a verőér, a 
lüktetöér Hasonértehnüek: venae ele
vabiles,micantes, pulsatiles, saltantes. 
Az ))ütéx« kétségen kívül rosz alkotás 
Ujabban igyekeznek az orvosirók e hi
bán ugy javitani, hogy »ütőeret« hasz
nálnak Azonban ez sen1. korl'ekt, 
inert a magyar ember· exe, szive, nem 
l.'Üt«, hanem »ver«. Ugy látszik, hogy 
nem tudják a ))Schlagader«-t elfele} 
teni„ Én azonban már Pá1izpápaiban 
is »verő« érnek találom forditva az 
arteriát - de meg a magyar ember 
»szivve1ése« is ai:ra bátorit, hogy az 
arteriát »verél érnek« megnevezzem; 
ennélfogva bátorkodom az »ütért« 
a 1negérdemlett örök nyugalomba 
helyezni, bitorolt sz6kébe i.Utetvén 
a verőeret . .A. »visszél'ről« v. ö, vena 

Artei·ia abdominalis subcutanea 
Hallei:i = art, epigastrica super·· 
.ficialis 

Ai;·tei:ia acromialis, vállcsúcsi verőér. 
Artezla alveolaris i:nfei:ior·, alsó 

fogn1ed1i verélér 
Arteria alveolaris snpexior, felső 

fogmedii vel'l)ér 
A:r·teria anastomatica magna = 

artrnia superfieialis genu. 
A:r·te:ria angularis, zugos ve1·élér 1 

a szájzug ve1éíere. 
Artei;la a:nonym.a, névtelen veröér 
Artexia aspera = trachea 
Arte::ria auditiva interna, b-3lsö 

hallószervi veröé1·„ 
Arteria auz·icula:ris profn.nda~ a 

1nély fülveröé1, a inélyen fekvő füli 
verőér 

Arteria aux·icnlaz·is posterior, hitsó 
fülveröér 

Ai:·texia axillai:is, honalji veröér 
Ax·tex·ia basilazis, agyalapi veröér 
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Arteria brachialfs 

Ar'teria brachialis, a ka1 veröere1 

a kari verőér. 
Ai:·teria brachialis p:r·ofunda, a mély 

kari verőér. 
Arteria bulbo-urethxalis, hugycsű

hagymás verőér. 
Arteria carotis communis, közös fej-

verőér, 
Ar·teria carotis dextra1 jobb fej

verélér. 
Arter·ia carotis externa et intexlla, 

külséí és belső fejveröér. 
Arteria carotis sinistxa, bal fej

verőér 
Arteria centx·alis xetinae, a sze111-

ideghá1tyának központi veröere. 
Ax·teria cex·ebeli, infez-io:f·, poste .. 

x·iox„ - inferior antedo1, - superior, 
az agyacs alsói niellsŐ··, alsó hátsó·· és 
felső veröere 

Ar·ter·ia cex·ebri dextra et sinistxa, 
az agyvelő jobh s bal veröere. 

Artex·ia cexvicalis, ta1kóverőér ; és 
pediglen : ascendens, felhág6 1 des
cendens, lehágó, supe1ficialis, fel
szines, profuuda, ii mély tarkóverőér. 

ArteJ:·ia chor·oidea, érhártyás verőér 
Arteria cix·cumilexa hnmex·i ante

rior· et poster·iox 1 a 111ellsö és hátsó 
vállölelő verőér 

Arter·ia cix·cnmfle.x:a femoi:is, czon1b·· 
ölelő verőér ; s IJedig inte1na s. 
poste:i:io1, belső v háts6 és cxterua s. 
aute1io1, Jdilsö v n1ellsö, 

Arter·ia circnmilexa ilei, a csipő·· 
csontölelő verőér 

Ar·teria coeliaca, hasi veröé1·. 
Ar·teria colica de:x:tra, m.edia et 

sinistra, a jobb, közép s bal 1emese
veröér 

Artex·ia collateralis, ol.dalagos v. ol
dalt fut6 verőér i pl 

Arteria collateralis nlnaris, a sing· 
csont oldala mellett fut6 veröér, a 
siugcsontkisérö verőér 

A~·teria com.es nervi ischiadici, 
a nervus ischiadicus kisé1ű verőér. 

Arter·ia commnnicans, közlekedő 
verőé1 

Arte:xia coronaria, koszorúsze1üleg 
fut6 ve1öé1 ; pl 

Ai:·ter·ia coronaria labii snpexioris 
et inferioris, a felső és als6 ajak
nak koszorúszerü ve1öere. 

Artex-ia corporis callosi, a kérges 
test veröe1e 

Artei:ia crnxalis seu. femoialis, a 
czomb ve1éíere. 

Arte:xia dorsalis nasi, az orrhát 
verőere. 

Ar·teria dorsalis scapnlae, a lapoczka 
háti veröere. · 
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A1te1•ia duodenalis, a nyoinbé.l 
veröere. 

Artexia epigastx·ica snpe:x·iox·, felső 
gyon1ortáji ver6ér 

Artexla epigastz•ica infei:lor, alsó 
gyomortáji verőér 

Arte:xia epigasti:ica. snperficialis, 
felszines gyomortáji verőér 

Ax·teria ethmoidalis anteriOr et 
poster'ÍOr, a rostacsouti mellső· és 
h:itsó verőér 

Artei:·ia femo1·alis = ru:t. cruralis., 
A:r·teria femoralis p1·ofunda, á mély 

czon1bveröér 
Arter·ia fossae Silvii, Sylvius árkának 

verőere, 

Ai·tei:·ia fx·ontalis, ho111lokve1öé1 
Artexia glntea inferior et superior, 

felső, alsó fa1i ve1 öér 
Axtei:·ia haemox·o.1dalis, aranyve1oe1 
Artez·ia hepatica, a máj verőe1e. 
Ax·tei:·ia hypogastx-ica = arteria ili-

aca interna 
Artez·ia ileo ·colica, medenczebelí 

x·emeseve1öé1. 
AYtex·ia ilei ·· lumbalis, n1edencze

bcli ágyéktáji verőér, 
A:xteria infraor·bitalis, sze111ü1 alatti 

verőér 
Arter·ia iutei: ossea antibrachiicom

mnnis, az alkaxnak csoutközti közös 
veröere. 

Axte:ria isohiadica = u1te1itt gluteu. 
inferior 

Ax·texia lacrymalis, a kön3·1nüigy 
verőe1e. 

A:r·texia laryngea1 a gége verőe1e„ 
Artei"ia lingnalis, a nyelv ve1öere. 
Az·ter•ia lingnae do1·salis, a nyelv 

háti veröere 
A1teria lingnae px·ofnnda = a.1 teriae 

ianinae, a nyelv inély veröe1ei 
Azteria. mammaria externa et in

tei:·na, külső és belső csecsveröé1 1 a 
a csecs küls(í és belső verőere 

Ax·tezia m.a.xillaris externa et in·· 
tex·na, külső és bels0 alkapcsi vcröér. 

Ar·teria meningea poster·ior, a ke~ 
111ény agykéreg háts6 veröere .. 

Arter·ia meningea 
ter·na, a kemény 
külső ve1őe1e. 

posterior e:x:
agykéreg há.tsó 

Ai:texia meningea media sen spi
nosa, a kernény agykéreg középső 
verőere 

Arteria mesaxaica seu mesenter·ica 
infei:ior, supe:c·ior 1 a bélfodo1 fels(í 
és alsó verőere 

Arter·ia mnscrnlaris, izo1nverőér. 
A:rter-ia mnscnlophr·enica, a rekeez

izo1n veröere 
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A1"teria nasalis postei:iox• = a.rteria 
sphenopolatina. 

Artex-ia nutritia, táplá.ló verőér. 
Ax·teria nnt:iitia tibiae, a sipcsont„ 

tápláló verőér, 
... .o\.x•te:cia obtnr•atoi:ia, a. bedugott lik 

veröere. 
Arteria occipitalis, nyakszüti veröé1·. 
Arteria ophthalmica, a s.zcm veri:lere 
Arter·ia pa.latina ascendens = 

arteria pharyngopalatina. 
Ai:·tei:·ia palatina descendens = 

arteria pharyngopterygo"idea 
Ai;texia palpebralis inferior et 

snpei:·ior, a felső és alsó szen1pilla 
veröere„ 

Ai;·teria penis - clitoridis, doi:·salis 
et pi:·ofnnda1 a mony, a csikló háti s 
111ély Ye1öere. 

Arteria perica:c·diaco·phrenica, a 
szivburok es rekesz közös verőere 

Ai:·te:cia perinei, a gát veröere. 
Artei;la peronea, a szárkapocs verőe1e 
Ai:tex·ia pharyngea ascendens, fel„ 

hágó garati verőé1· 
Arteria phai:·yngopalatina, sz~j·· 

padlásgarati verőér 
Artex·ia pharyngo - pte:r·ygoldea, 

garat-szárnynynjtványi ·veröér 
Arter·ia plantaris ex:tei:·na et in

terna, a talp ki-UsH és belső veröe1e 
Ar·tei:·ia poplitea, a térdhajlat veri)ere. 
Al.·teria pudenda com.m.u:nis, közös 

szemérn~i ve1öé1, a szeiné1e1n közös 
vc1öere 

Ai:·te:cia pulmonalis, a tüdö veri:íere 
Arteria radialis, az orsóveröér 
Arteria i:·anina =art pr0funda lingnae, 
Ar·teria x·ecni:rens, visszafut6 ·;:erőér 
Ai:tei;ia r·ecur:r·ens i:·adialis, orsóol·· 

1_lalán visszafutó veröér 
Arteria r·ecnl'rens nlnai:·is, a sing 

oldalán vissz'lfutó verőér. 
Ax·teria sacralis media, a ke1eszt· 

csont középső verőere. 
Ai:·texia sphenopolatina, a hor

tyog verőere, hortyogtáji ve1·öér 
Arteria spe:rmatica externa1 külső 

ondózsinóri ver öé1 
Ai:·tei:ia spinalis anterioi:· et pos

texioi:·, a ge1inczvelö mellső és hátsó 
veröere 

Ai:·te:r:ia splenica, a lép vel'öere 
Ai:teriasubclaviadex:tra et sinistra, 

knlcscsont alatbi veröé1 (jobb és bal). 
Artei:·ia sublingnalis, a nyelv alatti 

verőér 
Ai:·te:ria submentalis, áll alatti verőér. 
AJ:·teria subscapnlai:is, lapoczka alatti 

ver·őér. 
Arteria supei:.ficialis genn, a ti;rd 

felszines veröere 

Artei:·ia supx•aorbitalis, a szemöldök·· 
táji ver6ér 

Ax·teria tempoi:·alis, a- halánték ver·6·· 
ern 

Artei:·ia temporalis media, középs6 
halántéki veri:lér 

Ar·tel'·ia thoracica snprema, a mell 
legfelsöb b veröerlil. 

Ai;· eria thoiacica longa, a mell 
hosszú veröere 

Artei:ia tibialis antica, mellső sip
csonti verőér. 

Artexia tibialis postica, hátsó síp
csonti ver6ér., 

A12teria tonsillaris, mandula verőere, 
Arteria úansversa colli, a nyak 

harántfutó verőere. 
Arter·ia transvei:•sa faoiei, az arcz 

ha1·ántfU.tó veröere 
Ai;·ter·ia ti;·ansver·sa scapulae, a la·· 

poczka haráutfutó veröere„ 
Arter·ia thyi;·oi"dea superioi:·, a felső 

paizsve1öér. 
Artei:ia tympanica, a dobüri verőér 
Ar·teria nlnai:·is, a singveröé1. 
Arteria nterina, a 1néh veröere. 
Ax>te:ria erteb:r•alis, a csigolyaveröér 
Artexia Vidiana, "Vidian-féle vel"'Öér. 
Arteriaca se x-emedia, 1.. a verő· 

erekte ható szerek; 2. régi értele1n·· 
ban: a hörgökre hat6 szerek. V. ö : 

Ai:·teriacns (dp-r1Jp~ctx.ó.;) 1 régi értele111 .. 
ben: hö1·gi, jelenleg verőeres, vP-röéri 

A:r·teriae (a1te1ia többese) a verő .. 
erek. 

Arteriae 
1nelletti 

Artei:·iae 
erei. 

au:riculares, ffilkagyló 
verőerek 
bi:·onchiales, a hö1gök verő·· 

Ax·teriae ciliares, a sugártest verÖ·· 
erei, s pediglen: posticae breves -
hátsó rövid, posticae longae - hátsó 
ho;:;szú, és anticae, mellső v·e1öerek. 

Ai:·tex·iae coronaxiae cordis, a sziv
nek koszorú alakban futó verőerei, 
s?.ivkoszorúzó verőerek 

Axteriae coi: onax·iae ventriculi, a 
gyomornak koszo1 Ú alakban f,1tó 
veröerei1 gyomorkoszo1ÍlzÓ veröe1·ek 

Ai:texiae emulgentes· = arteriae re·· 
nales 

Ai:·teriae haemo:rr·holdales, ara:iy
verőe1·ek 

Artei:·iae iliacae commnnes, közös 
medenczeveröerek 

Arteriae intei:·costales, bordaközi 
verőerek. 

Artei:iae jejunales et ileae, a vé· 
konvbelek veröerei 

Arte:X:iae labiales posteriores, a szeM 
n1éren1ajkak hátsó verőerei 

' 1 
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Az,texiae lnmbales, ágyéki verőerek 
Ax'texiae malleolax·es antei:ioi:·es et 

poster·iox·as mellső és háts6 boka 
melletti verőerek. 

tátougás, ha ketté inetszet9tt ; 2 k•,ít 
különben egy1nás mellett fekvő 
ve1oer eltávolitása egymástól, pl. 
daganat által 

A:1·teriae mediastinicae, gáto1beli 
verőerek 

Arter·iae oesophageae, a bárzsing 
verőerei 

A:r·teriae pex·icard:i.acae, a szívburok 
verőe1·ei. 

A:r·teriae pei:·forantes, ke1esztülfúr6 
verőerek 

Ax·teriae pndendae exte:rnae, külső 
szemé1'·en1 verőer' ek 

Ar·teriae renales, a vese ve1őe1ei 
Arteriae i:·ecnrrentes tibiales, a síp

v. szárcsonton visszafut6 verőerek. 
Ax·tex·iae sacr·ales latexales, a ke„ 

resztcsont oldalagos verüerei 
Ax·te:r:iae scx·otales postexior·es, a 

hereborék háts.6 veröerei. 
Ax·teriae scx·otales et labiales an

terior·es, a hereborék s a szerné1·eln
ajkak inellsö veriierei. 

Ax·teriaespex·maticae intei·nae, belsö 
ond6szervi verőerek. 

Axteriae snpi:arenales1 a vese felett 
fut6 ve:rőerek. 

Arteriae venosae, a tüdő (vissz) erei, 
melyE'k élenyes vé1t visznek a bal 
szivbe 

Artexiae vesicales infei:iox·es et 
snperiores, a húgyhólyag felső és 
alsó ve1·őe1oi. 

Ax·tex·iae tarseae exteruac et Ín· 
ternae, a lábtő belső és külső verő
erei 

Az·teriectasis (v ö. arteria, ~ ?x:ro:crt; 
a tágulás), a veröértágulá.s 

Ar·tex·iectopia (v. ö arteria, ·~ txro7':"lo. 
helyenkivüliség), 1. a ve1·öérnek 
iendellenes futása; 2 a veröérnek 
helyéből való kiszo1itása, kiszorulása 

Az·teriectopicus (v ö,. arteriectopia, 
rendellenes ve1őérlefutási. 

Az·terieurysma (v. ö arte1ia és cO 
E.Űpucrµoc a tágulás), a verőérdaganat 

A:r·terienrysmaticns (v. ö. a1te1i· 
eurysma), verőér-daganatos stb. 

Arteriitis, verőérlob, ve1öé1gyuladás 
Arteriitis obliterans, összeforrasztó 

verőérgyuladás. 

Arteziochalasis (v. ö a1 teria és ~ 
zr:Í.1„aa(.; ernyedés) = arterieu1ysma 

Artexiodes (&p-r"fJpiWO"fJ:;\ verőérszerü. 
Arteriodialysis (v. ö arteria és -f-

1 
iho'.Xucrt.; az oszlá.s, bon1lás), 1 arte·· 
1io1rbexis; 2. verőér sorvadás 

Ar·teiiodialyticns (v. ö. az előtte 
valóval), verőérszakadási stb 

Arteriodiastasis (v. ö arteria, és ~ 
OtáaTo:a:.; a tátongás), 1. a verőér 

Ar·teriodiasta ticus ( cl:pr·l)ptoüte1.u-ro:nxck), 
v. ö, arteriodiastasis, melynek mel. 
lékneve 

Arteriodiplopiesmns, (v. ö, a1teria, 
ó o~~rA01ne:aµó;, k€ttős nyomás), a n1eg
sétült veröéruek két helyen való le„ 
nyomása, lekötése 

Arteziodomnm (v ö. a1 teiia, OoµFí.1J 
kénysze1itni, zabolázni), verőérfo .. 
gócska vagy veröé1 pinczetta 

Ai•tei::iologia (v ö. arte1ia1 0 Aóyo.; 
a tan), a verőerek tana 

Az·tei::·iologicns 7 ar·tez·iologns (v„ ö. 
a1 teriologia), verüé1 tani, stb 

Az·tei::iom.alacia1 Js 
Az-teriomalacosis (v. ö.. a1 te1 ia, 

µo:Aaxó; puhuló), ve1öé1puhulás .\.r
teriarum inolities 

Artei:·iopalmns (v. ö a1 te1ia, Ó rro:/..µÓ; 
er(ís ütés), a ve1őe1ek liiktetc\sc, ko
pogása Puls11t:io ;11to1iarn1n vehe-
1nentio1 

Ax·teriopiestex (v ö. a1tG.ria és D .-c~ecr .. 
-r"fÍp a nyomó, sajtó) a ve1·őó1nyon1ó 
(s nen1 »nyomasz«) 

Artexioplania (v. ö. ai te1ia és ·0 rcAÚ'J'f) 
a tévedés); 1„ tlllitólagos túlságos 
hosszabbodása a VB1lié1uek; 2. a verő
Cr rendes lofutásánrtk lnódosulása, 
a rendellenes ve1ő6rlefut<is 

Artez·ioplanicns (\' ö. a1 te1io:pla.nia), 
rendellenes ve1őédefutási 

Arte:riopressn:ta (njabb barba1is1nus, 
arte1ia görög, pre;;su1·a latin), a verő
ó1nyon1ása1 odaszoritása = acupres• 
su1a Helyesb a1·te1iopiesmus (v. ö. ar-· 
te1ia és e n:tecrµ.ó; a nyomás, szol"itás)„ 
V. ö. acup1essura 

Ar·texio:t·:r hecticn.s ( dpT'f)pt o,d,óe:xn<tó;), 
ve1őérszakadá.si ; Y ö. 

Az·teriorrhexis (v. ö. art0ria ós ·0 P·~~t;), 
ver őérmegszak.adás, v0röé1szakadás, 

Arterio scle:rosis (v. ö arte.ria, ~ ax.Ar[
pcuoi; a csontosodás), a verőér cson
tosodása 

Artexiostenosis (v ö 
crt"i'JCUO"t; a szűkülés), a 
let1 verö.érszlíkiHés 

Arte:riosteogenesis (v 
Oa-rio·1 a csont, y1y•<.;';w 
arteriosto::>is. 

arte1ia és y) 
ve.röérszi.ikü-

ö. a1teria1 -:-0 
képzödni) 

Az·teiiosteosis, ru:·te1iostosis (v, ö 
a1teria és TO OaTio; a csont), verŐ·· 
ércsontosodása 

Axte:riostrepsis (v ö arte1ia, és -fi 
0Tpé4;t; a csavaris), a verőér csa
varása 



Arteriae Inmhale-s 

Arteriae lnm.bales, ágyéki verőerek 
Arte:r'Íae malleolares anteriores et 

postez,iores mellsü és háts-6 boka 
melletti verőerek. 

Ar·teriae mediastinicae, gátorbeli 
verőerek 

Ai:-tei:iae 
ve1őerei 

oesophageae, a bá1zsiug 

Arteriae pericardiacae, a szivburok 
ver'Őe1ei. 

Ar·te:i;·iae per,foi:antes, keresztülfúró 
verőerek 

Ar·tei:iae pndendae extei:nae, külső 
szemérem verőerek 

Az,teriae renales, a vese veröe1·ei. 
Ai:·tei:•iae X'ecnx·t'entes tibiales, a síp·· 

\'.'. szá1csonton \ isszafutó verőerek 
Artex·iae sac:i;ales latei:ales, a ke-· 

resztcsont oldalagos ve1őe1ei 
Artexiae scrotales posterio:r·es, a 

hereborék hátsó veröerei. 
Ax·te:riae scrot~les et labiales an

texiores, a herebo1ék s a szemé1en1„ 
ajkak n1ellsi_-í verőe1ei. 

Ax texiaespez·maticae intei·nae, belső 
ondósze1 vi verőerek. 

Axteriae snpx,arenales, a vese felett 
fU.tó verőerek. 

A:r-texiae venosae, a tüdő (vissz) e1·ei, 
melyek élenyes vért visznek a bal 
szivbe 

Ai:·teriae vesicales infe:i;iox·es et 
snperior·es, a húgyhólyag felső és 
alsó verőerei.. 

Artex·iae tarseae externae et in-
ter·nae1 a lábtő belső és külső ver Ö· 
erei 

Arter·iectasis (v ö. arteria, ·~ t'xTO'.O"(C, 
a t3.gulás), a verőértágulás 

Artei:-iectopia (v ö. arteria, ~ b:Torr;(a 
helyenkivüliség), 1. a ve1{)é1nck 
rendellenes futása; 2 a ve1öérnek 
helyéből való kiszo1itása, kiszorulása 

Arteriectopicns (v. ö. arteriectopia, 
Iendellenes ve1öérlefutási. 

A:r:·terienrysma (v. ö. arteria és ;:Q 
eűpucrµa a tágulás), a verőérdaganat 

Arterienrysmaticns (v. ö. arteri· 
eurysma), verőér-daganatos stb. 

Ai:·teriitis, verőér lob, verőér gyuladás 
Ar·teriitis obliterans, összeforrasztó 

veröérgyuladás, 
Arteriochalasis (v. ö a1teria és ~ 

'IJD.a.atc, ernyedés) = arterieurysn1a 
Arter·iodes (&pT't)p(hlO't)c,)1 ve1·öérszerü 
Artex·iodialysis (v. ö arte1ia és ·}j 

OtcD,ucrtc, az oszlás, bomlás), 1 arte·· 
riorrhexis; 2, veröérso1vall<ls. 

Ar·teriodialyticns (v. ö az eHltte 
valóval), veröérszakadási stb. 

Artex·iodiastasis (v. ö. arteria, és ~ 
OtáaTaa~c, a tátongás ), 1 a verőér 
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t:itangás, ha kettB metszetett j 2 k>~t 
különben egymás rnellett fekvő 
ve1oer eltá volitása egymástól, pl 
daganat által. 

Ax,teriodiastaticus (ci.p<'t)p(oŰw.o-ro:7txóc,), 
v. ö„ arte1iodiastasis, melynek mel„ 
lékneve. 

Arte:r,iodiplopiesmns, (v ö, arteria, 
8 Ot;;:Ao;rte:crµó;, kettös nyomás), a n1eg
sérült verőérnek két helyen való le„ 
nyon1::\.sa, leköttlse. _ 

Arteriodomum (v ö arteria, OoµEi'v 
kénysze1itni, zabolázni), veröérfo·· 
gócska vagy ve1iíé1pinczetta 

Ai•texiologia (v ö. arteria, C t.óyoc, 
a tan), a veröe1ek tana, 

A:r·tei:-iologicns, ar·ter·iologns (v. ö. 
arteriologia), ve1öé1 tani, stb. 

Ax·tei:iomalaciu.1 és 
Ax·tex,iomalacosis (v. ö. arte1ia., 

µo:Ao:xÓ; puhuló), ve1öé1puhulás A_:f· 
teriarum molitit·s 

Arter·iopalmns (v. ö a1te1ia., Ó rcetAµé~ 
erHs ütés), a vetüerek lüktetése, ko
pogása Pulsatio 111 te1ia1 un1 vehe· 
inentio1 

Ar·ter·iopieste:i:· (v ö. a1teria és Ó 1ne;a„ 

c·1p a nyo1n6, sajt6) <1 ve1öérnyon16 
(s nem "nyomasz«) 

Arterioplania (v. ö a1 te1ia és~ ri:Aá\11') 
a tévedés); 1. áUit6lagos t-Ulságos 
hosszabbodása a ve1üé1·nek j 2 a ve1·ü„ 
Cr rendes lefutásának in6dosulása, 
a l'endellenes veröérlefutás 

Arterioplanicns (v. ö, a1 te1iopla,nia), 
rendellenes veröérlefutási 

Arteriopxessni:a (ujabb barbctris1nus, 
arte1ia görög, pressura latin), a verő
érnyo1nása, odaszoritása = acupres· 
suu1. 1-Ielyesb arte1iopiesmus (v. ö. ar· 
teria Cs 0 rcte;o-µó~ a nyomás, szoritás) 
\T ö. acup1essura 

A:c·tei: io:r·i:·hecticns ( &.prt]pt oPPo~nxó;), 
ve1ö81szakadási i v ö. 

A:r,terioi:·:r·hexis (v ö. arteria és·~ PTi~~~), 
verőér megszakadás, ver őé1szakadás, 

Arterio sclex·osis (v. ö arte1ia1 ~ crx):rí
ptucrt<; a csontosodás), a verőér cson
tosodása 

Artexiosteuosis (v ü. a1 te:i:ia és .fi 
crt"{vtucrtc, a szükü18s), a ve1öérszűkü.
let1 veröé1szílkülés 

Ar-teriosteogenesis (v ö„ a:i:teria, 70 
Óo-::So\I a csont, ·yi·{~$<;~Ct~ kép.ződni) -
a1 te1 iostosis. 

Ax·teriosteosis, a:rteriostosis (v„ ö. 
a1te1ia és TO Oo-::fo-1 a csont), verö
é1cso11tosodása 

Ar·teriostrepsis (v ö arteria.t és ~ 
O'Tpú!Jtc, a csavarás), a ve1·őér csa
varása 
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Arteriotomia 

Artex-iotomia (v ö, arteria és 7{i-;:1~~'1 
bonczolni), 1 verűéi vágás, a Yeroei 
nyitás; 2 a ver·őerek boncztana 

Az·tei·iotomicns, arteriotomns (v. ö 
a1terietomia), verőérvágó, verőéi
nyitó. 

A.xter·iozetesis (v. ö„ :;rteria, 1\ 'Íirf')crt; 
a keresés), a verőér felkeresése s 
napvilágra hozatala, 

Ai;·texitis = arteriitis 
Arter·ypei:·ectasis (v, ö. arte1ia1 és 

·I'i Urr~pSx:raO'~i;; túltágulás) = arteriec-
tasis 

Arthanatinnm (!) = cyclanimum 
Arthxaemia ("rO &p~po\I az íziHet, 1'0 

et.Tp.a a vér), izületbeli vért6dul<1s, 
ízülétbeli vé1Ws, ízületbeli vé1össze· 
futá.s, ízülci:;beli vér daganat; a vér· 
j z ü 1 e t, ~~ i;o1n1an1 :»~é~szc11;-"'· „ 

Arthragx·a (-.:o 7.p'.Jpov az rzulet, 'fJ tl.."{P"
a f::ljdalom) 1 a köszvény, a1th1itis 

Arthralgia ( 70 rl.p':Jpov az izület, ,O 
&'.t.yoi;; a ftl.jdalo1n), az ízületfájdalom, 
az izületzs1Lbct 

Arthi:algia hystei:·ica , ni éhszenves 
ízületzsába 

Arthralgia satux·nina, álomkóros 
ízületzsába 

Arthr·algicus, 1 izületzsábás; 2 a1· 
thriticus 

Ai:·thx·apostema ('rC Gtp'.Jpo\I az izülct, 
,Q dTCÓO"Tl]µtx a tályog), izülettá.lyog, 
izületbeli tályog 

Arthrectasis (:-) C:lp'.Jpov az ízület, ·~ 
S'xTO:O'ti;; a tagulás), az izület1neg
tágnlás 

Arthx·elcosis ( cO &p'.Jpo 1 az ízület, ~ 
f/.xwcrl; a fek.élyedes), ízületfekél:y e dés 

Ai:·thrembola se. machina, ficza1n
igazitó gép j v ö. 

Arthr·embolesis , arthrembolia (~ 
&p'.Jptµ[3óA11crt;I, repositio luxationis, 
fl.czambeigazitá.s. 

Ar·thrembolicns (&p':iptµ[3oAtxó;),ficzam· 
beigazit6, ficzambeigazitási. 

Arthx·embolon (<0 &p'.Jpéµ[3ol.o\I), Galen 
szerint = arthrembolesis; 2, = 

Ai.;thx~mbolu~, „ arthre~b-~lus, (0 
u.p'.Jpcµ[3oAo;, To o:p'.Jpov az rzulet; iiµ·· 
~t:Í).Att\I beigazitni), 1. beigazit6 gép i 
2 egyén, kinek tö1ését vagy íiozamát 
beigazitották. 

Arthremphytns (1'b &p'.Jpo\I az ízület, 
f:µ<pucoi;;, benne nőtt), izületbeli csont„ 
növedékek 

Arthrempyesis (70 &p'.Jpov az ízület, 
~ iµnÚ·fJcrti;; a genyedós), izületbeli ge· 
uyedés, genytályog, ízülettályog 

Arthricns (&p'.Jp~xó;), Ízületi 
Arthriticns (&p5pt1'ocó;), 1. iégi érte. 

lembeu = arth1·icus i 2. csúzos, kösz· 
vényes, 

5!} Arthroedema 

Axthi:-itis (Ti &p'.Jpt"l"L; ·1ócro;), 1. ízület 
lob j 2. a köszvény. 

Ai:·thr·itis blennorrhoi:ca s gono:r:··· 
rhoi:ca, kank6s izületgyuladás, kan· 
k6s ízületcsúz 

Arth:ritis chronica = rheumatismus 
articulorum chronicus, idült ízület·· 
csúz 

Ar·thr·itis chxonica seu atypica., seu 
atonica, a köszvény. 

Arth:r·itis deformans seu nodosa = 
a1 thritis paupel"nn1 

~>thritis impe:r·fecta = status ar
thriticus, a köszvény előjeles állapota, 

Ai:·thritis paupex·um sen spuria, seu 
rhéumatoldes, a szegények köszvé .. 
nye1 idült csUz 

Ax·thritis typica seu regula1is, ren„ 
des heveny köszvény 

Arth:ritis urica seu vera := urarthri
titis, a köszvény. 

Arthritis vaga, vándorló köszvé11y 
Ar·thritolithns (v ö arthritis és 0 

Al'.Jo; a kő), kösz\'énykö, 
Arthrocace, arth:r•ocacia, (eb rl.pS-pov 

az ízület, xaxói;; a bántalom), idült 
i.zületlob, izülc,tszú, taplós ízületszú, 
caries fungosa a1tuu1TI. 

Ai;·throcacologia (v, ö„ arthxocace és 
0 Aóyo~ a tau i Hyrtl szerint igen 
rosz sz6, mert az rágalnuizást is je .. 
lent), az izületi szú tana, vagyis a.z 
önkénytes, szúokozta ficzamodások 
tana„ 

Arthi:·ocai:·cinoma (<o &'.pS-po\I az ízület, 
-rO xapxlvólµa a 1á,k), a.z Ízületrák 

Ai:·throcele (1'b áp':Jpov az ízületi +i 
x~);f) a daganat), az ízületdaganat 

Arthrochondx·itis (1'b Clp'.Jpov az izület, 
~ y,o·i10ptTt; a po1·czog6 gyuladása), 
íziiletporczogó gyuladása 

Arihrodes (TO Clp'.Jpo~ az ízület, -:e 
tlOo; az ido1n1 &p~poo;tO'i,i;;, &p'.Jpc.50'1]~), 
i;-,ületsze:rli 

Axthrodia (~ &pS-poo'O~a), szabad ízülés, 
szabad ízület, melynél a fejecs igen 
SC'-kély vápában lévén, az illető tag 
minden irányban mozgatható, Ves· 
ling megkülönbözteti két nemét, u .. ::n .; 
a1·throdia plana, melynek mintája a 
váll-kaiízület; s arthrodia profunda1 

inelynek protypusa a csipőizület, 
Azonos értelmli: enarthrosis Galeni, 
articulatio libera 

~·throdion, arthrodium(TO &pSpc.58to~), 
kis Ízület. 

Arthx·odynia (70 &pSpo~ az izülét, ~ 
OOúv11 a fájJal0n1), ízületi fájdalom, 
ízületlob = arthritis 

Arthroedema ('rC &.p'.Jpo~ az ízület, 
TO o~011µ1t a rlaganat)i az ízület
vi11.enyíJ. 



Arthroleprosis 

Arth:.i•oleprosis ('rO /J.p5poi az Ízület, 
Ti >.in:pw1n; a poklosság), Ízület.poklos· 
ság, sajátságos ízületi bántalom a 
keletindiai szigeteken. 

Arthx·olithus (-:0 Ü.p'.:Jpo'/ az Ízület, 
0 A{~o; a kő), ízületkő, mu1·es a1 ti
cula:x·es 

Ax·throm.eningitis ('rO éí.p5pov az ízület, 
v. ö meniugitis), ízületi tokhártya
lo b V. ö. synovitis. 

CiO Ar tienlatio rai•po.metacarpea 

Arthzospongicus; (vö. a1th1·0.spongus), 
ízület1<lkos 

Arthrospongosis (,Q &p:Jpo'/ az ízület, 
Ó cr>L.Óyyoi; rák), ízületrákképzödés ; 
2. n.1throspongns. 

Arth1·ospongns, (TO fÍ.p':Jp~v áz ízület, 
Ó rJTi.Óy·{o; a 1cík)1 az íziiletrák 

Arthr·osteophyma (Tb é..fp'.Jpov az iziUet, 
TO Ocr·~Sov a csont, 7C rp'.Jµ.a a daganat), 
= ostcophyn1a a1 ticular e: izületvégi 
csontdaganat 

Ai:thr•oster·esis (&p5-po1 az ízület, -~ 
cr•lp1)rJt; inegfosztás, ízülctCtöl 
tagjától Yal6 megfosztás, csonkitás, 

A:r·thi:osteretns, csonka, egy Yagytöbb 

Ar·thx·on ('rO &p'.Jpov ), az Ízület 
Axthr•onenrosis (v ö. arthron és 

neurosis), ízületi ideges bántalom 
Arthz·oncns (v ö ar·thron az ízületi 1 

Ó Öyxo;, a daganat), az ízületi da· 
ganat i ta.gt61 fosztott. V. ö arth1·osteresü1 

Artlu·onempyesis,v. ö. a1·thrempyesis 
Ar·thi:·oparalysis (-rO &p'.:Jpov az ízület, 

·~ napdAtJcrt; a hüdés}, ízületi bénult .. 
sá.g~ izülethüdés 

A:1thx·opathia (-rO fJ.p'.Jpo-; az Ízület, ,Q 
TL:o'.S'o; a bántalom)1 ízületbáutalon1 

Arthr·opathia syphilitica, bújakóros 
Ízületbáutalom. 

Arthroperisphinx:is (-::0 &p:Jpo·1 az 
ízület, ~ 1!$p{a<p~y.;t~ kö1 ülkötés) = a.1 ti
culi obligatio, izületösszeszo1itás 
iosszul alkalmazott kötés által 

Ax·thropei:issia és 
Arthroperittia ( TO Ö.p':Jpo J az ízület, tag, 

·~ rr:ep~crado: feles szám), feles számú 
taguság 

ArtrophlogoBis (TO &'.p:Jpo1 az iv.ület
1 

~ cpy61wcn; a lob) az ízületlob 
Arthrophlogosis deformans = ar„ 

tluophlogosis cbroníca defounans 
(v, ö. malum coxae senile), elferditő 
idült ízületlob, v gynladás. 

Arthr·ophlogosis ex: cathete:r-ismo, 
húgycsöesapolás~ általában húgycső
izgatás okozta Ízületi gynladás 

Arthrophyma (,C &p:Jpov n,z iziilE:t
1 

,o 
rpUµo:, daganat), íziiletbeli tályog 

Az·thi:·ophyma adenochondi:ium (V 
ö. a1th1ophyma), izülettapl6. 

Arthroplastice (1"1: &p:Jpov az ízület TI).?:'J~ 
1"tx·~ TC.'JYYÍ képlfj111livészet, jobb t.alán 
alkotó, képző n1livészet, vagy ido111it6 
mlivészet)1 müleges ízületkóplés1 inü· 
leges ízületalkotás 

Arthropyosis ('rO fÍ.p'.:ipo J nz iz(ilet, 
~ •tÚúlcrti; a genyedés), ízületgenye
sedés, izületbeli tályog ; a 1n abs· 
cessns articuli, pya1thros 

Arthi:or hagia (TO GfpS"po'I az ízület, 
Ptt1 folyni), íziiletbeli v-é1zés 

Arthz·orrhenma és 
Ai:·thi:·or'I"heumatismns (•b &pS"ov az 

ízül~t és TO peiJ,u.a a csúz), ízület„ 
csúz, ízületi csúz, 

Arthrosis, ('~ &p:Jpwoti:;:), az ízülés = 
a1 ticulatio, 

Ar·thi:·osyntphysis {·;0 !Í.,o'Jpov a.z iziilet, 
+, cr'.Íu.oJcrti;: az összenövés)1 ízület .. 
Össxe'nóvci!" 

Ar thi:·osymphyticus ( &p'.:pocrJµrpu-rtxÓ i;), 
összenőtt Íí'.:lilett'., stb 

Arthrosyx·inx (7C &'.p:Jpo; az izület, ~ 
crüpt/~ a sipoly, fecskendő), iziilet„ 
sipoly. 

Ar·throtomia (~6 &p'.Jpo1 az ízület, 
Tlµ.vst1 felmetszeni), az ízületmeg .. 
nyitás, ficza1nok, ficzamodások be .. 
igazit<.Lsára. 

Ax·throtophi (-:0 Ő.p';;;pov az Íziilet, 6 
·~ór.poi;, a dndo1) = tophi articulo1nm. 

A:rthrotxauma (70 CJ.p'.Jpoi az ízület, TO 
To?:Uu.x seb) sóriU6s ), izületseb 

Ai:·thJ.~otxopia (TD Ci.p'.Jpo'i az ízület, ;.. 
7001!",; a forditás), tagforditás, tag. 
ha.iliLLs 

A:rthz·ot1·opicus (v b n1th1otropia), 
tagfordit6, ~tb. , „ '- , .. 

Arth:r·oxei:·osis (7c a:p..,poJ az izulet, 
·~ ~·fiotVcrti; szárazság= arth1itis sicca = 
a1 th'i:itis deforn1ans = oir throphlogosis 
deforn1ans = 1nalum coxae senile. 

Ai:·ticnla:r·is (v. ö a.:i:ticulus), ízületi 
1ínsculi articnla1es genn. s. subcru· 
ia.les, a té1dtokfeszitö izn1ok 

i Articnlatio (a1 ticulus, ízület\ az ízii
' lós I-Iy1tl J hebizon3 itjn., hogy az 

ba1ha1isn1ns, lu1 ~artiunlatio« articn~ 
lns é1 tele1nben használtatik '{. ö, 
Ouamotologia ana.tomica pag 55 66, 
Hyrtl 

Articnlatio acrom.ioclaviculaxis, 
kulcscsont vállc.:sncsközti ízülés 

Articnlatio brachio-:radialis, ka1-
01s6csonti íztUés 

Articnlatio brachio-nlna:r·is, ka1-
singcsonti izlUé::i. 

Articnlatio car·diniformis = gin
glymus. 

Ai:ticulatio carpi, a kéztőízülés 
Ar·ticnlatio cax·po-metacar·pea, a, 

kéztö és a kéz középcson~jaiköztiízi.Ués. 

' ! 
i 
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Articulatio coxae 

Axticulatio coxae=a.rtiunlatio f en101 is 
Articnlatio cnbiti, a könyökízülés 
A1'·ticulatio costoti:ansversalis, a 

bo1da és a csigolya ha1ántnyujtványa 
közti ízülés 

Articulatio costove:rtebi:alis, a bo1da 
és csigolya közti ízülés 

Articnlatio femo:ris, czo1nbízülés. 
A:z:·ticulatio genu, a térdiziilés, 
Ai:·ticulatio inter·phalangea, a.z újj-

perczek közti ízülés 
AI·ticulatio intei:·cai;·pea, a kéz közép. 

csontjainak egyn1ásközti íziilése. 
A:r·ticnlatio humei:i, a vállizü1és. 
Az·ticulatio inte:i;tarsea, a lib közép .. 

csontjainak egyn1ásközti ízülé:;e, 
Articulatio libexa = arthrodia 
At·ticnlatio metaca:rpophalangea, a 

kéznek középcson~jai és az ujj per· ezek 
közti ízülés 

Ai:·ticnlatio pedis sen talocrnralis, 
a saikÍziilés. 

Articulatio tempox·o-maxillaxis, ha„ 
lánték s állkapocs közti izülés 

Articnlatio tibiofibnlax·is, a s;;<i.1· 
és szá1kapocs kö7.ti izülés 

Articulatio tx·ochoi"dea seu ti"ocho·· 
des, forgó izülés, tengelyes iziilés 

Ax·ticnlatus, Í7.Ült 
Ax·ticulus, az ízült::t. = junctura 
Ax·tificialis = 
Ar·tificiosns (a1tificiun1 a n1H), in{i

lcges, mesterségc:s Re1nedia artifici„ 
alia = re1nedia Galenica 

Artiscns (ó &p·~1crxo;, kis kenyérke) = 
trochiscus. 

Artomeli ('rO &ptóµi:.At), mézes tésztai 
n1ézestésztab 01 ogatás 

Artopoeopsox·a (Ó Cfp":'o; 
rroli:.lv csinálni, s v ü 
psoriasis pistor111n, 

a kenyé1: 
pso1a.) = 

Arum macnlatnm Linné 7 Aron gyö· 
kere, foltos kontyvirág 

Axnndo cr·nx·ia = fibula. 
Ax·nndo phxagmitis, a bordanád 
Aryepiglottns, ax'Yepiglotticus -

a1ytacncpiglotticus 
Ax'Ytaena (~ &.pút'm io::), a kancsó 
Ax·ytaenepiglotticns (~ rLpvTa.tVtt a 
kancsó,~ lr.tyAwTtl; a gégefedő), gégc
fedl'í kan1)01czi; (Thfi az a kanporczi? 
Talán kancs6porczi ?) pl. liga.n1cn
tum a1ytaenepiglotticu1n1 gégefedő, 
kancsóporczi szálag' v„ Ö, 

Arytaenodes, arytaenoi:dens (~ 
&pu'Ta:tvct a kancsó, TO i:.lt5o; az ido1n), 
kanálsze1ű, kancs6szerű. V„ ö. Hyrtl 
Onomatologia anatomica pag. 57~59, 
hol azt aján~ja, hogy »a lUusculi ar,y
taenoidei s aryepiglottidei« helyett 
»arytaenici obliqui et transversi és 
epiglottico„arytaenici« fogadtatnék el 

GI Aselgotripsia 

Asa dulcis = benzoü 
Asa fOetida = gummi resina asae 

foetidae, a bűzaszat mézgás gyantája 
Asa foetida am.ygdolol:'des seu in 

massis, tön1eges biizaszat 
Asa foetidain gr·anis, gyöngy bűzaszat 
Asa foetida pet:rea1 köves aszat 
Asapes (&:aa:mi';), Hippokrates szerint 

= crudus ; pl. 8putn1n crudum. 
Asaphatnm, al-safat, assafat = 

safas (arabs)) Hyrtl szeiint = 
i111petigo, 

Asaroia Ch &cro:px[CL), soványság, gyer,ge 
izomzat: ö sz t ö v ér s ég. 

Asarcus (&cr.:zpxo;), vékony ízn1ú, so
' ány, Ö SZ t ÖV é I 

Asax·um europaenm, a kapotnyak, 
ináskép: 1nogyor6a~ja, kerekkapor 

Asa:r:innm, az asa.iin 
Asbolicus (&0'[30),tr.Ó;), ko1mos; carei~ 

uo1na scroti asbolicu1n, a ké1nény„ 
sep1ök hereboi·ék rákja. 

Ascariasis = ascaridiasis 
Ascax·ides (rú &oxcipd~c:;, &crxo:pl~EtV vic,z„ 

kándoy,ni), orsóalakú bélférgek, 01s6-
giliszták V ö. ascaris 

Ascax·idiasis (v. ö. asca1is), orsó .. 
giliszta.bántalom, gilisztakór. 

Ascaxidicus (v„ ö asca1is), giliszta.s 
As ca.x·ido d es ( & crxap tOWOri;), o i só gilis7.ta„ 

ido1nú, gilisztasze1 H. 
Ascads lnm.bricofdes (~ &axopi;), 

eddigelé : az 01sónya ; az 0 l s u„ 
giliszta., a gyermekgiliszta. 

Ascella = a.Süilla = axilla. Ettől ered 
Ascella:rls, ascellata, asfellata = 

veua axilla1is 
Ascensio cymatis = a.1nplitndo 

cy1natis, a vé1hullá111 hegye. 
Ascensus (asc:ende1e, felhágni) = in

e1e1nentu1n 
Ascham = abgas 
Aschisto-dactylus (ricrztcr"Co; ue1n ht:.· 

sadt, 0 Odx-ru).o.:; az uj,i), összenőtt 
újjú (lábon vagy kézen) torzszülött 

Ascites se„ hydrops (Ó UOpwtJ,i &crx1T"t]~, 
é &crxó.:; a tömlő), hasvízkór 

Asciticus (v. ö ascites), hasvizkúri 
Asclepiadinnm (v ö asclepias), 

lnepinal 
Asclepiasmus (; &crxi:l"j'ft(O:crµ.Ó.:;), göi·ög 

orvosok szerint: aranyeres bántalo1n i 
franczid.kuál : syphilis 

Asclepias pseudosarsa RoxbnX"gh 
= he1nides111us inciicus R.„ B10,~-n 

Asclepias vincetoxicum = cynan 
clnnn \'incetoxicu111, vincetoxicum 
officinale 

Ascos (0 cf.crxó;), a tü1nlö, az alhas. 
Asef (a1abs) = hyrhoa 
Aselgotxipsia, aselgotripsis (&creJ •. 

y-r)c; buja.: ~ Tpl~t; a dörzsölés), 1. a 

i 
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Asemia 

gyern1ekfe1 tözés ; 2. = tribadisn1us, 
Aroor r~esbius 

Asem.ia (d. pi. és -:-0 oijµa.: a jel = 
asymbolia), eh11ezava1 1 melyben a 
betü. irhatása fogalmával cgyiitt el
veszett. 

Asemia verbalis, g1aphica1 

par"aphasica, paragraphica, 
si va., elmeza va1 i a beteg 
önönkifeje~ő tehetségét 

inimica, 
exp1es· 
elveszti 

Asemie. perceptiva, eln1ezavar, mely. 
ben a felfogás, t i az írott foga. 
lomnak megértése elveszett. 

Asem.us se, cx·isis (&'.ITT]µO~ jeltelen), 
rögtön -· lninteg'y előjel nélkül be
álló válság 

Asepsis (cl: in- v. ö„ sepsis), a fertilz
telenités, fe1 tő ellenes eljárás 

Asepticus (&. pr.. és septicus), fertő. 
ellenes, fertőzéstől óvó, mentő 

Asfelle.ta = assellata, asella = axilla 
= vena axíllaris 

Asialia (& lH. -rC crfo.:),o>J a nyál), a 
nyálhiány, uyálfogyatkozás ; a n1 
defectus salivae 

Asialochia = asialia 
Asistens (assistere, seg·édkezui), a se

géd i os assiSteus = os hyodes 
Asitia (-fi &atTlo:), a böjtölés) av. étvágy .. 

hiány, étvágyfogyatkozás 
Asparaginum (~ &arcapo:y[a a spárga), 

s, spárgaal,az asparagiu = althaelnnm 
Aspa:.:·aginicus, spárgasavas ; v„ ö„ 
Asparagus officinalis, orvosi spárga 
Aspex·, érdes Aspera arteria =trachea 
Aspergillus glaucus, kék penész„ 

gomba 
Asperitas (aspe1), az érdesség. 
Asperitas unquium, a kOrn1ök érdes. 

s ég e. 
Aspe:.:·matia = aspermatismus 
Asperlna.tia = aspermia 
Aspermaticus (&arcepµClnY-Ó:;), 1nag. 

talan, ond6 nélküli 
Aspermatismua, aspermia (0 &crn:;:p. 

µo:T~aµó:;, Ti dcrrc;:pµta), ond6hiány, 
ond6fogyatkozás, inagtalanság : tehát 
van potentia co8undi, de az ejac.u„ 
latio hiányos 

Aspermns (CL:;rcö:pfJ.o:;). ond6 nélkiili 1 

magtalan 
Aspersio(adsperge1e, 1neghinteni1 incg. 

locsolni), a meg·hintés, 1neglocsolt\.s 
Asphaltias (ó &aC(.ia);rla.;;) = 
Asphaltites (0 &aq:ia);tli.·YJ:; cr;>:Ó~Ü'J/.o:; a 

támaszt6 ), az első, nén1{·lyek szm int 
az utolsó ágyékcsigolya 

Asphaltum (Tj Claq:iah'\o~), a földi sztu ok 
Asphyctica se :.:emedia, fojtó, ölő„ 

szerek; v ö. 
Asphycticus (&a91;xrn:6:;), elájult, fél. 

holt, érver·és és légzés nélküli 

62 Asteatosis entis 

Asphyx:ia ('~ &'.7?'-'~[a1 'l. p1 és a41Úi;é!\I 
verni) ; 1 az ájul3.s, a félhalál 
(tetszhalál); sz6val az élet-két legfőbb 
tüue111ényeinek, inint melyek a légzés 
és érverés - hiánya; 2, a légzé'i 
inegakadályozása fo:ytán bekövetke
ílCtt megful3.sj illetőleg félhalál vagy 
tökéletes elhalálozás, ~~sphyx:ia alatt 
éttenek tehát: a tü:iö n1üködéséuek 
n1egszünte által okozott fél„ vagy 
tökéletes halált ; v ö synco)?e; 3 
néha érzéstelenség, helyi érzestelen
ség, helyi élethiány. Pl 

Asphyx:ia localis Raynaudii -
gangraena sym111et1im11n. 

Asphyxia paralytica., hüdéses légzés 
megszűnési hűdéses lnegfulás 

Asphyxia spastica, görcsokozta lég
zés megszűnés) görcsokozta megfulás 

Aspidinnm, páfránysav, aspidin V. ö„ 
Ai;pidinm (TO &ar;;lÖ'~O\I kis paizs), filix-,; 

111as Sch·waitz = as11idin1n J\,{ildeanum 
Goeffert = polystichu1n fili:x: mas, 
az erdei lJáfrány. 

Aspidinm atham.anticum = panna 
panna (v, ö. ihizorna pannae), panna.
páfrány 

Aspirateu:.:· (fi:) = aspirator 
Aspiratio (aspirare belehelni), 1. a 

belehelés; 2 kifelé yaJ6 szívás, fel
s:>.:ivattyuzás 

Aspii;·ator (v ö a311i1atio), fels:?:ivó 
n1{i.sze1, sebés7.:i sziyattyú.. Náha = 
evacuator. 

Asplenium. (TO &arcÁ'fÍ\1(0'1, & pr.. 0 crrrAYj\I 
a lép), a bordalap, a veselke 

Aspredo, aspretudo, a durvaság, a 
i·ögösség ,: aspredo conj11nctivae, a 
kötöhárty<i i·ögössége. A. in. tracho1na 

Assafa, assafatum, assapltatum = 
safat 

Assatio (assrue), az aszalás, pö1kölós 
Assetnm (arabs) = antibrachiu1n. 
Assimilatio, assim.ulatio (assimulare, 

hasonl6vá tenni), clsajátitás, át
hasonitás1 áthasonulás, v ér r év á l_. 
tozás1 vé11é1álás, vé11é
testtéválás 

Assula, a fo1 gá(,s, sin, küllő. 

Astasia ('~ da-r'"f..af.Cl, JaraTÓ:; nyugtalan), 
nyugtalansá.g1 súlyos lázban fekvő 
beteg hánykolódása 

Astal~ (e:xt,alis) ~ i,ec.hun „ 
Ast a ticns ( aaC(l.TlX.o ~) es a status (aar1rro;), 

erősen nen1 álló, állhatatlan. Ap1la1atus 
n1agneticus astaticus, szabad, idegen 
befol;rásti'il nicri.t rlelpjt,(isze1kezet. 

Asteatosis cntis ( &. pr, TO aTlap a zsir), 
a bőr hiányos zsirelválasztása, 
hiányos faggyúeh ilasztás, a faggyú.
el ,-álasztás fogyatkozása. 
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Astlienes 

Asthenes (X:r':e:'i{,.;) = ::Lsthenicus 
Asthenia (~ &crS"e:vla, &.<J'.Je:vrí; gyenge), 

erőtlenség1 gyengeség = adynamia 
Asthenicopyra, asthenicopyr·etos 

= astheuopyra 
Asthenicns, gyenge: e1őtlen = adyna-

111icus. 
Asthenopia (& 111 ,Q a'.J'évo; az erö, 

~ Ll•..J,i a látás), a, sze111fáradás: a szen1·· 
gyengeség 

Asthenopia accomodativa, alkalmaz .. 
kodásgyeugeség okozta sze111f:1radás 

Asthenopia mnscularis, izo1ngyengc
ség okozta sze1nfá.radás. 

Asthenopia nervosa sen x·etinalis, 
a reczegfá1adás, ideghárt:y·afl;Í,rarlás. 

Asthenopyra, asthenopyr·etos (dO'· 
:Je:v~; gyenge, :-0 TtiJp, ~ Ttupe:TÓ; a láz) 
= febris astheuica 

Asthma ('r'O &cr'.:r,u.rt.)1 uéhéz légzést g01> 
csös fulladás, lihegés, iohan1s;;:erií 
fulladás, nehéz légzés 

Asthma acutnm Millai:i = astlnna 
la1,yngeu111 

Asthma ai:·thi:iticnm, köszvényes ne. 
héz légzési köszvényes fulladás 

Asthma bronchiale sen convnlsi·· 
vnm sen nervosum, idE·ges nehéz 
légzési i·ohan1ok. 

Asthma dyspepticnm, e1nésztésza\· a1 
okozta neh8z légzés„ 

Asthma hei:·peticum, börbántalinakkal 
já1·ó fulladozási xoha1nok 

Asthma hnmidn:m = catar1hi b1on
chialis ch1onici exace1batio, idült 
hörgöhurutnak l osszabbulása okozta 
fulladozási roha1nok 

Asthma hyster·icnm = asthn1a ute
riuu1n, 

Asthma idiosynci·aticumi elleuszenv 
ol{ozta fulladozás; ide ta1tozik a cata.-
11hus a.estivns 

Asthma laryngeum 
glottidis = astln11n, 
la1yngis1nus stridulus 

= spasmus 
ihy1nicnn1 

Asthma ner·vosum = asthnu1 lnon·· 
chiale 

Asthma noctu1·11nm = incnbus 
Asthma satnr·ninnm, ólom1ué1gezés 

okozta fulladozási iohamok 
Asthma thymicnm, sz616l-szóra: ke·· 

deszmirigyes fulladozás ; gégegö1 csös 
fullaclozás. 

Asthma uterinum = apnoea uterinri., 
Jnéhszenves fulla.dozás 

Asthma nzinosum, bugyi eke dés okozta 
fulladozás 

Asthmaticus (ci.cr~µanxó;), nehezen 
légző, fulladozó 

Asthmatorthopnoea,astl111101 thopno0a 
(rO &cr'.:\"µa:afulladozás), v ö, 01 thopnoea 

Astigmaticus. asztign1ás; v. ö 

63 Asynovia 

Astigmatismus (i pr és rO cr-:-Lyµo:: a 
pont), a szem fénytö1Ö közegeinek a 
g) ujt&pontranézve egy1nástól eltérése, 
a déllö aránytalausiiga1 az astigma
tismus Schulek tr szerint: délkö1í 
eltér és 

Astigmatismns nor·malis r·egularis, 
rendes szabilyos astigmatismus. 

Astigmatismns nor·malis ir·r·egnla
xis, :rendes szabályellenes astigma. 
tismus 

Astigmatismus abnormis iri:·egula·· 
r'is, rendellenes és szabályellenes 
astig111atisn1us 

Astomia (& pi. -:-0 crró,u.a. a szci,i), a 
száj hiány 

Astragalus (é &crrpc/.yo:Ao;), 1. a köb, 
a koczka; 2. az ugrócsont Azonos 
é1teln1li: os tesserae; os balistae, talus 

Astr'Ís (ó Cúrrpt;) = astiagalus„ 
Astr·obles (é, iJ &crcpo~A-t};) = 
Ast:r·obletus (&crTp~{0/;t)TO;), naptól le-

sült, naptól sztl.1t, uapszúrásban szen
vedő. 

Astr·obolia, astx·oblesia (·~ &crTpo~oA(a, 
~ rlcrTpo~A1Jcrle1.) = 

Astro bolismus ( 0 ri.crTpo~cr).(crµ.ó;), a nap
szul"ás 

Astrnm dnplicatum ('rO Ő.aTpov a 
csillag), az ikercsillag, neve egy álli· 
tólag gyomoxe1·ősitö, antimon, kláüs, 
a1nbu-1 és pézsmából álló elévült 
szernek 

Astytus (lÍ.crTuro~), közösülésxe képtelen, 
közösülni ne1n bíró, ne1uzésre kép
telen 

Asylum (TD Ó:au),011), 
Asymbolia (ci. }H 

jel) = asen1Üt. 

a ineuedékhely 
és TO crÚµ.(3oAo'J a 

Asymmetria ('~ dcru,u.µ~:rp[x d. p1 i 'l) 

uuµµo:cpla.:) iésza1ányosság hiánya 
Asymphytus (&crÚf.J.cpuro;, & p1 auµq;ii.ío:w 

összenőni, Hyppokrates : 1. össze 
nem nőtt ; 2. kiilönnen1ü, dissimilis 

Asynechia (& pr Ti cruw!.x_o,~a összefüg
gés), az összefüggés hiánya. 

Asynechicus (v .. ö asynechia), nern 
összefiiggéí, össze uen.1 nőtt. 

Asyne:1·gia (d ~?l·, Ti Gu-Jspylu. összinűkö· 
rl és, segély\ hiányos össz1n1'.iködf;s : 
<Luxilii defectus, hiányos köz1·e111li·· 
köd és. 

Asynodia (~ dcruvo3(o:, &: ]H , ~ GÚ'JoOo; 
közösiilés); közösüléshiány, közösülni 
ncn1 bilás. 

Asynodicus (v. ö. asynodia), közösülni 
képtelen, nem biró, közösülés hiányá
ból e1edett stb 

Asynovia (& pr és s:y-i1ovia), ízi.Heti nedv 
hiánya, ízületnedv fogyatkozása, de„ 
fectus synoviae 



i' 

Asynthesis 

Asynthesis (& p1., ~ crúv'.Jecrt~ összeté
tel), az összetétel, ös;;zefüggés hiánya, 
összeköttetés hiánya · 

Asynthetns (&crúv~"t)TO~), ,nem ös~z~tett 
Asystole, asystolia (tj ctrJuo-roAiJ ü. pr. 1 

·~ avcr-roA"fÍ összehúzódá,s), hiányos sziv-
összehuzódás - szótól szóra össze· 
húzódáshiány, fogyatékos szivössze
húzódás. 

Ata.cticns (&-rclx-rtxó:; ?) 1. izommozgás 
zavarából eredt; 2, néha = uervosus„ 

Atactns (Kro:xTo:;, v ö, ataxia), iendet· 
len szabálytalan izommozgási. 

Ata:t·actopoC:sia, (&:rápo:xTo:; nyugodt 
~ 7td'tjat:; a mi'.iköclés), Hippokrates 
szerint: az 01vosnak nyugodt, semmi 
által megnem zavarható n1agaviselete 

Atarfati (arabs) = ect['opiu1n 
Atavismns (atavus i:ís), az ősiség; oly 

sajátságnak fellépte egy nemzedékben, 
111elyeket csupán az ösökön észleltek, 
de melyek több nemzedéken át nem 
jelentkeztek„ 

A·taxia (~ &-ro:~lo:, d pr és -rácraó:~v iendbe 
szedni), a mozgási rendezettségnek 
zavara j tünete egy agybeli kórfolya
matnak Megkülönböztetünk tehát : 

Ataxia cerebr·alis, agybántalomtól 
eredő ataxia, 

Ataxia cei:·ebellai:·is, agyacs bánta„ 
lomtól eredő ataxia; tántorgás egyenes 
irányt.ól eltér}_\ já1ás1 olrialtesés. 

Ataxia hyste:r·ica, méhszenves ataxia 
Ataxia spinalis, ge1inczvelőbántalom 

okozta ataxia. 
Ataxia spinalis acnta, heveny ge· 

riuczvelölob okozta ataxia 
Ataxmir (axabs) = distichiasis 
Atelaemor·rhoi'des (dn:.hJÍi; be ne1n 

végzett j v ö. haemo1·1hoides), vak 
aranyé1 

Atelectasis (&n.:l:/ii; be ne1n végzett, 
nern tökéletes, ~ &'x-rrxcrt.; a tágulás) 
hiányos tágulás, tágulás hiánya. 

Atelectasis acqnisita, szerzett tüdő· 
tágulá.shiány. A n1„ collapsus pul·· 
n1onum. 

Atelectasis,atelectasia adnata, vele· 
született, világrahozott tüdőtágulás 
hiánya. 

Atelectasis pnlmonnm, a csecse1nö 
v.. ujdonszülött tüdőjének. hiányos 
tágulása a tüdő nem tágult 
volta, a léghólyagcsák hiányos tágu·· 
lása. 

Athelasmns (ó &SYJAllcrµói;), szoptatni 
nelnbirás cseosbin1b6 hiánya miatt. 

Atheroma (rO &::híp(i)µtY., ~ &:J~pa. a kása), 
a kása.daganat. 

A theroma ai:·tei:'iale = athet osis. 
Ather·oma follicnlai:·e = cysta folli

cularis Coope1i, tiíszös daganat 
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Atheroma nodosnm = enchondroma 
Athei:·omaticus, kásada.gos. 
Athez·osis (~ &S-YJ'pet. a kása), a verő· 

erek kásás, athero1naticus elf~julása. 
A„ n1 enda1 te1ii.tis chronica defo1. 
mans. 

Athetosis Hanunoud, (él:Jo:ro; nen1 
nyugvó, ingó), a kéz és ltt011jjak k6-
ros, folytonos, akaratelleues mozgása, 
1nely bizonyos rendet követ. 

Athletious (&~AYJT~Y.Ó;), izmos, erős 
Athrepsia (& lÚ", és ~ S-pl\.j.n; a táplál· 

kozás) Parrot, hiányos táplálkozás 
okozta bántalom 

Athz'Opompholyx (&Sp:l.o; &:SFoÜ; össze·· 
haln1.ozott, v ö pompholpx), halma· 
zott bubor„ 

Athymia (~ &.S'Jµ.1.z), a búbánat, a bús .. 
komorság, mint elnrebántalo1n 

Athymicns, athymns, (&:Juµ.o;), csüg· 
gcdő, bánatos, búskomor 

Atisinnm (?) az atisin, az aconitn1n 
heterophylhnn alaga 

Atlanticns, atlantius (&.-r),ofvceto;), ÍC:j
gyámi, atlasi 

Atlantion, atlantinm (TŐ &-rAiX'iTto·i) 
= Atlas„ 

Atlas (Ó é(7),et.i;), a fejgyá1n, az első 
nyakcsigolya lllcguf:'vezése GalE:U 
előtt helyesen epist1opheus nevr:t 
visolt, incnt oz forog a második 
csigolya fognyujtványán G:i:.le.n és 
tanitványai csupán első csigolyának 
( rrpr7r:-o; crri:Óvlb),c~) nevezték. 

Atmiatria (0 ch·µo'; a lég, ~ 1rxtpelo: az 
orvoslás, a gy6gyn1ód)1 a belégző 
>agy bc:légc:ztetö 01 voslás, a léggel 
való gyógyitas : tehát léggy6gy1nód ! 

Atmidiatrica, atmidiatrice (~ &Tµl:;: 
a gőz, ·0 Ea.-rptx~ -rSy.vYJ gyógy1nód, 
01 voslAs)1 belégző gy6gyn16(l1 be·· 
légeztető 01 voslrts 

Atmolnt:ron (0 &:rµ.Ó; a gőz és Tii 
),o'JTp5·1), a gőzfürdő. 

Atmos, atmus (é &-rµ.Ó;), a gőz, a lég 
Atmosphaera (0 &-rµ.o'i;, a lég,~ o-9a.ipo: 

a gömb), a l(\gkö1 
Atmosphaericus, légköri„ 
Atocia (&'.7oxo; rnoddlj), a nroddüség 

sterilitas 
Atocus (rl-roxoi;), 1neddő. 
Atomicu.s (&coµ.o·:Ó;), páxányi 
Atomistioa se doctx·ina (v ö ato· 

1nus), a, pá1ánytan. 
Atomisticus, pá1ánytani ·v ö 
Atomns (~ &-roµo;, & pr„, ,Sµv<:t\I osztani), 

a parány, mint oszthatlan alkotó rész 
Atomus (élToµ.oi;) oszthatatlan, parány 
Atonia (~ &Tov[<L, & pi , -rdvetv feszitni), 

az ernyedés, a i1etyhüdtség, zsong· 
talanság ·- a gyengeség, a renyheség. 



Atoniaton blepliaron 

Atoniatonblepharon (~ &:rovla -rriiv 
~A~(;'.m'.pú)V)i szen1h~je1nyedés; -· llto
sis? ! 

Atonicns (cl·ro'1txÓ:;), zsongtalan, 01-
nyedt: petyhüdt, 

Atrabilarius (at1a bilis fekete e1Je)i 
ft:keteepés 

Atracoer?-leu.~1 f:ketekék.; 
At:c·achel1a (r:crpayT)Ao:;, a pr és 0 

-::prí.x·'í'Jf.o:; a nyak-)1 nyakhiány, rövid 
nyak. 

Atremia (~ &:rpsµta. a nyugalom), 
k61os nyugalo1nvá-gy Di. \V B 
Neftel: Id(;:ges bá.ntalom1 melyben a 
beteg évekig elhever, ptdig minden 
tekintetben munkabiró 

A tx esia ( ~ &Tpl)crÚx, fÍ.•p·1rc-o:; át ne1n 
fu1t), ion.dszerinti nyilásnak, üregnek 
hiánya; - a zár, pi : 

Ati:·esia ani, segnyiláshiá.ny. 
A tr esia ani vaginalis fistula 

ie:0tovaginalis congenita 
Atr·esia ani vesicalis = Dstula rectO·· 

vesicalis congenita. 
Ati:·esia ani urethi:alis = fistula 

l ccto-u1eth1alis congeuita.. 
Ati;·esia auris externi, a kiilső fül

bejárat zára 
Atresia canalis laci:ymalis, a köny

csatorna zára 
Ati:·esia ductuum laci:ymalium, a 

köuycsatornácskák zára, bedugulása. 
Atresia hyllle:na.lis, teljesen zá16 

szlizör 
Atresia nasi, az 011ü1 zá1a 
Atresia oi:·is acquisita et congenita, 

szerzett és világl:'a hozott szájzár 
Atr~sia pupilla,e, a sz e in bog á l 

z a r a , a lata zara 
Atresia recti, a végbélzá1 
Ati:·esia ui:·ethrae, a hugycsü l1clsü 

világának hiánya, hugyosiíhiány 
Ati;·esia ute:ri, 1néhzá1 
Atr·esia. vaginae, hüvelyzá1, a hüvely 

belső világinak hiánya 
At:resia vestibularis = at1esia hy111c

nalis. 
Ati:·esia vulvae, a küls<í Sílün1é1 l'Yil

ajkak összenövése, a hüvely bc.jlha,· 
táuak zára. 

Atretocephalus (&'.-rp-rrro,; át nen1 fn1 t, 
·~ x~.:po:l,;í a fej) 1 torzszülött, melynek 
fe.ién a rendes nyilások1 1n pl a 
szájnyilás, hiányzanak 

At:retocormus {G<Tp"f]TO,; át n(nn fu1t 1 
0 xopµ.ó; a törzs), t.örzsszülött seg· 
nyiláshián,ynyal, segzá.i 1al. 

Atrices (v, ö. atrix) = condylomata. 
Atrichia (& pr. ~ '.Jplf a haj) = mad<-t· 

rosis r·égibb értelen1beu; szihhiány, 
szörteleuség 

Atrichus (ilT?txo;), kopasz 

Attonitns 

Atrinm (-) a 1Jitvai. 
Atx·ium cordis, a sziv pitvara, 
At:rium dextrnm, a jobb pitva1 
Ati:·inm sinisb·nm, a bal pitvar 
Atz·ix = condylorna, 
Atx·opa belladonna (&-rporco; ké1lel· 

hetetleu), maszlagos 1;;adl"agulya, 
Atrophia (~ ch·pocplo:, o:Tpoq.io;, lOSszul 

táplált) táplálkozás uélkuli), 1) a 
táplálkozás hián_ya; 2. fogyatékos 
táplálkozás 0kozta sorvadás, s0vány· 
ság: ösztövBrség, 

Atrophia bulbi, a szen1teke, a szen1-
goly6 sorvadása 

Ati:ophia coz·dis acquisita., sze1zett 
szivso1 vadás 

Ati:ophia coi:·dis congenita, világra 
hozott kicsi sziv1 világ1a hozott 
sorvadt sziv„ 

Atrophia cutis pi:·opi:ia idiopathica 
= xerodcl'ma 

Atx·ophia cutis senilis, az aggkor
bcli köztakarósoxvadás, 

Atrophiafiava hepatisacnta, heveny
sá1ga má jso1 va.dá.s. 

Atxophia inactivitatis, tétle11ség 
okozta so1 vadás. 

Atrophia latei:alis cruciata, ke1·esz· 
tczett féloldali sorvadás 

Atrophia muscnlorum progressiva 
= polymyositis p1ogressiva cluonica, 
haladó izomso1 vadás 

At:t•ophia mnsculurum pxogressiva 
pseudo·hypei:-txophica = pseudo .. 
hy1)cnt1ophia n1usculorum V. ö ezzel 

Atrophia pilornm propria, saját· 
lagos hajso1 vadás„ 

Atr·ophia pnlmonum = e1nphysen1a 
senilD, aggkori tüdöso1 vadás. 

Atrophicus (v. ö„ atrophia), rosszul 
táplált, sorvadt, so1 vad6 

Ati:·opia, ati:·opina, atropinnm, az 
at1opin, u nad1agulyaal; v. ö atropa 

Ati:·opinnm sulfnx'icum = sulfas 
atropinae, kénsavas atl'opin„ 

Ati:·opinum. valerianicnm = vale
J:as atll>piac seu at1opiuae, g}ökönke·· 
savas atropin 

Atx·osiuum, az atrosin, a maszlagos 
nad1aguly<inak vm:esszinadó alaga. 

Attai:· (persa), 'alódi petsa rózsaolaj 
Attennans, higitéí 1 feleresztö, 
Attenuantia se. remedia. (attenuare 

higitani), higitó szerek, feleresztö 
szerek. 

Attennatio, a higitás 1 fele1esztós 
Attennatus, higitott, feleresztett; uö· 

vényt megvékonyodott. 
Attolens (adtollere emelni), emelő; 

nntsculus attolons, emelő izom 
Attonitus, elbódult, elszédült; mor

bns attouitns = apoplexia 

5 



Att1activa 

Attractiva, attrac:to1ia = attrabentia 
Attrahens, vonzó, összehuzó; v. ö 
Att:rahentia se. :l:'emedia, (adt1ahf)re 

oda vonzani), szivószerek, hólyag' 
huzó sze1ek i a. 111. epispastica 

Att:c·ibutum, tulajdon, sajiitság 
Att:ritio, attritus (atte1·ere feldö1-

zsölni) = intertrigo. 
Atypia (Cí.t"urco:; szabálytalan), szabvány

talanság, szabálytalanság 
Atypicns, ,- szabványtalan, szabv:iriy

nélküli.. Mor bi atypici, nem szab
ványos kórok Neoplasmata atypica, 
nem szabványos újképletek. 

Atypns (Ű.'1.'"urco:;), szabványnélküli 
Anante (·fi a:3o:'n"'~), Hi1Jpok1ates értel-

mében = tabes 
Anchen (0 a:\rt./i'I), a nyak, a ta1kó 
Anchenicns (o:úx·lJ'ltr.Ó;), nyaki, ta1·kói. 
Anchenor:c·henma, (ó o:·úx/i'I a tarkó, 

v„ ö lheu1na); a tarkó csúza 
Anchenoschisis (b a·úxfi'I a, nyak, ~ 

cry.Lcrtr; a hasadás), gerinczha.sadék a 
tarkón. 

Anchenosphinx:is (Ó O:>J'f."rjl 

~ cr91y~t:; összeszoritás) 
latio 

a nyak, 
stittngn .. 

Anchenozooster (v. ü. anchen és 
zooste1) = :-:ooster colli, 

Anctio (augo1c szaporitani), a sza.po-
1 odás, szapo1itás. 

Anctio coi:·po:1is, a testosedés 
Auctoritas, a tekintély 
Ande (~ &vOri), a hang, a beszéd, a 

nyelv 
Anditus (audiic hallani), a hallás, a 

hallószeIY 
Anditoi:ius, anditivns acusticus) 

hal~ó: Venae auditi\ a(', a hallósze1 v 
erei 

Angmentnm (augc1e szapoütani), sza
porodás, fokozódás. 

Angurinm (augura1i jósolni), a jóslat, 
a kó1jóslat; a:. n1 p1ognosis 

Anlacomele (wJAu.~ a válú, T; µríkr; a 
kutató), a vájt kutató, specillu1n 
sulcatun1. 

Anxa (~ a~po:), a lehelet, a pá1a 
Au:r·a epileptica, a. nehéz nyavalya· 

kitörést jelző lehelet 
Aura hystei:·ica, méhszcn1ves lehulct 
Aura sem.in..ilis, 011dó11ára. 
Anr•a ve:r·tiginosa, a szédülés. 
Anx-antia inmatura, é1etlcn na1ancs 
An:r·antiacns, na1ancsos, 
Anrantiinnm, a na1ancs keserűjo 
Anx·antinm = pomum aurantiu1n 

pomum au1antiacum, a na1ancs. 
Auratus, anr·ens, a1anyozott, a1anyos 
Anricnla, 1. kis fül, fülecske ; 2„ a 

fülkagyló 
Anricnla cor·dis, a sziv fülcs~je. 
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Anxicnla Jndae, bodzatapló 
Ani:icnlaris, füli„ A1be1iae au1iculares, 

a ·fülkagyló vc1öe1-::i -venac auri·· 
culares, a fülkagyló c1·ci Digitus 
auricularis, a kis ujj Ne1 vus auri
oula1is posterio1 profuudus, hátsó 
n1élyen fekvő fülideg N e1 vus au1·i·· 
culaTis inagnus, a nagy fülideg 

Ani:·icnlo-tempe::r·alis, fül·· halántéki 
Nervus aurioulo tempo1aJis = n tein„ 
poralis supe1ficialis, felszines halitn·· 
tékideg .. 

Auriga, 1. a kocsis ; 2 kocsis„kötés a 
n1ellkas se beinél. 

Ani:igo, = ictc1us 
Au.xipigmentalis, a1senkéneges i v ö. 
Ani:·ipigmentnm (aurum a:rany és pig-

mentum), nli1enykéu0g, aisen-kéneg 
Auris, a fül 
Ani;iscalpinm (amis a fül, scalpe1e 

karczolni) = otoglyphon, a fülkanál „ 
An:r·iscopinm = otoscopíum 
Anx·onabinm chloratnm, konyhasós 

a1any„ Azonos éitelmü: aurum pota-
bíle, au1u1n 111u1iaticum nat1011atu1n 

Anr·nm, az arany„ 
Anrnm chloratum, az aranyhalvag, 

chlo1 a1 any. 
Aurnm foliatum, füstarany, lemezes 

a1any, 
Ani:·nm. mur•iaticnm natronatnm = 

anronatrium chl0Iatun1. 
Au.x u::m potabile 

chlo1atum. 
auronat1iuu1 

Aurnm pi:·aecipitatum, 
arany. 

lecsapott 

Antendoscopia nreth:1ae, öntükrö
zése a hugycsőnek. V ö cndos
copia. uu~thae. 

Autochii:·, autoehirns (w.h·óc saját, ön
n1aga1 ~ y._dp a kéz), öngyilkos. 

Antochiria, antocheiria(~ a~t"OX€tp1u.), 
az öngyilkosság, 111elancholia auto
chii ica, öngyilkos szánd~kkal já1·ó 
búskomo1ság. 

Antocinesis (aJ,Q'; ön, xi'.'11)0-l;" a inoz. 
gás), önn1ozgás, önkéuytes mozgás 

Antognosis (3'.Út"é:; ön, Ti y\lhlcrt; az isme„ 
iet), önönmeggyözödEis, inegísmerése 
valaminek saját szem{i vizsgálódás 
útján„ 

Antogonia (aJcó.; ön, 0 yÓ\lo;) a nem·· 
zés) = generatio aequivoca, az ön„ 
ne1nzés, ősnemzés, az önönte1e111tés, 
az ős önönte1emtés. 

Antoinfectio, (újabb barbarismus), ön„ 
önfe1tőzés, V. ö 

Autoinocnlatio (has0nló ba1 ba1ismus, 
mint autoinfectio; u.Ű'1.'"Ó:; ön, gö1'Ög j 
infectío, inculatio deák), önönbeoltás. 

Autolaryngoscopia (ctJTÓ:; ön, v. ö. 
lai yngoscopia), öngégetükrözés 
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Antomaton (ro a.Ú"t"Óµa.Tov), nlozgóbáb, 
gépies báb 

Automatns (aŰTÓµa.:-ro;), önmozgó„ 1ío
tus automatus, önkénytelen mozgás, 
nlely az akarattól független, pl a 
szív lnozgása. 

Autonosogi:aphia (a.:Ű't'Ó; önmaga, ~ 
v6cro; a k61, ypclq:.ietv leírni), saját be
tegségének leilása. 

Antonyctobatesis (a.0-ró; ön - ~ vú~ 
az ~j, ~áT<:t~ járni), a.lvadá1ás = so1n
nambulismus. 

Autopepsia (a.Úco '; ön, ~ TC"~lj.•t; az 
emésztés), öuönfelemésztés 

Autophonia (a.ŰTcq.ióvo; öngyilkos), az 
öngyilkosság. 

Antophonicus, antophonns, öngyil
kos 

Antophysiothei:apia (a.ŰTÓ; ön, 'Íj 
qnícrtr,; a teunészet, ~ '.Jepa.TCda. a gyó
gyulás), te1mészetes öngy6gyulás 

Antoplastia, antoplastica, autoplas
tice (wJ-ró; ön, ~ <tAa.:cr1'tx·~ TÓ:.~YJ), sr;6r01 
szóra. \.inképzés = hiányok sebészi 
fedezése , a sebészi képzés TranS·· 
plautatio. 

Antopsia (~ ocÚTotj;la., a.Ú"':Ó; ön, 3<tT<:tv 
látni), önszcmeivel való meggyőző .. 
dés; jelenleg = kórbonczolat, tetem„ 
bontás, tetcmbonczolás. 

Autotra.nsfusio (olyan barba1is1nus, 
n1. autoinfectio), az öuöu vérének át
önllesztésc, illetőleg felhadtása a vég
tagokból a Eziv felé 1·uganyos bcp6. 
lyázás segitségével 

Avellana, a 1nog:yo16 
Avellanae graecae, szÓl'Ól sz61a: 

görög inogyor6k, t i. édes u1andulák 
Anxesis morbi (~ ocŰ~iJO't;) = incre· 

mentum inoxbi, a k61· fokozódása 
Avena excorticata, a zabkása. 
Avenius (& p1., vcna q,z é1), eretlen 

Foliu1n c1veniun1 e1etlen levél 
Axilla = ala, a honalj. 
Axillai:is (v. ö. axilla), hónalj ·vena 

axillaiis, houa~ji ér. N el'vus axillaris 
s„ cllcu1nflexus1 hónalji ideg. 

Axii:·nach, (arabs}, a sze1nhéj háj
daganata, 

Axis, a tengely 
Axon (Ó &:~w11) = 1. axis, 2 = e1Jishro· 

pheus ; 3. a kerék 

Axungia (~ &~ou·ry[a.), a kenő, koc;;;ikenő; 
Hyrtl -József szerint: ab unquendis 
axibus, a zsir, 

A:x:nngia cast1>rei, h6dzsir. 
Axnngia paraH'inica, kőolajzsir, \ ö 

ozokerine 
Axnngia poi:ci, a diszn6zsir = adeps 

suillus, 
Aypnia (~ &.ürrvla., &. pr Ó 'ÜTC•10; az 

álom), álmatlanság, álomhiány. 
Aypnns (&Ü<t'IO~), áhnatlan. 
Azadii:achta (persa vagy ind?) = co1·· 

tex. azadil'achtae, cortex inargosae, a 
nimké1·eg. 

Azaphia = asapbia 
Azoospei;·mia (i pt ., ,Q ~W'.lv az állat, 

TÓ crrclp1J.ll. a inag), az ondóállato0s
kák hiánya az ondóban 

Azoth, azothnm1 azotnm ( O:l;cui."o; nem 
élő, életfosztó), Pa1acelsUs szerint: 
véres higauyéleg: 2) =: uitrogenium 

Azoturea (v ö„ azotun1, LÓ oŰpov a 
húgy), légeuyhugyár, a 4úgy nagy 
légeuytartahna, némely czukros hugy
árnál. 

Azulinnm, az azulin-anyag, melytöl 
az üröin illó olajának zöld szine 
ered Egyneinü-e azon »azuliunalo: 
( coeruleinun1), n1ely a székfű virág 
alkotó részéül szerepel? 

Azyges, azygos, azygus (&~\1y-,f;, éi:{;:vyo;' 
&. pr. és D ~uyO; a, já1om), pá1atl2'n 
V e na az y g[e s seu azygos, - ne111 
azyga ! - a páratlan, a párnélküli éi. 
V. b 1Iy1tl: 01101natologia anato-
11iica pag„ 67.1 hol bebizonyitja, hogy 
e inegnevezések : \T ena azygos és 
hemiazygos zavart okoznak 
Ajánlja: Vena azygos helyett vcna. 
intercostalis con11nunis dextra, hemi 
azygos helyett pedig: vena inter
costalis co1nmunis sinistra inferior, 
inegnevezéseket elfogadni, Jner t egy 
vena inte1costalis communis superio1 
ugyis van inár 

Azygos uvnlae se musculns, - a 
nyelvcsap pá1atlan izma. 

Azymia (éi:~uµo; ne1n er:jedt), erjedés· 
hiány, nyers állapot 

A2ymum (Q~uµo; kovásztalan), kovász· 
talan kenyér, az ostya 

G* 



B. 
Babtisia tinctoria, festő babtisia 
Babtisinum (v. ö babtisia), a babti· 

sin, ha.shajtó. 
Babuzica1ius (i3c:1.~0V(Hxá.p~o; ?), 1. egyén1 

ki Jidércznyomásban szenved; 2 a 
lidéicznyomás = ephialtes. 

Bacca, a bogyó ; baccae, bogyük: 
Baccae alkekengi, alkekengi bogyók, 

piros páfonyabogyók 
Baccae aurantiorum immatur·ae = 

aurantiae imn1atu1ae 7 éretlen ua„ 
rancsok. 

Baccae coccognidis, fa1kasboroszlíl.n 
bogyói 

Baecae cubebae, kubebabógyók. 
Baccae ebuli, földi bodzabogy6k 
Baccae junipex·i, borókabogyók 
Baccae lauri, babé1 bogyók. 
Baccae mo:ri, szederhogyóli: 
Baccae myi:-tillo1·nm = fruotus my1-

tilloru1n 
Baccae phytolaccae, phytolacca„bo· 

gyók, be1zseuvé1fü1tbogy6k ?'!? 
Baccac x·ibis, veres ribiszkebogyók, 

tengeri szölü 
Baccae i:'nbi idaei, nuilnabogyók 
Baccae sambuci, bodzabogyók 
Baccae spinae cervinae, varjutö-

visbenge bogyói 
Bacham (arabs) = giigilus = ansa 

nervi laryngis 1ecnr1entis 
Bacilli (bacillus többese), a p<Llczikák. 
Bacilli a:r·omatici sen candentes 

= candelae fu1nales 
Bacilli dilatantes e laminai:·ia, tá„ 

gitó lanünaiiapálczikák. 
Bacilli dilatantes e ligno nyssae, 

tágit6 nyssa-pilczikák 
Bacilli medicati 1 gyógypálczikák, 

szeres pálczikák 
Bacilli navales = cereoli uaváles. 
Ba.cilli sachaz-ati, czukros llálczikák 
Bacillns, 1. a botocska i 2. l udacska, 

t. i iudacs alakjában készült gyógy· 
szer; 3 a baciltus geijesztö go111ba 

Bacillns anthracis, lépfenés bacillus, 
lépfenés gerj 

Bacillns leprae, a lep1a„bacillus, a 
poklosság gerje 

Bacillns subtilis , a vajsavbacillus, 
a fiuo1n bacillus. 

Bacillus tube:r·cnloticns, az állit6la· 
gos gilmökórokoz6 baoillus 

Bacteria (rO ~XY.'r"tÍ?tO~ ::t botocska), a 
pálczikago111bák, az erjesztő gon1bák„ 

Bactex·ium lineola, vonalos bakte-
1iu111? 

Bactex·ium termo, rothasztó bakte·· 
rium. 

Bacte1iologia (v ö bacteria, b Aóyo; 
a tan), a bacteiiu1nok tana, bakte· 
riun1tan, 

Bacter iologicns, bacter-iologns ( v ö 
elöbbivcl), bakteriun1tani 

Badella = bdella 
Badei•·a albatra111, batram (arabs), = 

labia nünora v~lvae 
Badezahx· = bezoar 
Badian = sen1en badiani =" fructus 

badiani = anisun1 stellaturn 
Badzah1·, badezahar = bezoar 
Bael, = bela, aegle marmelos1 kelet. 

indiai növény kérge, mely összehuzó, 
gy6gyitó erővel bÜ' 

Balaneum = balneu1n. 
Balaneus (0 [30:).o:vetÍ;) = balneator 
Balaneut1ia (~ ~et.Aa.veú-::pw.) bál„ 

neatrix 
Balanismus ( b ~a),et.ncrµ.Ó; ?), 1 gy6-

gyit6 kúpnak - (suppositoiiun1) -
alkahnazása ; 2 = balanus 

Balanitis (v. ö. balanus), a makk.lob, 
1nakkhu1ut 

Balanitis diabetica, czukros húgy. 
árban, czukol'betegilégben szenve„ 
dök rnakkhuru!ja. 

Balanoposthitis · (v„ ö. balanus a 1nákk, 
Ti ;r:6o:h'l a 111akk6yú) = balanitis 

Balanoposthitis parasitaria1 élüs„ 
diek okozta inakkhurut 

Balanoblennorr·hoea (v ö balanus 
és blenna, Po.t~ folyni), 111akktaká1 ; 
m a k k - k a n k 6, 

Balanox·:r·hoea = balanobleunotrhoea, 
Balanns (é, -fi [3c(Ay;~o;), 1„ a lnakk i 2 

a inony lnakkja; 3) = suppositoriurn. 
Balanstinm balanst1ium (rendesen 

többosben: balaustia, balaustra), a 
gráuátvirág, 

Balbns, a dadogó 
Balbuties, a dadogás. 
Balineum = balneum. 



Ballisntns 

:Ballisinns (ó ~~AAtaµÓ;) = cho1ea scti. 
Viti 

Ball~ta alba -- {~O:Mstv dobni?), a 
fehér pesztercze 

Ballota foetida, büdös pesztercze. 
Ballota lanata Linné, gyapjas pesz„ 

terczc. 
Ballota nigra Linné, fekete pesz· 

tercze. 
Bv.llota :i: uderalis Liuk = 
Ballota ruderalis Svarz és F1ies, 

közönséges pes.ztercze 
Ballottem.ent (f1anczia, la balotte a 

gö1nb, a labda), labda.ütés tünete, - a 
magzat fejének vagy farának odacsa·· 
116dása, csapkodása, szabadon lengése 

Balneogx-aphia (v. i), balneum, yprlq.io:t\l 
leirni), a fürdőhelyek rajza, leil'ása 

Balneologia (v. ö. balneun1, Ő Aóyo; 
a tan), a fürdök tana, a fürdötan, a 
fürdök hatásának tana 

Balneologicus, balneologus (v ö. 
balueologia), fürdötani, fü1dőtannal 
foglalkozó 

Balneotechnice (v ö balueu1n és 
TEX,\lt~Ó; mesterségi), a fürdök beren
dezésének s alkalmazásának tana 

Balneothexapia (v ö balneu1n. és 
therapia), fü1dőgy6gyitás tana, fürdő· 
hatás tan 

Balneum, balanenm1 balineum ('rO 
~0::A0::vo:íov) 1 a fürdő. 

Balneum aquae, vegyt., a vizfürdö, 
Balnenm a:a:·enae veg,yt., ho111okfiil'dő 
Balneum laconicum., izzasztó fürdő, 

- izzaszt6 szoba 
Balneum locale, helyi fürdő 
Balneum totale seu univex'sale, 

általános fü1·dö, e g és 7. f ü r d ö. 
Balneum vaporis, gözfü1·dő. 
Balsama (ba!sa1num többese)) a bal

zsa1nfélék, <t balzsa1nok 
Balsamatio (v. ö. balsa1nu1n), a hulla, 

a tetem bebalzsamozása = coudi· 
tura cadaveris 

Balsamica se„ :i:•emedia (~0::Acr0::µrn.Ó~), 
balzsa1nos gyógyszerek j b a 1 z s a·· 
mos szer e k. 

Balsamicns, balzsamos, 
Balsamiforns; balsamifex·us 

balsamicus. 
Balsamifln°"~e se, plantae, a balzsa. 

mosak. 
Balsamito (?)! balzsa1nit6 festvény, 

perui balzsan:festvény 
Balsamodendron africannm, afrikai 

bdelliu1nfa, 
Balsamodendr·on ('rO OtvOpov a fa s 

balsamnm), Ehrenbergianum Berg, 
Ehrenberg-féle mirhafa 

Balsamodend:a:'on myrr'ha N •es, a 
mithafa. 
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Balsamoden.drou Roxbn1ghii A1·
nolt1 indiai bdelliumfa 

Balsamnm., balsamns (-rO ~i./,crci::µo'I), 
a balzsam. A sz6 tulajdonkép arabs 
eredetű. 

Balsamnm album sansonatense, a 
fehér balzsam 

Balsamum Arcaei ungnentu111 
elemi 

Balsamum. canadense = tereben· 
thina oanadensis1 kanadai balzsa1n 

Balsamum. ca:i;·pathicnm = oleum 
templinuru, a kárpáti balzsa1n 

Balsamum. chalybeatnm, aczélbr-J· 
zsa111„ 

Balsamnm copaivae, kopaivabal· 
zsam 

Balsamnm copaivae indicae, indiai 
kopaivabalzsam 

Balsamum de Mekka, n1ekkai bal
zsam 

Balsamum de tolu = balsamum 
tolutanum. 

Balsam.um diptex'oCarpi = balsa1nu111 
copaivae iudicae 

Balsamum emb:c,yonis, :i;·ectius em
bryii = aqua aromatica spirituosa, 
illatos szeszes viz 

Balsamnm. Gironis, G-hou b<:tlzsa.m '? ! 
Balsamum gux:jnnae, gurdsun .. bal·· 

zsaru 
Balsamnm Hardwickiae pinnatae, 

IIard wickiabalzsam 
Balsam.nm hnmiriae,hu1niriabalzsam 
Balsamum indicnm album = liquid· 

amba1 = ambraliqnida, fehér indiai 
balzsam 

Balsam.nm indicnm. nigrnm = bal" 
samum peruvianum. 

Balsamnm Mariae, seu viride, 
a1nerikai zöld1 vagy Máiiabalzsarn, 
vagy a tulajdonképeni taka1nahaka. 
balzsa1n. 

Balsamum nncistae = oleutn nucistae 
Balsamnm. opodeldoc, az opodeldok 
Balsamum peruvianum album, fe. 

hér perni balzsa1n 
Balsamum pernvianum nigrnm, 

fekete perui balzsa1n. 
Balsamnm pernviannm siccnm = 

balsamu1n tolutann1n. 
Balsamnm stox-acis sen styr'acis, 

storaxbalzsam. 
Balsamnm stypticnm War'reni, 

\Varren-féle vé1·zés csillapit6 balzsalY_ 
Balsamum. snlfnxis, kénes balzsarr. 
Balsamnm tolutannm, tolni balzsa111 

A„zonos : balsamum album siccurn 1 

balsarnu111 IJe1 uvianun1 siccum, balsa· 
mum de 'l'o_lu, resina tolutaua, opo· 
balsa1nnm siccun1 

Balsamum vh:ide = balsn,1nn111 J\IariaG 



.Balsamnm vitae Hoft'manni 

Balsam.um vitae Ho:ffma.nni, 1-foft:. 
maun életbalzsama; v. ö. mixtu1a 
oleoso„balsa.niica. 

Balsamnm vnlnera:rinm commenda· 
toxis, sebbalzsam. 

Babtistei:inm (,o ~ci:pncrrfip!0'1), 1 
fürdőkád j 2. keresztelő medeucze 

Bai:-aesthesiometr·nm ('rO ~dpoi; a 
súly, v. ö aesthesis és ,:, µ.lTpov a 
mérö\ Eulenberg-féle tapiritás1nérö. 

Ba:r·baloí:nnm = aloinu1n, 
Ba:rometi:·um (LO ~CÍ.poi; a súly, :-0 µ{cpO'I 

a mérő), légsúlymérő 
Ba:rosma = baryosma 
Barosma eckloniana, a bukn ruta 
Bai:·yacoi'a = baryecola. 
Ba:rychnas (Ó po:p\JX'JCÍi;) = ephialtes, 

incubus 
Barycoccalon (~o:pt.Í; nehéz, kábit6, 

xóxxo:Aoi; a iuag) = stra1noniu1n. 
Baryecoi'a (~ ~o:p:JY]XOÍ"o:. nehéz hallás), 

nagyot hallás = surdita.s, paracusis, 
Ba:ryecoos, bai:·yecous (po.:p\J·1xoo;), 

nagyot ha116, nehezen hall6, süket 
Baryglossia, bai:·yglottia (papt.Í.; ne„ 

héz, ·~ y),Wcrcrx a nyelv), nehézkes 
beszéd, tökéletlen, nen~ folyékony 
beszéd. 

Baryglossns, ba:r·yglottns (i~o.:pt.ÍyAwcr· 
croi;), nehezen beszélő, 11e111 folyékony 
beszédli. 

Bai;·yglottia =-= baryglossia. 
Baryglotticus (~o:puyAw-rnxóc;) ; 1. 

baryglottus; 2 nehéz beszéd okozta, 
ered1nényezte 

Bai:ylalia (~ap;; nehéz, )-i·ú.Etv beszélni) 
= baryglossia. 

Ba:cymetria (~o:p\k nehéz, -rO µ.lLpov ), 
szóról~szóra: súlymé1és1 tehát mérési 
2 légsúly1nérés. 

Ba1•yodes (~ap\JWOri;) = batyodmos. 
Ba:ryodmia, bariodmie (~ ~a:puoOµ(o:, 

pap1JoOµ(ri, ~o:pt.Í; nehéz, kellemetlen1 

kábitó, ~ OO"µ·r) a szag, az illat), nehéz, 
kábit6 illat; 2. Arataeus szerint: ér·· 
zékcsalódás, n1ely szerint a nyavalya
törősök a roha1n előtt ugy órzenék, 
mintha valami büdösség volna köze„ 
lükben 

Bai:yodmns (j3o:púoOµo;), nehéz, kábitó 
illatú, szagú. 

Ba:cyodyne (j3apt.Í.; nehéz, „~ ÓO"Vv·C) fáj
dalom), nehéz, tartós fájdalon1 

Bai:·yodynus {j3o:pSo01Jvo.;), nehéz, tartós 
fájdalmakban szenvedő, ilyeneket 
okozó. 

Baryosma, v„ ö diosma 
Baryphonia (~ j3o:p1JcpwAo:), inély hang. 
Baryphonicus (v. ö baryphonia), mély 

hangú 
Ba::ryphonns (í3o:pú9w10.;)1 1nély1 ken1ény 

hangú 

' 
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Ba:r·ysomatia (~o:pú; nehéz, -rO crhl1J.r:t a 
test), nehéz test, nehézkes test, tehát 
vastag testi állapot, a testesség. 

Ba:cysomns (i3apúcrwµ.o.;), nehézkes testű, 
testes 

Baryta, ba:rytes (J3o:pú; súl,yos), a súly. 
pát, te11a ponclerosa. _ 

Baryta mnriatica = baryum ohlo1a
tu1u 

Barythymia (fi 13et.p\J~uµl::t.), 1 bú·· 
komorság búbánat; 2. hirtelen harag. 

Bax·ytion, barytinm = baryum, f!? 
Bai:ynm (Wpú; nehéz, súlyos), baryum, 

bariu1111 sulany 
Bar·yum aceticum, ec,zetsavas ba:i;yum, 

v. lH11ium. 
Ba:rynm ca::c·bonicum, szénsavas 

ba1 vu111 v„ barium 
Bary~m chlo:c·atnm, chlo1 bary u1111 

klórbaiium, sulanyha.lvag. 
Ba:rynm chlo:r·atnm solntnm, ohlor

baryurn_ oldata 
Bax·yum jodatum, jodba1yun1, jod·· 

bariu1n 
Bai:ynm nit1,icnm, salét1omsavas ba· 

iyum, légenysavas baryurn, légeny
sa vas sulauy 

Ba:r·ynm o:x:ydatnm, ba1 yurnoxyd, SU·· 

lanyéleg 
Ba:r·ynm sulfui:icum, kénsavas ba1yu111. 
Basalis = basilaris 
Basanites (-~ pd11C1.vo;) = Japis Lydiul!l1 

a kt'.:mkő, a, p1·óbakő, 
Bascannm (tb ~cbxcuoi), a inegbi_i_völés, 

111egigézés. 
Base1tas, basitas (~ ~él'.cr~; az alap), 

alagos hatás. 
Basia:rachnitis (·~ ~rí.cr~; az alap és 

arachnitis), az alapi pókhálószeri_i 
agy111ez gyuladtisa 

Basicestrnm = l.Jasiocestrnm. 
Basicus (v. ö b'°"sis), alagos 
Basila:ris, alapi. Vena basilaris1 agy„ 

alapi é1 Os basilare = os pheno
occipitale, a nyakszirt-ékcsont P10· 

tuberautia basilalis = pons Varoli 
A.rteria basilaiis = truncns co1nn1u. 
nis arterit-Ll'un1 ve1teb1alinn1 I-Ialler 
= a.rteria pontis 1-fyrtl, a hid verő· 
e1e, a ·varol·-hid vert:íere Dasilaris 
basicns, inelléknevek: ba1 ba1isn1usok. 
V ö. I-Iy1·tl József, Onon1atologia ana .. 
tomica, pag 138. 

Basilica se vena, v ö. basilicus 
Basilicon, basilicnm se unguentum, 

kixályh, 
Basilicns (j~~cn/.txo'~), kiiályi1 kitünö 

"'i,Tena basilica, seu suboutanea ul· 
naris, belső bőralatti ér, v. singoldali 
bö1alatti ér. A. gü1ögöknél nem for
dul elő e ternünus, hanem találunk 
a jobb ór1e, »vena, phlebs hepatitis«, 
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Basiliscus 

a haha »veua splenitis« megnevezé
sekkel, mivel inájbántalmaknál a 
jobb belső eret, légbántalmaknál a bal 
belső eret vágatták Tuiegjegyzendö 
111ég, hogy Hy1tl József szerint 
»basilika« ne111 »~o:crt/.txó.;„.t61 ered, 
hane1n az arabs sz6t61 »al basilik«, 
n1elyet Gerardns barát, »~ei:crtAtxÓ.;<1:
nak értett. 

Basiliscus (í~mnAtcrx.o.; kis kllál,y), 
L régiekné~ lnesés kigy6k, gyikok, 
melyek már Pillantásukkal mérgez
hettek; 2. jelenleg egy hüllél család ; 
3. Paracelsus szerint = syphilis. 

Basiocestrnm (v„ ö. basis alap, TO 
xútrpov hegyes vas), Mezler-féle fej· 
furó, lnagzatf'ejfurásra 

Basioglossopharingeus se„ mnscn
lns (v ö. hasis, glossa, pharynx), 
koponyaalap· garatnyelvizon1. 

Basioglossus se„ musculus (v ö 
hasis és glossa), nyelvalapga1atizo1n 

Basis (~ ~ácrt~), az alap ; vegytl.. alag 
Basis cranii, a koponya alapja 
Bas~s lin,guae, a nyelv alapja, háts6 

szeles 1 esze. 
Bassia longifolia Linné, olajos 

bassia 
Bassinicum, acidnm bassinsav1 elö„ 

fordul Bassia latifolia és coc.cu]ns in
dicus olajában„ 

Ba.ssor-inum, a bassora„gyanta 
Batalns (~d,:ú,o.;, ~&.\l mászni) = cin-· 

11edus 
Batata de pnr·ga, hashajtó batata 
Batei:·ium ('!0 ~o:-r·tjpto\1 1 ~rÍ'rpto\l) 

bathru111. 
Bathara (arab) = anthrax. 
Bathmis (~ ~é!'.~µ1;, ~o:(u;t\l, lépni), iz. 

vápa, Í.zszerű árok, ízületi mélyedéstok, 
Bathmides = fovea suprat1ocblea1is 

ante1io1 et posterior 
Bathmodes (3a5-µCÜOYJ;), Íi.:;iiletszerü Si-

nus bathmodes = bathn1is. 
Bathmus (ó ~o:;Jµó;) = bath1nis 
Bathrlum (Tb ~IÍ:Ypto\l) és 
Bathrum (-:-0 ~rl;Jpov, ~tÍ'rpo\l, pá:JfHO\l, 

j3tf,pto\l, po:nípto\1)1 ülés, pad. Bathru1n 
Hippocratis = sca1nnun1 Hyppocra
tis, egy pctd 1 inelyhez tört vagy ki
:ficza1nodott végtagú betegeket be .. 
igazitásuál n1egkötettekj tehát Hippo·· 
krates padja 

Bathycentesis (po:5-t.Í; mél,y, n XÉ\IT'r)O"t; 

szegzés, szurás), inély szegzés 
acupuuctura. 

Bathymorphia (paOÚ; inély, hosszú, 
~ µop;o-,l az idon1) se bulbi - a szen1-· 
teke hosszas idoma, - a sze1nteke 
hosszú átmél'öjének nagyobbodása, 
i1ünt a 111yo_pia legfőbb oka 
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Bathysti:xis (paOÚ; mély, ~ aTl~i; a szú
rás) = bathycentesis 

Batraehus (piTpctx.oc;:), 1 a béka; 
2. nyelv alatti békadagauat, ranula, 
nyelvbéka 

Battalismns (ó PCl<TctAtO}l.Ó;), hebegés, 
melynél az illető az »l' «et ne1n képes 
kimondáni : v ö 

Battalus(páno:Ao;),ki hebegös, az »r«··et 
-· »l«-uek ejti ki 

Battax·ismns (ó po:.Tro:pt;µó;), hadaras, 
sebes, szakadozott beszéd, melyi1él 
az illető egyes szótagokat elnyel 
Tumultus sern1onis 

Battaros (0 po'.-rto:po;), a hadaró. 
Bdella (-fi poD./,a), a piócza 
Bdellatomia, bdellotomia (~ poll.Ao: 

a piócza, TÍµ\le!V metszeni), pi6cza .. 
megcsapolás. A szivó pióczát érvágó·· 
val megmetszik, hogy több vé1·t s 
gyorsabban szivjon fel 

Bdellepithecinm (v ö, bdella és {n:t
,(5-YJVXt rárakni), pióczarakó, t i. 
műszer. 

Bdelepithesis (v. ö az előbbivel), 
pi6czáztatás, pióczarakás 

Bdellicns, (v„ ö. bdella), piócza okozta., 
pióczát61 eredő. 

Bdellinm, (-:-0 poD.>.to~) bdelliumg,ya:r..ta. 
Bdellium. africanum, afrikai bde1-

liumgyánta 
Bdelliu;m indienn1., iudiai bdelliuin• 

gya.nta 
Bdellometr·um (v„ ö bdella, -r'o µlTpov 

<1 n1érö), igy nevezte Sarlendi0re vé1-
szopó n1űsze1ét, n1ely a piócza helyét 
pótolná. Tehát = antibdella, 

Bdelygmia (~ pűó:Auyµ!'.a) és 
Bdelygmns (Ó POtAtyp.ó;), 1.. undorit6 

biidösség; 2. ininrlen, nü uuclo1itó. 
Bebeeriae snlfas = bibirinun1 sulfn· 

iicu1n. 
Bebeerinnm, a bebeedn 
Bebeei:·innm hydrochloricu.m, ~ó 

savas bebee1in 
Bebeerinum. sulfnricum = bibirinu111 

sulfuric11n1 
Bechaesthesis ("~ rrí~ a köhögés, ·~ 

o:l'cr5-YJcr!.; az érzés), J\:Iartini szerint: 
a:;:on Slljátságos é1zés a légzősze1-· 
vekben, n1ely köhögé:neiugerel; tehc\.t 
köhögési ingei. 

Beohia, bechias (~ ~"fJxla, ó 13YJxla;)1 a 
r·ekedtség1 köhécselés 

Bechica se. i:·emedia (~i')y_tzÓ;), köhö·· 
géscsillapit6 szenek. 

Bechicns (PYJx~xó;), köhögéses, köhö· 
gési, köhögő stb 

Beochion ('!0 r~xto\1) 1 Dioscorides sze· 
rint 1 a sza.ttyú ; 2 mások szerint, 
gége- va.gy. légcsöbántalo111 



Bechodes 

Bechodes (~ Prí~ és cO o:l0'J; id_o1n)) 
köhögö1 köhögés<>zetü 

Bechorth opnoea (;, ~fi~ a köhögés és 
-~ Op'.j"On:\lo~o: rövid légzés, nehéz lég„ 
zés) = tussis convulsiva 

Bedeguar = fnngus bedegua1, a r6zsa-
tapl6. 

Bedezaher = badezaha1 
Begma (~~yµ.ry:), a köpet 
Behemoth (héber) a m<11ha; újabb 

iróknál nagy, esetlen állat 
Behenicum acidnm, beheusav. 
Behenicnm olenm, behenolai, 
Bela = bael == fi nc~ns beiae, ben·· 

gali birs 
Belladonna (bella donna szépasszony), 

a nadragulya A_t1opa belladonna, 
inaszlagos na dr a.gulya 

Belladoninnm, a 1naszlagi::iJ1 a bella
donin, v„ Ö, belladonna 

Belone (~ ~ú,óvri), nyilhegy, a tű 
Belonodes (~$AovúÍO·iJi;), tűszerű. Pro·· 

cessus belonodes = p1ocessus st.Y
lodes 

Belonospasis ('~ ~o:AÓV"I"] a tli, ~ crrr.dcrt~ 
huzá.s), az u. n. Perkinismus, mely 
szerint a bőrt tühúzásokkal, tű-· 
ka.rczolással izgatvrr, orvoslást akar. 
tak elérni 

Benzinum , benzinum petrolei, a 
benzin 

Benzinum e ligno fossili, benzGliuu1n, 
bal'na szénbenzin, III. szán1Ú benziu 

Benzinum lithanthi:·acicum, kőszén· 
benzin, l szán1Ú benzin 

Benzinum petrolei = benzinnn1 
Benzoas ammoniacus, amn1011iac 

beuzoas, ben?.oi:lsavas a1nn1011iu1n. 
Benzoatus = benzoicus V, ö, azzal. 
Benzoe = resina benzoüs = asa dulcis, 

benzo6gyanta. 
Benzoe amygdaloi:'des, inandulás 

beuzoEi. 
Benzoe commnnis, sen in 1nassis, seu 

iu so1·tis, tön1eges benzoC 
Benzoe in lacrymis, sia111i va.gy gyöngy 

beuzoC. 
Benzofcns (v. ö benzoC), benzoesavas i 

benzoatus, ben:;;oev:ü kevert, bcn
zoűs. 

Benzoi:nnm, 1 = beuzoC; 2. a kcsc1ii 
mandula kámfo1a. 

Benzolinnm = benzinuni e ligno 
fossili 

Benzolnm, a benzol. 
Benzonum, a beuzon. 
Ber·bei:·innm (v„ ö be1be1is), a bel'·· 

be1in, borbolyaa.l 
Berberinum hydrochlox-icnm, sósa

vas borbolyaal, sósavas ber"berin. 
Ber,beris vulgai:is, sóskaborbolya 
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Be:r'i-be:t"Í = synclonus indicus Saj<it
sá.gos, általános görcsökkel já10 -
többnyi..:e halálos bántalom, 1nElyet 
Keletindiá.ban észlelnek. 

Beta mai:itima; tengeri répa 
Beta vnlgaris, czukorr·épa. 
Betai:nnm1 a betaiu, répaal, illitólag 

oxvneurinum 
Bet..;,linnm, a nyirfag,yauta 
Bex, bexis (~ J3-fi;, J3r\;l~), a köhögés. 
Bezoll-r, badezahx·, badezaher, bal-

zahar (arabs-persa Szó), 1. széli 2 
mé1eg; 3, ellenméreg. A_rabs érte
lemben: 1. Qezoárkő; 2. ellenméreg, 
ellenszer 

Bezoa:1·dica se .t·emedia (v ö be
zoar )1 az ellenszerek, ellenn1érgek 

Bibirinnm snlfnricnm = bebe1inun1 
sulftnicum = beberiae sulfas, kén·· 
savas bibirin. 

Bibitox·ins (bibere inni), ivó Muscu„ 
lus bibitorius = 111usc oculi Iectus 
internus, mivel a sze1n az ivásnál 
befelé tekint 

Bibracteatns, két lllUl vas 
Biblns (0 ~(~Ao~). 1- a fah~j, a háncs i 

2. n könyv, inert a régiek fltháncson 
ittak 

Bicar·bonas (bis kettő és car b0nas ), 
ketted szénsavas só V. ö 

Bicar·bonas nat1i = 
Bicai:·bonas nat1icus 
Bicai:·bonas sodae, v. ö natriurn 

hydr oca.1 bonicu1n , 
Bicarbonicns (bis kettös, ca.rbonicns 

eziiusavas), kétszer szénsavas i jelen
l~g legtöbb esetben = b.yd1ocn,1bo
n1cus 

Bicephalinm. (bis kettős,-~ xeo::ú.~ fej), 
1 kettős fejű torzszülött; 2 fGjcn ülö 
kásadagauat. 

Bicephalus (v. ü. bicepha,lium), két
fejlí, kás:1clagaua1;os 

Biceps (bis kettös, u:0put fej), kétfejű ; 
ill. inusculus biceps b1achii, a kal' 
k6tfe,i1'_i iz1na. J\Iusculus biceps feino·· 
ris, a c:zo1nb kétfejű iznia 

Bichlo:1·etnm hydr·a:iogyri = hydrar-
12::v1u1n bichloratun1 corrosivum. 

Bi'(;hlo:1icus (bis ket.tös és ehlo1i(.u:o:), 
kétchló1os 

Bich:1·omas kalicns = kaliu1n bichro
l11icu111 rubru1n, veres chrón1kali 

Bico:rnis (bis kettős, cotnu szarv), két
szarvú, pJ. uterus bicornis. Os bi·· 
e ornc = os hyo'ides 

Bicostatns (bis kettő, costa borda), 
kettös bordás. 

Bicnspidalis {bis kettős, cuspis), két
hegyli, két csúcsú 

Bicyanui:·etnm hyd1-a:r·gyr·i, kétszer 
kéksa.vas kéneső. 



Bifidns 

Bifidns (bis fidns), kétszeresen hasadt. 
Biforns {bis kettős, 9Spsi.•1 viselni, 0 

96po; tok)1 két rekeszü, kettős t.okú, 
Bifnr'catio (bis kettős, furca villa), 

villasze1 ű t::lágazás 
Bifnrcatns (v ö bifu1catio), villaszc· 

rüleg elágazott. 
BiHabellatus(bis kettős, iiabelluin le„ 

gyez;ö), kétsz;e1es ~egyezöszerü 
Bigallicns = tann1cus 
Bigamia (bis kettős, Ó yrlµo; a házas .. 

ság), kettösnejüség, kétncjüség. 
Bigeminns (bis kettős, geminus iker ?) 

kétsze1 kettős j az anatomiiban négy 
halmos ; pl eminentia bigemiua, 
négy halo1n ; élettanilag pl evolutio 
bigemintt, kettős résza1áu,yos fejlő
dés ; uövéuytanila.g bigeminus : két
szeresen hasadt vagy osztott 

Bignonia, a bigebeczö. 
Big:nonia catalpa1 t101nbita bige·· 

beczö. 
Bijodatnm hyd1·a1gyri = hydrarg)·· 

rum b.ijdatum rubrum 
Bilabiatns (bis kettlís 1 labium ajk), 

kettős ajkú, pl kehely 
BUabinm. (bis és labiu1n), hugycsö·· 

fogó - ideg·i:n testek kihuzásá1a 
Két i uganyos ajk emelkedik ki a 
csöböl -· melyek visszahúzva - a 
csGbeu összeziródna,k, kit6lva lneg· 
nyilnak. · 

Bilhaseisse (a1aLs), Hy1tl :szeiiut <tt·· 

te1ia occipitalis 
Bilicholinicnm acidnm, bilicholinsav, 

Bpecholsav 
Bilateralis (bis kettős, és latus az 

oldal), kétoldali 
Bili:!\rins, epés Calcnli biliarii, ei1c .. 

kövek 
Bilicns (v ö. bilis)1 epés, epesavas. 
Bilifnlvinnm, a bilifulvin. V,. ö 
Bilifnscinnm. a bilifuscin A.zonos bili· 

fulvinna.1? 
Bilihnminnm U), a bilihu1nin, az epe .. 

kövek eg:r alkotó része, 
Bilinenrinum = cholinum. 
Biliphaefnnm cholepy11hinu1n 
Biliprasinum~ a biliprasin, az epe 

zöldje 
Bilh:·nbinnm = c}1olC'py11hinun1 
Bilis, az epe 
Biliosns, epés 
Bilis bovina 1 eceus, fii s nunharpe 
Biliverdinnm (bilis epe, viridis v.öld ?), 

epczöld. Azonos biliprasinnal? 
Binax"Íns, V€gytl kettős. 

Binatns, növényt!. kétszeresen o.sztott, 
pl levél 

Binoticns (v. ö. oticns), kétfülú, két· 
füli 

Biochemia (C i~(oi:; az élet, v ö. ebe„ 
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rnirt v'3gytan), a szerves vegytan = 
zoocheniia. 

Binocnlns (bini kettős1 oculus szen1), 
mindkétfélszem1·e való pl kötés, pólya 

Binocnlaris(v ö. binoculus), kétszemű, 
mindkét j'élszenu e való 

Biodynamica, biodynamice se. doc„ 
tz'ino:L (0 ~loi:; élet1 8\.l'llaµ.txÓ.; erős), az 
élet111űködések taua = physiologia 

Biodynamicns (~!ol'i'J-,aµ.xó.;) = physio·· 
.logicus; ~ _, , , N 

Bxognosis (o j:í~o; elet, ·iJ y'>MO"~.; a : 
ismeret), az életistneret, az élet tenné
szeti feltételeinek és tartainának.tana 

Biognosticns (~!oyw.urrnxói:;), életisn1e·· 
re ti 

Biologia (b ~10.; az élet, b ).Óyo.; a tan), 
az élettan 

Biologicns (~to).cyr.xÓ;) és 
Biologns (~~óAoyo;), élettani stb 
Biomagnetism.ns (0 ~lo; az élet, Ó µ.o:y· 

V~LYJ<:; a delej), a sze1 vezeti, az illati 
delejesség' v„ ö. hypnotismus. 

Biomagneticus (v ö biomagnetis
mus) =hypnoticus Hypnosis biomag„ 
netica, delejes álom, 

Biomantia (o plo; az élet. ·~ µo:vrsla.. a 
jóslat), éle~jóslat, az élet tartalmi1nak 
inegjóslása 

Biomantiens (v. ö biomantia), élet-
jósl6, stb. 

Bios (0 ~lo.;), az élet, 
Bioscope és 
Bioscopia (ó ~[o.; az élet, ·~ axox~ a 

vizsgálat), életvizsgálat, annak kuta .. 
tása, vajJon bizonyos körülmények 
között iuegvoJt„e az élet, vagy va
lami életn1űködés 

Bioscopia legalis = inedicina fo·· 
rensis 

Bioscopicns és 
Bioscopns, életvizsgáló. 
Biosphaera (ó 13lo; az élet, .fi crqio:(po: 

a gömb), életgö1nbcse. Igy nevezte 
el Jíayer azon gön1bszel'Ü testecské· 
ket1 n1elyek a növényneclvben állitó .. 
lag szabadon inozognak }[a : sejt, 

Biostatica, biostatice (Ó plo.; az élet, 
·~ a-ra:LtX1Í állás), az e1nberi élet egész
ségének s t::i.1tan1ának tana bizonyos 
viszonyok között 

Biothanatos (~ ~f.o: az erőszak, Ó :Jo:.'-.i:ero; 
a halál), erőszakos ha,lál. 

Bioticns (~!tr>nx{;), életi, élethez tat·· 
tozó .. 

Bipazietalis (bis kettős és paries a 
fal), mindkét fali, lnindkét falcsonti, 
vonatkozással a koponya két fal-· v. 
oldalcsontjára 

Bipinnatns (bis kettős, pinna a czimpa) 
kétszeresen czimpás. 

Bipinnatifi.dns = bipinnatus. 



Bi{lola1is Blennentericns 

Bipola:z:·is (bis kettős ti\s polt1s a sarkJ 
kétsarkos Blaesnpodes (i31cr.!cro:TéCr;;) 

Blaesopus (13Awaórrou;, pAcr.lcrÓ:;, kifelé 
já1·6, rroU:; láb) = pes val'us„ 

Blaesosis (·~ PA'1(awcri:;), 1.. kifelé val6 
gö1bülés; 2 részleges hü:iés j S 
hibásbeszéd okozva uyelvhüdés által. 

Bisez·ialis (bis kettüs1 series f!. ieud)
1 kétr·endű, kétso1ú 

Bismnthnm (!), a keneny, a bis1nuth 
Bismnthnm album = bismuthun1 

h,ydronitricum 
Blaesotes 01 pl.mcró-r·iJ:;) = blaesitas 
Blaesns (~f.cr.lao;), féloldalt bénult, fel

hüdött, kifordult lábú, kezű; hüdött, 
bénult nyelv 11üatt; hebegő 

Bismnthnm carbonicnm
1 

szénsavas 
bismuth 

Bismnthum hydronit:z:·icnm = bis„ 
muthum subuitricum = subnitras 
bismuthi = magisterium bismuthi, 
alagos salétromsavas bis1nuth 

Bismnthnm lacticnm, tejsavas bis~ 
muth. 

Blamma (•o pAclµµa), ütés, tulajdon·· 
kép az ütés által sériilt hely 

Blasamum, blasamns = balsamun1 
Blasta (·~ j3).CÍ.O"t""f)), csir, sarj 

Bismnthnm nitricum pzoaecipitatnm, 
salétI·omsavas, v. légenysavas bis. 
muth. 

Blastema. (rO pAdcr:-1),u.rx, p),cr.a-rcí.vei\I csi-. 
rázni, sar:jadzni), csir, sarj Eredetileg : 
bőrkiütés = effl.orescentia cutanea 

Blastema dentis = pulpa dentis Bismnthnm oxydatum, bismuthéleg, 
bismuthoxyd. 

Bismnthnm pnrificatnm, jegeczes, 
tiszta bismuth 

Bismuthum tannicnm 1 cse1·savas bis-· 
muth. 

Bismuthum valei:ianicnm -- gyö-
könkesavas bismuth 

Bistourie (fr.), a kuszto1a 
Bistoui·ie caché (fr ), rejtett kusztora 
Bistourie Pottii (fr. ), gombos kusztora, 

Pott··féle kusztora. 
Bisnlfas (bis kettős, v. ö. sulftts), két

sze1 kéusa vas só V ö 
Bisulfas chinini = chininu1n bisul-· 

furicu1n 
Bisulfas kalicns, = kalium hydro· 

Bnlfuricnm„ 
Bitemporalis (bis kettős, tgJnpov1 a 

halántékok\ két halántékos, pl. dia·· 
inetei, 

Bitei:·natns (bis kétszer, ternatns há1·-
1nas)1 kétsze1·esen hármas, pl levél. 

Bittex·a febrifuga Belanger = quas·· 
sia excelsa Svartz 

Bitumen, földi szu1ok. 
Bitumen fagi, bükkkátrány, 
Bitnminosns, földszurkos, 
Binretum, kéthugysavas só ? 
Bivalvis - (bis kettős, valva billen-

tyű), kettéls billentyüs ; növtl kétvál
váuyú, 

Biventer (bis kettős, veuter has), két
hasú„ 

Biventer se, mnscnlns = digast1icus, 
kéthasU izom 

Bixeinnm1 veres festeny bixa 01ellana 
nevű növényben 

Bixinnm, bixin ; a bixein festöanyaga 
Blabe (~ pAá1'3'1'], P»cr.'rcTEi\I ártani), a Sé·· 

1·ülés. 

Blastema pili, a haj csü 
Blastocelis (pAaat"Ó:; a csi1, Ó Y.'t)Al:; a 

folt), a csírfolt, inacula ger1niuativa 
Blastochylns (Ó pAcr.crt"Ó; a csh, Ó z.uló:; 

a nedv); csh·uedv. 
Blastodex·ma (Ó pt,O'::O"TÓ:; a csír, Tb 

<5Spµcr. a bör, a hártya), cshhártya 
Blastosti:·oma (Ö i3Acr.crTo'; a csir, -rO 

a-:pW,u.O':: a iéteg), csirréteg. 
Blatta germanica, német csotán 
Blatta lapponica, a lapp csotán. 
Blechx·opyra (~Arixpé:; pettyhiidt, er-

nyedt, TO rrüp aláz), gyenge, kis1nértékü 
láz, febris le.vis; 2 febris asthenica, 
nagy gyengeséggel párosult láz, ki
n1eI'itő láz 

Blechr·osphygmia és 
Blechr·osphygmus (i3A"f)x.pó:; gyenge, 

Ó cr9uyµ.Ó; az é1 verés), gyenge érverés, 
in1l~ns debilis 

Blema (pt,o'.rctt'J á1tiJ,ni)1 az i.i.tés; Ifero .. 
dot szerint = se"b. 

Blena (~ pAivo:) = blennu„ 
Blenna (~ p»i•i\10'::, ~AS·icr.1 pAS\lo;, 7tll\lcr., 

nAS•10:;), a nyák, a takony, tu1ha, 
nyálka. 

Blennadenitis (v ö blenua és aden), 
nyákmirigylohi a nyálka1nüigyek 
gyuladása 

Blennelytzia (v ö blenua és elytron) 
=-= fluor albus 

Blennemesis ( v ü. blenna és en1esis), 
nyákháuyás, n;rá.lkahányás 

Blennemeticns (v. ö blennemesis), 
nyálkabányó, uyálkahányási 

Blennentei:ia ( ~ ~).É\l\la a nyálka, 
€vTepo·i bél), nyáko:i ha.sn1enés, u .. n. 
takáro> has1nenés; én azt n1oudaná1n, 
"hu1u.tos hasn1enés« 1 »nyálkás has
menés«, turhás hasmenés(<„ 

Blaesitas liuguae, selypesség, selypes 
beszéd. :N"émelyek sze1iut hebegés 
A.na1th1ia literalis 

Blennentericns (v. ü blennente1ia), 
nyálkás has1nenésben szenvedő stb, 
t:tkáros has111enésH 



Blennenteritis 

Blennenteritis (v: ö. blennente1ia)i 
1. bélny:ikhárt,yalob; 2, béltakár; 
jobb : bélhurut, a bél nyálkahártyájá
nak gyuladása 

Blennisthmia (v. ö. blenna, és isth· 
mus) = pharyngitis 

Blennochesia és 
Blennoc'hezia { v. ü blenna, X i~tw 

székeletre 1nenui), nyakas, nyálkás 
székelet 

Blennochezicns (v ö blennochezia), 
nyálkis székelet oko:r,ta, abban szen„ 
vedö 

Blennocystis (~ i3A{'J'JO: a nyák, ~ 
xifaTt:;- h6Iya.g), a nyák1nüigy: nyálka
mirigy. 

Blennocystitis (v. 0 blcnnocystis), 
hugyh6lyaglob, a hugyhólyag nyálka
hártyájának hu1 utja„ Pelesleges szó, 
n1egza-va1·ó is, mert tula:jdonképi ér
telme: nyálkamirigygyuladás 

Blennodes, blennofdes (p!.e·uú501)(, 
pAetvvoeöf.:;-), nyálká„, nyálkaszeIÜ 

Blennoemesis = blennemesis 
Blennoi'dens, jobb blennodes 
Blennogenns e~ f3A$1vo: nyálka, yt'IVr.Í.etV 

képezni), nyálkaképzö. A pparatus 
bleunogcnus, uyálkakópzö szerkezet 

Blenno:ma (v ö blenua), nyálkás· 
daganat, a habarcz. 

Blennomet:zitis (v„ ö hlenna és 
1net1·itis), inet1itis blenno1rhoica 

Dle11..11.ophlogisma Gs 
Blennophlogosis (v„ ö., blennu, ~ 

9Aóywi:n<;, Tb cpAÓi'~o,u.o: a lob), a n)'á1k&·· 
há1tya lobja, gyuladása. 

Blennophthalmia (v. ö, blenna és 
ophthahnia), u, szemkötöhá1ty;,t hu· 
iutja 

Blennophthalmicns (v ö bleunoph· 
thahnia\ szen1 kötöhá1 tyahurutos 

Blennoptysis (v. ö, blenna, ~ r.-rJatr; 
a köpés), 1. nyálkás köpé~ ; 2. tnrhás 
köhögés, b ö1göhu1 nt, 

Blennopyra és blennopyxia„ ( v„ ö 
hlenna, -rO -;o:típ láz), hu1utos láz 

Blennorrhagia (v. ü. bleuna, Ti f,u:y'fÍ 
a folyás), 1. cn1Js nyáJkafolyci.s; 2. nü
melyekné! lobos kankó. 

Blennorx·hagicus (v. ö. blenno11hagia), 
erös folyásban szenvedő, tehát hnrut„ 
ban szt.nvedö 

Blennox:rhoea ("rO ~).$'no;- a nyálka, 
Per'I folyni), a kank6. 

Blenno:r·i:·hoea infantnm = conjuuc· 
tivitis hlennorrho"ica 

Blennox·x·hoea ch:r·onica idült kankó, 
utókankO, 1~. goutte militaire 

Blennoi:·r·hofcns (v„ ö. blennorrhoea), 
kank6si :i:ankóban szenvedő 

Blennos (-:0 1'3).ivvor;), a nyák, a nyálka. 
Blennoses (v. ö. hlenna), a hu1 lltok, v. ö. 
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Blennosis ("~ ~Aé'Jvf.t)O-tr;), a hutut1 mint 
bántalom 

Blennostasis (v. ö. blennos a nyák, 
-~ oTr.Í.cnr; a pangás), elnyomott nyálka· 
elválasztá.s 

Blennothorax, (v. ö. blenuos és tho„ 
rax), szóról szóra nyálkás mell, te
h át mellhur ut 

Blennothorax acutns = catarrhus 
- bronchialis acutus 

Blennothoi:ax chi:·onicns = catarrhus 
bronchialis chrouicus 

Blennotor·x·hoea (v. ö. blennos geny, 
oJr; fül P<..~'I folyni), fülfolyás: genyes 
fülfolyás 

Blennnrethria(Y .ö blenna és urethra),= 
Blennox·z·hoea nreth:i:ae, a kankó. 
Br·ennnr·ethria acnta vel inflamma· 

toria vel veii.ex·ea, hevenykankó, 
Blennnr·ethria ohr•onica, idült kankó 
Blennnr·ia ( v, ö blennos, TO oÜpO'I a 

húgy,), nyálkás vizellés 
Blennnr-icns (v. ö blennuria), nyál„ 

ká.s vizeletű 
Blennymen (v 0 blennos, ~ Úµ~-. 

a Juhtya) = n1en1brana inucosa. 
Blennymenerysipelas (v. ö„ blennos, 

e1ysipelas és {i Úµ1Ív a hártya), a 
nyálkahá1 tya 01 bti.ncza 

Blennymenitis (v ö blenuy1nen), 
a nyálkaháitya gyuladása, hul'utja .. 

Blennymenodes (~A<..·nuµevhlö1).;;),nyálka„ 
há1tyasze1ü 

Blennymenodes se psendoplasma, 
nyálkahártyaszerli újképlet 

Blepharadenes (TO ~AtcpC{pov szemhéj 
Ó &ö"f"Ív mü·igy), sze1nbéj-, szen1pilla
mitigy(:k = glandulae palpebraru1n. 

Blephai:adenitis (v. ö. blepharadenes), 
szen1pilla1nüigylob, a Meíbom-féle 
inüigyek gyuladá.sa 

Blephai:anthx·acosis (v ö. ble1)ha1on 
és anth1acosis), pillapokolvar, pilla
fen6sed8s 

Blephal:·elosis (v ö. blepha1on1 fAE~'I 
fo1ditni), a szemhéjak kiforditása 

Blephareloticns (v ö. blepharelosis), 
sze1nhéjkifü1l1Ulásban szenvedő, ki 
vagy beszegélyben szenvedő, 

Blepharemphysema (v. ö .. ble1Jhaton 
és e1nph) sema), sze1npilla légdaganata, 

1 Blepharicns, szempíllás„ 
1 Blephai:·ides (~A·l]rpo:p[r; többes), szen1„ 
i pillaszö1·ök, a pillaszö1·ök 

l
l Blephax.is (~ í~A.:i:pap(r;) szen~pillaszö1 = 

ciliun1 
Blephar·itious (v ö. blepharitis), szen1· 

pillalobos stb 
Blepha7itis (,Q í3A&i:po:pov a szem.pilla), 

szemp1Ualol.J. 
Blephax-itis oiliar·is secretox·ia, 

genycdzö szempillamirigylob. 



Blepharitis hypert.ropl1iea 

Blephar,itis hypert:rophica = t,Ylosis, 
túltengő szen1pillalob 

Blepharitis phleglBl.Ollosa, ,,;zen1pilla„ 
tályog 

Blephai:itis tarsalis = hordeolu111, 
á1·paképzö pillagyuladás 

Blephax·itis nlcer·osa, fekély0s sze111„ 
pillalob 

Blephar·o-adenitis = blepharade·· 
nitis„ 

Blepharoblennor'r·hoea (v. ö. blephfü· 
ronés blennorrhoea), szempillakaukó, 
kankós kötőhá1tyalob, a kötőhártya 
kankója„ 

Blephar·oblennorrhoea maligna, ant 
gonorrhoiea aut u1eth1itic.a, ::>zen1„ 
kankó 

Blepharocarcinoma (v. ö„ hlopharon 
és cal.'ciuoma), szempilla1ák, 

Blepharocatochus (v. ö blepha1on, 
xocTlX.Et\lta1 taui, 0 ~Aecpcxpoxá'ro)'.o<;), szen1. 
pilla tartó. 

Blepharocleisis (v. ö. ble11haron és 
T xAdcrt<; összenövés) = ancyloble
pha1·on 

Blepharocoloboma (v 0. blepha.1·on 
8s coloboma) = coloboma 

Blephar·oconjunctivitis (v ö ble· 
pba1on és ~onjunctivitis) = con,iunc. 
tivitis. 1íindkettő felesleges iosz Sl'lÓ 

Blephar·oedema (v. ö, blephaion és 
oedema), sze1nhéivizeuyö, vizenyös 
szemhéj daganat 

Blephax·olithiasis (v. ö. blepha1·on és 
lithiasis), szempillaköbáutalom. 

Blepharomacherion (v„ ö„ blepharou 
és -rb µo:zcdptov késecske), szemsarl6 ; 
trichiasis mlítétéhez szolgáló müsze1, 
melyet sze1·zője Bur1i »blepha10-
1netrum«-nak nevezett meg. 

Blephar·o:m.elaema (v„ ö blepha1on, 
µrD.o:<; fekete, TO o:tµo: a vér), = sebo
rrhoea faciei 

Blepharon {TO 13Aúpo:pov), a szen1-pilla 
Blepharoncosis (v. ö. blcpharorr és 

~ Öyxwcn<; daganatképződés, tályogkép· 
zödés), pillada.ganatképzödési pi 11 a
t á ly o g kép z ö dé s 

Blepharoncns (v. ö, az elClbbivel), 
szempilladaganat, pillatá.lyog 

Bleparopachyn.sis (v ö. blepharon 
és ·~ rcciy:1J'J:H.:; vastagodás), szempilla
vastagodás„ 

Blephar·ophimosis (v. ö. blepha1"0n és 
phimosis ), szűk szemhéj1lis = phi-
1nosis palpeb1a1um; többnyire világi a 
hozott. 

Blepharophthalmia (v. ö„ l.Jlepharou 
és ophthalmia) = blepha1·itis et con
junctivitis ?' 

Blepharophthalmitis = blepha1·
ophthalmia 
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Blepharophthh·iasis (v ö bleplu1_.1011 
és phthiriasis), szen1héjtetvesség, 
lapostetű a pillaszörök tövén 

Blepharophyma (v ö„ blepharon és 
phyma)1 1 vizenyős szeJnhéjda.ga. 
uat; 2 sze1npilla,tályog 

Blephax·ophysema (v ö, blepha1ou, 
TO cpúcr71µ1X a légdaganat) = blcpha„ 
i·emphysen1a 

Blepharoplastica (v ö. blephaion és 
n).o:o:-rtY.r;' tlx.'rl']), szempillaképzés, szen1„ 
pillaalkotás 

Blepharoplegia (v„ ö blcphaion, 
~ 7i:Al]'(~ csa11iís, bénulás), s;;>;emhéj-
bénulás 

Blepha:c·opsalis (v. ö 
~a;).l; ollb ), szcn1o;a1lo 
inacherion 

blepharon, ·~ 
= blepharo-

Blephax·optosis (v. ö. blepharou és 
~ 7i:thlat.; esés, csiingés), a felső sze1n .. 
h~jnak bénulás okozta ernyedt csiin· 
gése = ptosis 

Blephar·opyox·x·hoea. (v. ö. blepharon: 
és pyorrhoe<-J) = pyopththalmia, ge
nycs szempillalob, genyes sze1npilla
gynladás 

Blephax·opyor·rhoea neonatorum = 
ophthalmia nconatorum = blenno1-
1hoea neonato1un1, az ujdonszülöttek 
sze1nkankója 

Blephax·or·rhoea = blepha1opyo11hoea, 
Blephaz·oi·:x·haphia (v Ö'. blephnlon 

~ Pw:.pri' a varrat), s:r,e1npillavarrás 
Blepharosarothrum ("rD ~Aérpupov a 

S:>;emhéj, TO crdpwSpo; sze1nsep1 íi_) = 
blepha1·ox.yst1 un1 

Blepba'.f·ospasmus (v. ö. blepha1·on és 
spasmus), szen1héjgö:r:cs. 

Blepharospasmus scx·ofulosus, gör„ 
vélyes porczhá1 tyafckél,y okozta szern
pillagörcs. 

Blepharostatum{v.ö„ blepharon, O"t"Cl1"Ó.:; 

álló), sze1nhéjta1 t6 
Blepharosymphysis, (\· ö. ble_pha1on 1 

és sym1Jhysis) = blepha1os,yuechia 
Blephax·osyndesmitis ( tO ~At;;po:pov 

szemhéj, 0 crÚ\IOsaµo.; kötőhártya), szem
k0tőh3.rtya lobja, hu1u~ja, vulgo: con-· 
junctivitis; v ö azzal 

Blepharosynechia (v ö blepharon, 
cruvéj.sW összetattani) = blephaiosynt·· 
physis, ancyloblGpha.ron 

Blepharotis = blepharitis 
Blepha:c·ox:yston, blepharoxystnm, 

blepharoxysti•nm (v. ö blepharon 
és ,Q ~l.Ícr<pov, ;ucr-rÓ•; vaka1·ó n1-űsze1 ), 
szemhéjvaka1·6i lnelylyel a sZ01nh~j 
belsejét vakar~ák 

Blepharydatis (v ö. 
hydatis) hydatis 
szempillabeli rivóka 

ble11ha1on és 
palpebrarun1, 
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Blestris:mns 

Blestrismus (0 ~kr;arp~aµÓ; - ~).TJO"rp[. 
~e:w hinykolódni), súlyos betegek 
háuykol6dása. 

Blityzi (i3)krupt), Galen S?"erint haszon
talan, tudatlan orvosok sz6szatyá.r. 
sága = galimathias 

Boae {boa többese) 1 höpörseuet; 
2. uén1elyek szerint bujakór, 

Bocinm. = botium. 
BÓheinicum acidum, téasav, bohea 

teabau. 
Boi'na (bos, marha)= vaccina. 
Bolbiscns {Ó ~o),~[ar.o;) = bulbulus 
Bolbocastanon = bulbocastanun1 
Bolbom.elanom.a (0 ~o),~Ó; golyó, 

szemgolyó, ,Q µú.i'>üi/J.fl. ~ fekete, 
festeny1·ák) , a szen1golyó festeuy-
1ákja = I11ngns s carcinon1a 1nela
nodes bulbi oculi 

Bolbom.elanosis (v. ö. bolbon1elanoma), 
a szen1teke rákos bántalma 

Boldo (boldea Jussieu, boldoa frau„ 
grans Eudlicher stb.)1 a boldo-növény 

Boldinnm, a boldoal 
Boleticum acidum. 1 ta11lósav (Bra„ 

connot) = acidu1n fuma1icu1n 
Boletns, taplógomba. 
Boletus laricis Linné = 
Boletus pnrgans Persoon = a.ga.ri„ 

cus albu.i:; 
Boli (bolus többese), gömbecsek) a lab

dacsnál nagyobb s puhább alkotású 
gyógyszeralak Balogh »uyeletnek« 
nevezi 

BoloS (0 ~ÓXo:;;), 1, hajtás, lövés; 2. fogzás 
= dentitio. 

Bolus, a ha1apás, harapásnyi ételdarab, 
gyógyszergö1nbecs 

Bolns (0, ~ ~ctl).o:;;), 1.. göl'öngy; 2. több. 
féle agyagnen1 

Bolns armena x·ubra, ör1nényagyag, 
Bolns alba = argilla, fehér agyag. 
Bomex·ea, délamerikai növény, u1elytöl 

a chilii a.rtowroot ered. 
Bombalon (':0 ~Ó[J.pa.1,o„), 1 dnrva téli 

ruha; 2. fanször. 
Bombax, n gyapot 
Bombus,(O i3ó,u.~o:;;)) fülzúgás, fülcsengés 
Bombycinns, selymes, v. ö. 
Bombyx, á selyemheruy6, a selyen1 
Boracicus (borax), bórsavas 
Borago officinalis, kerti borágó 
Bor·as sodae = na trinn1 bo1acicn111 
Borax depnrata = 
Borax veneta = uatru111 boracicun1 
Borax ta:r;·taxlsata = kaliu111 tarta1i-

c1.iffl:-boraxatu111 seu borr..xato~tartari. 
CUlll 

Bor·ax nsta, Ügetett boris. 
Borborus (ó ~óp~opo:;;), a bélsáx 
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Borboi;ygmi (d ~op~opúy11.o~, borboryg
mus többese), a haskorgás,. 

BorboI:ygmi hystei:·ici, rnéhszenves 
histeri'kus haskorgás 

Borícus = boracicus. 
Borneenum, a borneen: a gyökönke .. 

olaj egy alkoto rész e„ V. ö„ valerenuu1 
Borneolnm, a borneol 
Borum (!): a bór, a bórany. 
Bost:r;yx (Ó ~ÓO'TpuG), a hajfü1t. 
Boswellia sei;·i:·ata Colebr·oocke = 
Boswellia papyx·ifexa Hochstettei;·, 

töu1jénfá.k 
Botanica1 ~ota~ice se doct:r;ina 

(~oTOCVtY."f), TJ i3oTOCriJ a növény), a nö· 
vénytan1 füvészet. 

Botanicus (~OTCl'>!Y.Ó:;;), füvészeti, füvész. 
Botanologia (1', ~oTcí'.'>1) a növény, 

Atye:t'J gyüjteni), a növénygyüjtés, 
növényszedés. 

Bothor (arabs szó), 1. h6lyagcsák, 
pörsenések arczon, testen; 2. arabs 
orvosok szerint: kanyaró vagy himlö i 
3. né1nelyeknél a 111. ol'l:fekély; 4, 
I-f.yrtl szerint = pustula. 

Bothriocephalon , bothriocepha„ 
lnm = 

Bothx·iocephalus latus (TO ~Ó'.:rptO'> 
gödörke, v. ö cephale), széles gödör·· 
fej, galandféreg 

Bothriocephalns cordatns, szívalakú 
gödör fej 

Both1•ion., bothi.•inm. (TO ~Ó~ptov), L 
gödö1ke; 2 n1ély porczhártyafekélyi 
ulcus eo1neae; 3, fogodú 

Botinm, bocinm se gnlae, Parée 
An1brns szerint = st.ruma, 

Botxyodes, botxyoides (~oTpvhlO"I);, 
~oTpvo[O'tj;), szölöfürtszeri::í; v„ ö. 

Bot:1'ynm. (TC ~ÓTpvov), 1. a szölö:Cürt; 
2. = staphyloma 

Bot1·yosteophy·l;on (v ö botrynn1 
osteon és phyton) = osteophytun1 
botrytic:u1n IJobstein = exo::1bosis 
Jnali inoris Scar pa, kárfiolszer íi csont. 
növedék„ ValósziniHeg = cat"Cinon1a 

Botnlismns = allantiasis, a huxka-· 
111éreg okozta bántalo1n 

Bongie (fi:) cereolus seu candela cerea 
Bougie a. bonle, gon1bos szálacs 
Bonrdonnet (fi„) = turunda. 
Bouton d'Aleppo {fr:.) = furuncu_losis 

eudemica orientalis (Asiae minoris)1 

aleppoi kelevénybántalom 
Bovinus, marhás. Fa1nes b0vina = 

bulimos Affectio bovina, légypo11dr6 .. 
daganatok az ember köztakarója 
alatti nyíl.betegség, l.égybeköpés 

Brabenta (0 ~piz~sú,, ~ptt~sVTIJ.;)) 1. 
versenybiró; 2 = decanus„ 

Bx·acheriti.ln, br•achierium (é ppo:.zl(!}'> 
a kar), a sérv kötU = hamma, 
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Braehia corporis qnadrigeuiini 78 Brephos 

Brachia corpo:ris qnadrigemini, 
a kettős ikeztest karjai, szárai. 

Brachiaeus (b1achiu1n, a kar) =m1~sc„ 
brachialis inte1nus, belső karizom. 

Brachiale = carpus. 
Brachialgia (Ö ~PD'.:X.[(I)·~ a kar, cO Cf.).yQ; 

a fájdalo1n), a karidegpamat zsábája 
= neuralgia plexus brachialis. 

Bi:·achialis, kari Brachialis se mus. 
culus, a karizom„ J::>lexus b1 achialis, a 
karfonat, a ka1 idegfonata, v ideg
pamata, 

Brachilnvium (brachiu1n, luere n1osni), 
kaifürdö 

B:1achiolum (brachiu1nkics. ), karocska. 
Bi:achiometrum (v. ö„ brachium, 't0 

µlrpov a mérő), a ka1mérö. 
Bi:achionei:·ysipalos (v ö. brachium 

és erysipalos)1 karorb:incz. 
B:i·achium (Ó ~PD'.:t,.Lrilv a ka1), a kar, az 

egész felső végtag 
Br•achyauchenia (ppax.ú; rövidi Ó a~zr{v 

a nyak), rövidnyakúság 
Bi:·achycephalus (ppizx.ú; rövid, v. ö 

cephalr~), a rövid fej. 
Brachychilia ippCl)'.Ú~ rövid, v. ö 

chilu~), rövid fels5 a:ikúság. 
Bi:·achychir·us {~paxú; rövid, x.dp kéz, 

kar), rövid karú. 
Br•achydactylia (i~PCZX.Ú; rövid 1 v. ö 

dactylns), világ1·a hozott rövid 1~jjú. 
ság, t i. egyes perczek hianya. 

Brachygna.thus (~pay_Ú; rövül1 ~ 
ywl.':Jo; az allkflpocs)) apr6 állcsoutú 

Brachymetr·Dpia (~pcfx.ú; xöviü1 v ö 
en1netropia) = myopia, 

Brachypnoea (ppClx.ú; rövid, ~ rc•io~ 
a légzés)i rövid légzé>i, szakadozott 
légzés. 

Bxachypnoos, brachypnns, röviden 
légző, szakadozottan légző, 

Bi:·actea ((3pií;;~w zörögn.i), 1 vékony, 
fino1n lemez ; 2 n1u1 va. 

Br·actea vaginata, hú\· elyszerü1nu1va 
Bxacteatus, murvás. 
Br'acteolum (bractea kies.)„ niu1vácska 
Br·adyaesthesia (ppClOÚ; nehéz. las.'3Ú1 

v. ö. aesthesis), torn11a érzés 
Bradybolismus (0 ppo:Oupo),t;µó;), aka„ 

dályozott, ond6kihajtás = ejaculatio 
seniinis impedita 

Bradycauma (~pC(ÜÚ; lass1\ TÖ :xa\Jµq.: 
égetett seb), 1 égetett seb; 2. = 
bradycauterinm 

Bradycauais (~pct.Ot.Í:; lassú, ~ xet.0cr~::; az 
égetés), 1 gyenge égetés; 2. 
applicatio 1noxae, tüzes vas alkalma
zása. 

Bradycausticum1 bradycantei:ium 
(~pet.Oú.; lassú, Tb xa.uT~pto•i égetőszer)1 
az ·égető, a tüzes va~ = moxa 

Bi:adyceoi:a (~po-:-Oú:; lassú, T. &>:o·~ a 
hallás), nagyot _hallás, siketség 

Bradylalia (~prxOú:; lassú, ),et.}.ei"'>' be 
szélni\ nehézkes beszéd, akadályo
zott beszéd. 

Bi:adymasesis1 bradymassesis {;3pei0Ú; 
akadályozott, fi µclcr\')O"!::;, µclcrcr'f)O"(;) = 
n1asticatio difficilis: nehézkes rágás, 
akadályozott rágas 

Bradypepsia (~pct.OÚ; nehéz: ·~· rrE'.tfi~:; az 
emésztés), 1 dyspersia j :::l nehéz 
emésztés 

Bradypepticus, b1adypeptue1 1. 
nehezen emészthE tű; 2. = dyspepticns 

Bradyphrasia (~pizOv'; nehéz, ~ cppdcrt; 
a beszéd), nehézkes. lassú beszéd 

BPadyphi:asia interPu.pta, szakado~ 
zott beszéd. 

Bradysni:ia (i3pct.OÚ::; lassú, cO o0po'>' a 
hugy) 1 nehézkes vizollés, akadályozott 
vizellés -,w 

Bi:·ancae = bui.uchi, branci; v. ö. 
branchus. 

Bi:·anchia, (rO ~pcf.yx.tov többese), 
a kopoltyúk 

Branchns (~pct.rx.rí;), 1ekedt 
BPanchns ('rO ~pdyxo;), a rekedtség„ 

Többesben: bxauchi, b1anci, a torok
gyik 

Brasilinum, brasileinum, a fc1na1n-
bukfa festenye 

Bi:assica napns, káposztarepcze 
B:i:·assica :i:·apu., téli icpcze 
Bi;assinicnm acidnm, repczesav 
Bi: ayei:a anthelminthica, galandölö 

b1·ayor a \'". ö kuss6 
Brechma, bx·echmns, bregma ("c·O 

~pt)'..µct., Ó ~p$)'..µo' ;, Tii (3pÉyµo:), a ko11onya 
bubja, ve1tex; azér·t ossa ve1 ticis = 
ossa breg1natica Ossa bregmatis, 
a falcsontok = os~a parietalia = 
ossa arcnalia ·v. ö Hyrtl Onomato
logia anatom pagina 70. 

Bi:·ephicus (~perptxó;): n1agzati, csecse
mői. 

Bx·ephocacocolpia ·'.v· ö b1ephos, 
X':t.:xo'; a, bántalo1n, xéArco; uöiszemérerr;), 
kis lányok nen1ző1é.szének fenésedése 
= colpocace infantilis 

B:i:·ephomeniuguria (v ö, brephos, 
u1eninx, oDpet'>' vizelleui), kis csecse-
1nök há.1 tyás vizellése = mcningu1ia 
infantilis. 

Bi:·ephopit~iasis (TO ~púpo; kis gyer
mek, v. ö pityriasis), gyermek kor
páz6 hámlása = pity1·iasis :infantilis; 
furfuxatio infantum. 

Br:ephopolysa:i:·cia (v. ö brephos, 
'ltoAi.í; sok1 ·~ cro'.p~ a hús}, a kisdedek 
túltáplá.ltsága, kövé1sége 

Bi:·ephos, Ho1ne1nél (TC -~pix.o;, ·d: ~púpo;), 
újszülöttmagzat, a csecsem5. 

r 

\ 



BI ephotropl1imn 

Bx·ephot:c,ophinm (-rO f3po.cpotocpi::to\1) 1 a 
lelenczház 

B:1·ephnlcns (-ro [3pér.po; n1agzat, tb·:Et\I 
hiizni), szülöfogó = forceps obste· 
tricia. 

Brephydx·ocephalns (v ö bre1)hos, 
és hyd1ocephalnsl, hyd1ocephalus 
infantilis 

Briganti, a iiihatka egy·ko1i inegneve·· 
zése. 

B:r·izocex-as (~ ~pl'o.: rozs, -rO xépet.:; a 
sz::t1·u) = secale corutun1 

Brochagogeus ( 0 f3póx,o; kacs, ayo yuv 
vezetni) kacsvezető: = laqueiductor 
Műszer. 

Brochophoi:·on (ó ~póz.a; kacs, q:dpo:w 
vinni), kacstartó. 

Bi:·ochns (0 [3péz.o;), 1 kacs, hurok, 
2„ nagyajkll embe1·. 

Broma ('rb [3pWµa.), étel 
Bromacne = acne bro1natun1, a b1·om

tüszeg 
B:romaethylinm, (v. b bron1u1n és 

aethyliun1), a bro1naeth:yl. 
B:r·omalo1nnm1 a bromaloin 
Bx·omalnm hydricum, b1omalvizegy, 

bro1nalhydrat; v. ö 
Broma.mmoninm = a1n111onium bro

matum 
Bi:·omas pota.ssae -- kaliu1n bro· 

matum 
Broma.teccrisis, (Tii ~pWµa az étel, 

ii t'xxpwt~ a kiválás), ineg 11e1n emész
tett ételek kiválása 

Bi:·omatinm (TG ppwµri.nO\I), könnyű 
étel. 

Bromatographia (TO ~pWµa: az étel, 
a táp,ypclcpet•1 leilni),a tápszerek rajza 

Br·omotologia (TO ppW!J.fL a tápsze1, 
0 ).Óyo~ a tan), a tápszerek tana. 

Bromatologicus, bromatologus, kip. 
szer~ani stb 

Bromious (v. ö bromun1), bromos, 
br 01nsa vas. 

Bromidrosis, (j ppWµo; a büz, a bak. 
szag, ~ ropwcrtr; az izzadás), büzös, 
bakszagú izzadás„ 

Bromidrosis localis, helyhez kötött 
bűzös izzadás. 

Bromid1·osis nniversalis, általános 
bii.zös izzadá.s 

Bi:·omidum (v. ö. bromu1n) , lno1n·· 
vegyület. 

Br·omismns (0 ppü>µtcrµór;'?,v ö bromus), 
idült brommérgezés 

Bi:·omodes (~pwµW'Bl')r;), bűzös, bakszagú 
Bi:·omofoi:·mium (bromun1 a büzeny; 

v. ö. chloroformium), a b1on1oform; 
»hangybüzeg» elvetendő, 

B:r·omomenorrhoea (v„ ö .. bromu1n és 
meuorrhoea), bűzös hószám, bűzös 
virágzás. 
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Br·omosns (v, ö bromu111), bró111os, 
b1-6mossavas. 

Bz·omu:JD. (Ó j3pciµ.o; a biiz), a büzeuy, 
a br61n. 

Bromnm chlor·atnm, bromhalvag1 

chl6ros bro1n. 
Br·omum jodatum, b1oniiblag, jódos 

bróm. 
Bromuz·etum natx·icum = natrium 

bromatu1n, szikenybüzeg, br6111nat„ 
!Ulll 

Bx·omnxetnm potassicnm = kaliun1 
bromatam, hamauybüzeg, brómka .. 
lium. 

Bronchadenes (rO: ppoyzla a. hörgök, 
0 &l5f,\I a mirigy), a hörgömirigyek 
= glandulae brouchiales. 

Bx·onchadenitis (v. ö. bronchadenes), 
hö1gömirigyek lobja = infl.ammatio 
glandularun1 bronchialium 

Bronchopyza Eisenmann szerint: tns· 
sis convulsi1 a 

Bx·onchia (TCt ~poyx_l-x), a hörp;ők 
B:c·onchiadenes = bronchadenes 
Bi:·onchiadenoscirz·hns (v ö .. bronchi-

adenes és scirrhus) = schrhus glan·· 
dularnm bronchialium, a hörgöriiiri· 
gyek rostos r:ákja„ 

Bronohialis, hörgöi; uervi brenchia.·· 
les anteriores et posteriores, a melsö 
és hátsó hörgőidegek. 

Bronchiectasis (v ö bronchia és 
ectasis), hörgőtágulás. 

Bronchiitis = bronchitis 
BJ:·onchiocatarrhns (v ö. bronchia 

és catarrhus) = catarrhus bt"onchialis. 
BJ:·onchiocrisis (v. ö„ bronchia és cri·· 

sis), sza1nárhurntsze1ű köhögésro· 
hamok. 

Bronchiodynia (v. 
ÓÜÚ\11) a fájdalom), 
hörgöbeli f:ijdalom 

b. brouchia ~ 
hörgő fájdalom, 

BJ:onchioli (ujabb alkotás) = b1onchü~ 
c;apillaria. 

Bxon.chiolitis (hybridum) 
chitis capillaris 

bron-

Bi:·onchiopneumonia., bronchopneu· 
monia (v. ö bronchia és pueumonia), 
a hörgök nyálkahártyájából kiinduló 
tüdölob, tehát hurutos tüdőlob = 
11neumonia. lJatarrhalis, 

Bronchioz·x·hoea (v ö. brouchia, P~fv 
folyni) = catarrhus bronchialis chro
nicus pituitosus, idült, tu1hás hörgö
hurut. 

Bronchiorrhonchus (v„ ö„ bronchia 
és rhonchus), a hö1gös zörej -- a 
hörgökbeli légzés zöreje. 

Bronchiospasmus (v ö„ bronchia és 
spasmus), ·a hörgök görcse = asthm.a 
spasmoflicu1n bronchiale. 
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Bronchitis (v ö. bronchia), a hörgők 
hurutos lobja, a hörgök hurutja. 

Bronchitis blennorrhoica = bron·· 
choblennorrhoea = brOnchorrhoea, 

B:1·onchitis catan·halis = oatarrhus 
bronchialis, a hörgőhu1ut, a hörgök 
hurutja 

Bronchitis capillax·is, a kis hörgők 
hutntos lobja, hurutja, a kisdedek 
hörgős hurutja 

Bronchitis c:1·ouposa, seu fibrinosa, 
seu psendomembranacea, krupos 
hörgős lob, álhártyás hörgős tüdölob 

Bronchitis neonatox·um, csecse1nők 
hörgős hurutja 

Bx·onchitis putrida , sen foetida, 
biizös hö1gölob ; sputa putrida. 

Bronchitis sicca = catarrhus sicous. 
Br·onchoblenno:1·r·hoea (v ö„ bronchus 

és blennorrhoea) = broncho1rhoea 
= catarrhus bronchialis chronic.:us 
ptlí:.uitosus. 

Bronchocatax·x•hns = bronchiocatar. 
rhus. 

Bronchocele (0 .~póy;z,o:; a légcső, ~ 
x~);lj a sérv), a golyva. 

Bronchocelicns, golyvás, 
Bx·onchocelitis (v ö bronchocele), 

golyvalob; »stxumitis« helyett. 
Ilroncho-haemor·rhagia {újabb alko

tás), recte » bronchaemo11hagia=pneu· 
n1onnxrhagia = haemor1hagia bron
chialis, a vérzés a hörgőkhöl 

Bronchophonia (ó ~póyy_o:; a légcső, 
~ !p(r)V~ a hang), a hörgőhangzás, a 
mellhangzás. 

Bronchoplastice (0 ~póy10; a légcső, 
T 7t),o:crnx-ií r:éj..'l'fj a képzés), müleges 
gége.. vagy légcsöképzés ; értendő 
gége- vagy légcsősipolyok elzárása 

Bronc.hopneumonia ::-.= bronchiopneu·· 
mon1a. 

Bronchorr·hoea = bronchiorrhoea 
Bronchorx·honohns = bronchiorrhou. 

cbus. 
Bronchostenosis (v ö. b1onchus és 

stenosis), hö1gőszo1os. 
Bx·onchotomia (0 ~póyz.o; a légcső, 

TÉµ\ltt'll metszeni): a légcső feln1etszése. 
}~rtendű alatta laryngoto111ia és tl a· 
cheotomia 

Bronchotomus, a légcsőv:1gó kés, 
légcsöszike„ 

Bi:·onohuria (TO oJpo\l a hugy s b1on„ 
chus), húgyszagú kilégzés 

Bronchus (0 ~po'yy_o~), a gége, a légcső, 
tulajdonkép : hörgő 

Bronchus dexter, jobb hörgő 
Bronchns sinister„ bal hörgő. 
Br•ucinum, a bruczin, strychninhez ha-

sonló növényalag 

Bx·ncinnm nitricum, légenysavas v, 
salétromsavas b1·ucin. 

Brncinnnt. sulfuxicum, kénsavas bxu
cin„ 

Bruit de diable (franczia), zúgó zörej 
vér szegényeknél 1 vér e fogy o t · 
t a k n á 1 az aortában, a szivben. 

Brnit de pot fiilé (frauczia), repedt 
fazék hang 

Bryaspa:1·agi (r:O j3pÚo\l a kon1l6, Ó 
&crrrdp:xyo; a sarj) = strobuli humuli 
lupuli 

Brygmus (0 f~puyµÓ~), a fogcsikorgatás 
·= strido1 dentium 

Br·yonia (~ ~pu(r)'llet.)1 tt gönye. 
Br·yonia alba, a fehé1 gönye 
B:r·yonicnm acidnm, gönyesav 
B:rytum (r:O ~pÍ:ÍTO'i), a söi. 
Bubo (0 pou~uíi), a lágyéki miiigyek 

daganata, a dob. 
Bnbo acutns = b:ibo a.cutus absce„ 

dens, heveny tályogos dob. 
Bnbo cubitalis, könyökhajlásbeli dob 
Bnbo indolens ch:i:·onicns, idült, ke-

mény, bujak6ros dob, f3,jdalmatlandob, 
Bnbo inquinalis, lágyékdob 
Bubo pestilentialie, müigyvészes dob~ 
Bnbo st:r·nmosns, & golyvás dob 
Bubo venereus = bubo acutus 
Bubonadentis ( v ö. Lubo és adenitis) 

= bubo acutus alJscedeus. 
Bubonalgia (v„ ö„ bubo 1 -rO (ÍJ,yo:; a fáj-

dalom), a lágyéktáj fájdahna dolJ nliatt, 
Buboncns, bubononcus = bubo 
Bnbonium (-rei ~ou[3tÚ'1tO\l),dob elleni szer 
Bubonocele (v. ö bubo, ~ Y."~Á1') a sé1 v), 

1 lágyéksé1 v = hernia inquinalis ; 
2. lágyékdaganat általaba.n. 

Bubonodes, bnbonoi:des (~ou~w·1w'ö"f):;, 
i3ou~(r)\loe:t~~:;), d0bsze1·ű 

Bubnlus, mind, nli a n1a1há.t6l e1ed i 
ca10 hubula, n1a1hahus 

Bucca, a pofa, a1cz 
Bnccalis se. muscnlns, = buccinato1 
Buccinum (?) = conoha iriferior. 
Bucella (bucca kies), 1. pofitcska, 2. ha-

1a11ásnyi, fJ ·= bolus, t i nyelet 
Bncella pnxgatoria, hct1apásnyi has„ 

hajtó, hashajtónyelet. 
Bncellatum pnrgatorinm = bucelht 

pui:gato1 i<t. 
Bnccinator se. mnsculus {buccinu1n 

a kü1t), a.z a1"czizom, a t101ubitásizon1 
J:\T e1 vus bucciuato1ius, a,,; elübhi izo1n 
idege, t1·ombitásideg 

Bnchu, v. ö. folia buchu 
Bncnemia spa1•ganotia (0 [~oü; az 

ökö1, ~ Y-1/~]..\'f) az alszá1 tehát al 
szárdagauat) = oerlen1a lacteum 
phlegn1atia alha dolens = scelalgia 
alb[L dolens = sceloncus a.Ibus dolens 
puerpe1a.1 nn1 
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Bncnemia tr·opica = theun1atis1nus 
ly1nphations Bar ba,deusíu1n = adeui. 
tis Ba1badeushun = adenoncus Ba,1ba· 
densiun11 barba,rios-i iniiig) lob, 1niligy .. 
gyuladás 

Bnecphlysis (Ó poU; az ökö1, ·~ €xr.pi.ua~,; 
a bünlő) = -va1iola vacciua Felesleges 

Bnlbi fornicis = corpo1a ma1nmilla1ia 
Bnl?~ vestibuli, a hüvelycsa1nokhagy·· 

lHal. 

Bnlbocave1nosns (v. ú bulbus és 
cave1'nosus) so„ musculns, hag,·n1a„ 
Uailangos testizon1„ , 

Bu1borrhe.a:is =·:ophthahnorrhexis 
Bnlbo-n:reth[alis (v. ö, bulbus és ure. 

th1a.lis)i htigyosőhagymás - stb. 
Bnlbulns (bu1bus kies), kis hagyma, 
Bnlbus (0 (~oA~Ó;), a hagynia, gumó 

tö1·zsök, golyó, gömb. ' 
Bnlbns aortae, a tö1·zsökve1 öérnek 

hagymája. 
Bnlbns allii, a foghagyn1a. 
Bulbns colchici, őszi kiküic8hagyma 
Bnlbns mednllae spinalis = medulla 

oblongata 
Bnlbus oculi, a szemteke 
Bnlbns .olfactorins, a szaglóideg 

hagy1ná.ia 
Bt1,lbus pili, a szöt hagyn1éja 
Bttlb~s scillae sen sqnillae, a ten· 

ge11 hagy1na 
Dulb:ns i:;cillaa siccatns, szárított ten" 

ge11 hagy1na 
Bulbns n:i:·ethrae, a hugycsö hagymája 
Bulbns venae jugnlaris inferiox' et 

snperiox·, a torkolati é1nek fel:=iö s 
alsó gu1nója„ 

Bu~imia, bnlimiasis (~ ~ouAtµfo:, j3ou).~ .. 
fJ-tO:O"t;) = 

Bnli~os: bnlimns (Ó j3ov'Atµo.:;), fa1:.. ! 

kasehseg = cynorexia seu fames ca
nina.: 

Bnlithus (0 j3oiJ; 
kö), 1. ökür ben 
vagy húgykő; 
nagy húgykő 

az ökör, Ó ),lOo;, a 
talált nagy epe„, bél-
2 e1nberi iendkiviil 

Bulla, a hólyag Bnllae c1ystallinae 
bujakóros hólyagcsák. ' 

Bnllato~rngosns, növényt h6lyagos, 
egyenetlen 

Bullatus, bullosns (v. ö„ bulla), hó
lyagos 

Bnmasthon (Ó ~oü; az ökör Ó µo:cr:Jó„ 
az e1nlö), e1nH:ítúltengés - tehénemlö" 

Bnmasthon pendulum 1 csüngő nagy 
enüö 

Buophtihalmia = buphthahnia 
Buphthalmia = buphtha.lmon = 
Buphthalmns (0 j3oU; az ökö1·, v. ii 

o'!:_Jhthaln1us), az ökörszem, dülledt 
sze1n 

Bnris Avicennae = abscessus indu· 
iatus 

Bnrsa ("~ 13ou'po·ry;), a zacskó, tö1nlő. 
Bnx'sa cholerae citrinae = chole 0 

cystis 
Bui:sa cox·dis pe1ica.rdiúm„ 
Bursa mncosa = seu· i11UCipa1a 

bursa synovialis, 
Bnr•sa omentalis = sacctis per-itonei 

iet1ovent1ioula1is, a haskéreguek 
gyo1nor J11egetti tömlője 

Bnx·sa synovialis, ízületnedvelválaszt6 
tömlő 

Bnrsa vi:r·ilis = scrotu1n 
Bni:'sali~, tömlős, zacskós ; musculus 

bu1sahs = musculus obturator. 
Bnx·sitis (v„ ö bu1sa), ízülcttömlölob 
Bnr·sitis pxaepatellaris, a térdka.lács 

Ízülettönüöjének lobja, gyuladása 
Bntynicns = butyric us 
Bntylalcoholn_m, vajszesz 
Bntylchloi:'alnm = crotonchlo1alun1 
Butylnin (v, ö. buty1um), a vajgyök, 

a butyl 
Bntyi:·ennm, a. butii:f'n1 néme]Y 7.fdtok 

bomlásának terménye. 
Bntyricns, vajsavi. 
Buty:r-idinum, vajsavas glyce1inélcg. 
Bntyrinicns {v. ö„ butyrum), vajsr.vi„ 
Butyr·um (Tii poúcupov), a vaj 
Bntyrum antimonii = stibium chlo-

ratum. 
Butyi:'nm cacao, kakaovaj 
Bnty:rum mahwah = oleum bassiae 
Bnty1_.um :recens, fri,,; vaj 
Bnxinu:m, a puszpaugal; v ö. 
Bnxns, a puszpáng 
Bysma (cO ~Úcrp.o:) a dugó. 
Bys~ocans~s (·~ ~Úcrao; a gyapot - ·r, 

xaucri; az egetés), ineggyujtott gyapot·
pan1utt:il való égetés. 

B:rsso~hthisis (·~, j3úacro.:; a gyapot, 
'fJ cp~tat; a sorvadas), a o-yapotfonók 
tüdösol"vadása. 

0 

Byssus (~ ~Úcrcro;), l. a gyapoti 2. 1011 
3 tépés„ i 

Byssus cai:'bolisata1 ká1 bolos y,itta 
v gyapot 

6 



e. 
Caapeba (sandw•ichi szó)= piper u111· 

bellatu1n gyökere. 
Cacaesthesia,cacaesthesis(xa;xÓ;rosz, 

~ cá'a5')crt; az érzés), roszul érzés j a 
magyar: »roszul érzem rnaga1n«. 

Cacalexetei:·ia se i:·emedia (xa:>:Ó~ 
rosz, &),$~YJL1Ípto; mentő), ragálymentö 
szerek, 1 nga.dv~,nytól ÓYÓ 
·~zer ek., 

Cacanth1"ax (xa;xó'; rosz, ~ él;iS-pa:~ a 
pokolvar) = anthrax 1nalignus 

Cacao, a kakao, theobroma caca.o g,yii·· 
rnölcse. 

Cacatorius, caccatoi:ins, hasn1enö, 
fosó; febris cacatoria, lázas hasmenés. 

Cacaphrodite (xa:>:Ó; tosz, és Aphrodite) 
= syphilis, bujak61 

Cacaphtha (>:!>:>:Ó; rosz, v. ö aphthac) = 
a.phthae n1álignae, v<íszes zsebl'e? ! Fe
lesleges J 

Cacent~r·ia {xo:xo'; rosz, Ti:i tvTi;po-.> a bél), 
bélrotliadás = ente1·ocace. Elavult. 

Cacephebotesia (>:a>:Ó; rosz, -fi ~cpY)~ÓTi); 
1 

a serdülés), a serdülés, la fanosodis 
korszakában elöfo1duló bántalom„ Fe· 
leRleges. 

Cachecticus (>:a:y,e>:n>:o';), senyves, bete·· 
ges, belegeslcedö, sin l ö dő 

Cachectis = cachexis. 
Cachelcoma = ulcus n1alignnm, vé. 

szes fekély ·v. ö. 
Caohelcotions (xcz.y_eAx~.;), vészes feké

lyű, vészes fekélyekben szenvedő. 
Cachexia (~ xa:z.e~la:), szóról szóra: 

roszullét, a senyv, senyves állapot, 
beteges állapot~ betegeskedés: sin-
1 ő dé s. 

Cache:rla afi:icana = geophagia 
Cachexia cancerica, xákos senyv, 

1ákos sin 1 ő dé s 
m.chexia exophthalmica = rno~bus 

Basedowi. 
Cachexia lymphatica sen splenica1 

= pseudoleucae1nia. vált61ázas, lép· 
daganatos senyv, " i n 1 ő dé s (népie· 
sen: sérvéses). 

Cachexia mercnI·ialis, higany s i n l Ő·· 
dé s. 

Cachexia montana, bányász-aszály. 
Cachexia saturnina, 6lon1-·senyv. 
Cachexia etr·um.itiva I(oc,her, állitólng 

p~izs~irig:rkiirtás után fellép{) sin-
1 o de s. 

Cachinns convnlsivus, kaczagó gö1cs, 
görcsös kaczag::l.s. 

Cacoaesthesis = cacaesthesis 
Ca'Jocholia (>:0::1.Ó; rosz, ~ x.oJ.:rí az epe), 

k~Óros epe, rendellenes alkotású epe, 
Cacocholicus (v ö cacooholia): rosz1 

kóros epéjü. 
Cacochroea. (-fi xo:xóz.po~a:), r"Oszszinüség, 

rosz szin, beteges, siulődő külső. 
Cacoch:r·us (xa:xózpoo;, >:r:txozpo~;), rosz· 

sziui.i:, rosz színben l:évö 
Cacochylia (xaxó; xosz, "\„ ü ohylns), 

rendellenes alkotású tápnyük. 
Cacochymia (~ xo:>:ozuµi'.o:), rendellenes 

alkotású táppép V. ö chyn1ns. 
Cacocnemia (~ xczxOY.'lliJ!J-la:), vékon:. -

ik1ájú, vékony »dongájú.: J.llapot, 
mala couditio su1a1um 

Ca.cocolpia (x!Y.i-:Ó; l'OSz1 v ii colpos) 
= colpocace, 

Cacocynanche (>:c.:>:Ó; iosz, y ö c.yuan
chc) = diphtheria .. 

Cacodes (xo:xc.JOY);), bűzös, biidös, rosz 
illatú. 

Cacodontia (>:a:xó.; i·osz1 0 DOoú; a fOg), 
lOSZ fogak 

Cacodyle, cacodylinm (v. ö. cacod.es\, 
= acidu1n cacodylicu111, J;:akody1RH,v, 
::trReniodin1eth ylsa v 

Cacoethes (:1.0::1.0~5„l];), veszf'fl ter n1é· 
f:lzetü, pl. fekély. 

Cacoethicus = caooöthes 
Cacogalactia (>:ca.;Ó; rosz, v ö. g:.tla) 1 

rendellenes tej 
Cacogenesis (>:a>:o'; iosz és gcnesis), 

k6ros vagy újképletképződés 
Cacogeneticus (v. ö ca,cogenes.i.s), 

kóros képződésű stb 
Cacoglossia (xx>:Ó; rosz, v„ ö. glossa) = 

glossocace, nyelvrothadás, nyelvfene 
eacohistosis (>:o:lo!Ó; rosz, v, ö„ histus), 

talán »cachistosis«, kóros szövet„ 
képzödés„ Felesleges. 

Cacomictosie (xo:KÓ; rosz, ,IJ.~Y.ni'; ve·· 
gyült), = dyscrasia 

Cacomorphia (f Y.o:xoµ.Op(j)1a), torzala
kulás, torzalak, to1zképzödés, ékte· 
lenség, defor111itas 

Cacomoz·phicus = cacomor1lhus 

1 

1 



Cacon1orphoma 

Cacomo:t·phoma ("rO xa.:x:Y.µOp(j)Wµo: ?), a 
tor zalak ; v. ö 

Cacomo:r·phosis = uacon1011lhill. 
Cacomorphns (v. ö cacomorphia), el

torzult, torzalakú 
Caconychia (r.co:ói;: rosz, Ó Övu; a, kö

röm)1 kóros alkotású kö1mök, körön1· 
méreg 

Ca.conychiae (v, ö caconychia), a 
körmök bintalmai, hibái 

Caconychicus (xa:xó; r osz, 0 Övu~ kö
röm), rosz, kóros körmü 

Cacoparonycbia (xa.:r.Ói;: 1osz, ;"t"CY.povu·· 
xlrx körömméreg), inérges köröm·Je
kély, körömniéreg 

Cacopathes (xa.:xon-aS~i;:) = cacopathi
cus. 

Cacopathia (~ XO'.:XO":'l:r:lS-~ta), mély lelki 
bánat, búsk.o morság, búbánat 

Cacopathicu.s (v ö cacopatbia), inél"'.I 
lelki bánatú, búbáuatos, 

Cacopharyngia (xrxxó; rosz, v ö, pha„ 
rynx), torokfenésedés, phar) ngocacc ; 
jelenleg : diphtheria 

Cacophonia (xC1:xocpc..wla), rosz, kelle-
metlen hang, kiejtés. 

Cacophonicus (v. ö. cacophon.ia), 1osz
. hangú, kellen1etlenül kiejtő 
Cacophrasia (~ xrxxoq;ipC1.:crta), rosz ki-

ejtés. 
és 
(xo:r.o q;ipo:crrc;)7 1oszul 

Cacophx·asticus 
Cacophi;astus 

kiejtő 
Cacophthalmia (xaxó'i;: rosz, Ó Oq;iSo:A

µÓi;: szem), s7.e111fenésedés = ophthal„ 
mocace ; 2. gonosz sze111lob, vészes 
szemgyuladás 

Cacophyxia, v. 
Cacoplasticus 

testalkotású 

ö. cacosphyxü1 
(r.o:xon-Ao:crnxói;:), hibit.s 

Cacopnenmonia (r.o:r.Ói;: rosz, v. b 
pneumonia), tüdi_ífenésedés = 11neu
monocace 

Cacopracticus (v. ö caco]Jragia), io
szul inüködő stb 

Cacopi:-agia (~ xo:xottpayta), hiAnyos, 
k61os sze1 vezeti 111üködés, ]_ll rosz 
c1nésztés. 

Cacopxaxis, L cacoput.gia j 2. el„ 
vállalt orvosi kötelességnek 1osz telje
sitésf 

Cacopx·octia (xaxó; rosz, 0 -:q:iwxTÓi;: 
végbél), végbélfené,;e1lés = proctocace 

Cacoxrhachis és 
Cacox·rhachitis (xaxó; rosz, ·fi fir:í.x.u; a 

ge1iucz), gerine,zbH,nt<:i.lom 
Cacorxhinia (r.axó; tosz, ·~ Pk az OJ.1), 

01rfenE>, orr szú; a m. rhiúocacc. 
Cacox·i:·hythmus (xaxó; rosz, 0 fiu5"µÓ; 

szám1end), tosz rendi pl. rendetlen 
érverés, rendetlen váltóláz Feles
leges. 

83 Cacothyntiens 

Caoosis (~ xé(xw:;t:-), 1oszulléti 1 a sronyv1 

a sirilődés, · 
Cacositia (~ xax.ocrtt"to:), ételuutlo1 1 ét„ 

vágy hiány. 
Cacositicus és 
CacosiLus. (v. ö ~ ~aco;itia), ételtől 

undol'odo, iosz etvagyu 
Cacosmia (·~ xar.ocr1.1.fr~), bűz, rosz illat 
Cacosmia subjectiva, személyes rosz 

H!até1zés, melynek tehit.t tá1gya 
nincs i v. ö pa1aesthesia olfactoria 

Cacosmus (v. ö„ cacosmia), b1ízös, 
büdös, rosz :illatú 

Cacosomium (xO'.:.::Ó; rosz, cO crhlp.O'. a test), 
gy6gyittathatlanok kórháza 1 1uene
dékhelye 

Cacosper·masia és 
Cacosper·matia (>'.o:xói;: l os7., TO crn:épµo: 

ondó), az oud6 rosz alkotása, rosz 
ond6, k6ros alkotású ond6. 

Cacospei;·maticns (•· ö ca.cosper
matia), rosz, koros ond6val bir6, 
ebben szenvedő stb 

Cacosphycticns (Y ö cacosphyxia), 
iosz é1 verésű, k61·os, rendellenes ér
ve1ésű 

Cacosphyxia (~ xo:r.ocrq::iui;La:), rendetlen, 
rosz, kó1"0s é1 verés . 

Cacosplanchnia (xo:Y.Ói;: rosz, To crr./,6.y·· 
x··1oc, <1 belek), 1 1osz e1nésztés; 
2. rosz, iendetlen en1és7.tés okozta 
sorvadás 

Cacosplanchnus (xétxÓcrn:Ao:yz.voi;:), rosz 
emészt.ésü. 

Cacoston1achus (xa.:xocrrÓµo:y_oc,), gyo 
mor1ontó, beteg gyon1rú 

Cacostomatosphresia vagy cacos 
phresia (xaxói;: rosz, TÜ cr10'µa: 
sz~j, ~ Őcr9p·(j0"(.i;: a szaglás), büdö~ 
lehelet, büdös száj I-Ialitus oris 
foetidus 

Cacostomia (xo:xÓ; rosz, cO crró µa szit.j), 
szájfenésedés = stomacace 

Cacosynanche = cacocynahchc. 
Cacothanasia (r.a.:xói;: rosz, Ő 5'6.'10'.:TO; a 

halál), igy nRvezi liennemann az 01-

vosok azon eljárását, mely sze1int 
még akkor is, n1idűn a beteg n1ir1den 
embe1i belátás szerint inenthetetltiu 
- mindenféle még a legkinz6bb módot 
alkalmaz7.ák az egyén megmentésB1e 
EllentétG : euthanasi2 

Cacothesis (xaxo; 1osz1 ~ :J{cr(; fekvés), 
iendelleues fekvé;:;, helyzet --- situs 
JH~l VCl .;us. 

Cacotheticus (v. ö. c:acothesis), iend
elleues feln ésli, helyzetű. 

Cacothymia (·~ xaxo:Juµlo:), 1. gonosz .. 
ság ; 2 nagy lelki levertség, lehan .. 
goltság; 3 tébolyodottság, álnok 
gouoszsággal párosulva 

Cacothymicns és 

G* 



Caeothymrrs 

Caéothymus (v ö. cac0th3 rnia), gonosz 
indulatú- stb. 

Cacotrichia (x.7.xé:;: :rosz, ~ ~pl; haj), 
hajbántalom. 

Cacoti:ichia folliculoi:·nm Fox T. 
lichen~pil111is Kaposi szerint. 

Cac_ot:i:ichiae (,-. ö oacotiichia), a 
hajak bántahnai1 kóros elváltozásai 

Cacoti:ichicus (> ö cacot1ichia), haj
báutalini stb. 

Cacot1:·ophia (r.'xxé; rosz, ~ <po;:r~ a 
táplálkoz<ls), i:osz tápl8.lkozás 

Cacot:i;·ophicus (> ö cacotrophia), 
103ZU1 táplált stb 

Cacumen monticuli cerebelli, az 
agyal'..: S dom bcsájának csucs<J 

Cacu:r·gia (Y..'.Y.xóo; iosz, ,Q rpy::ilj a 
rendellenes n1líködés 1 functio 

mii), 
pe1-

ve1sa 
Cadavez· (non, qu.ia caro data ver1ni

bus, .->ed : cadere elhu1l1nli), a tete1n1 
a hulla .A. 1nagya1 nEl·p az e111ber 
• teten10iiül ~ szól; hulla = állati dög. 

Cadmia, Pliniusnál = zincun1 oxy
datun1 

űadminm (Kadmus hegytől), a kadan\·, 
a kad1niu1n 

Cadminm bx·omatum, lnomkadany, 
b1omkadn1iun1., 

Ca.dmium ,jodatum, júc.l.kadmiun1 
Cadmium snlfui'Ícnm; ké11sa\' a.s kad

miun1 
Caducus ( cade1e hullani), hulló, esé.í i 

ino1 bus caducus, a nya> alv-atö1 és 
Eddigelé: »eskó1 « ' 

Caecus = coecus 
Caeloma = coelo1na 
Caelum, a vési") 
Ca.ementum dentium ( caen1e11turn a 

lnész), fogtöltelék 
Caesar (ex ni;61o ccte::;n.s, caerle1e 

kirnctF;zeni)
1 

1 csász~b, nlivel az el~ií 
l ón1ai cslt.:=;;;:á1 - Caosa,1, - állit6lag 
c.;·á::;z:í1111ots;>.;é::; utjáH ::;zületett; 2 par
tus ~.aesareus 1 cs:isz~11i;etszési~ szlilt~.s; 
secho caesa1 ea c:,;a„..;za.11net·::zes 

Caesius, kék 
Cafoi;a (a1abs) = carníora, 
Caffei'nnm, coffei'num, (\ 

ca111pho1a. 
ö co.ffea ), a 

kávéal, a koffein, a the'iu 
Gahabjn (aTabs) = nuüleoli 
Cahab, cai'b (a1ahs) = talus-ast1ag::iln,; 
Cajaput, cajepnt (keletindiai szó = 

fehér), a kajaput Oleun1 cnjaputi, 
kaj&}Jutolaj. 

Cajaputenum., 
Cajaputolum, 

a ka.i~puten. 
r;a:i8, }nt ten-hihyd r u.h1111, 

a kajaputol 
Ca2ncicus, kaiukasa\r. 
Calaba1· = f'aba calaba1ica = lJh,Y::lO~ 

stigma Yenenosum, kalabá1bah 
Calabarinum, a kalaba1iu, 

84 Caleinm earboriienm 

Caladium segninum , ll.) ngoüwliai 
01 voú UÖ\ ény1 köszvény: szék1·ekedés1 
'izkó1 - z:iáha ellen használ'\ a 

Calamedon. (x':l/.':lµ"fjOÓ··1) 1 harántr;sont·· 
tö1és 

Calamus (0 xi),cq.u;, ·~ xcú.&µ~1), 1. a 
szár 1 a nád ; 2 = acorus calamus. 

Calamus xotang Linné, sá.1kány\"é1. 
pálina, 

Calamus sc1·ipto1ius Hex·ophilii, 1 
az agy'i·el/) irótolfa., az agy negyedik 
ka111rájáua.k (fossa ihon1bo"idea) azon 
hátsó szöge; 111elyet az agyacsfé1eg 
nyujt\'ánya, ne1n fed Herophilus 
értelniében tulajdonkép esak excisura 
calami sctipto1ii, mint azt Hyrtl 
(On01natologia anat pag '72) büven 
tagla~ja.. 

Calcaneum, calcanens (v ö. calx), 
a ;:;a1k Os c.:alcauei. a. sarkcsont. 
Celsusuá.l : os calcis ; \··Bsalnál : calx ; 
Eusta.chiusuál: os calcaris, calca1 
pedis, - sa1ka11tyúcsout 

Calcar, a sarkantyú 
Calca:c· avis = pes hippocampi minor 
Calca:r capitis, a homlokcRont sar .. 

kantyúja 
Calcax secalis = secale oornut111n 
Calca:r:·ea, calcai;ia, a 1nés?: 
Calca:ria ca:r:·bonica, szénsa\'as iné,,;z 
Calcai:ia ca1'·bonica puxa = calciun1 

uaJbonic.11m pu1um 
Calca:ria caustica, l·get1 tt, elE\BH 

Calca:ria chloxata, ,llhal> a-11) ns sa\ a.:~ 
rnés:i;en} - chlo1mé::;z, kh'n mé.~z. 

Calcazia hypochlozosa = c.alcal.'ia 
chlorata 

Calcaxia hypophospho:rosa = cal· 
ciu1n hypophospbo1o:=Jun1 

Calca1·ia hyposnlfur·osa(.h )·lnid\u11) ~-'"" 
utlciun1 hyposulfm 01>un1 ; johlJ: ccü
ca.l'ia »sulJ:=nüfu1oscv 

Calcal.'Ía oxymuriatica = u1,lca,1 i a 
chloi:ata 

Calcaxia phosphorica, 'illa ny ,.;n,Y•l.'l 

1nészen\ 1 pho;:;phm s:-i.va.s 1nész 
Calcaria soluta = aqua calcis 
Calcazia subsnlfni:·osa (Jiel.1 e,.;eblJ, 

n1int h:y i)osulftnosa), = calic111n 11~· po
Rt1lfu1osum. 

Calcaria snlfnrato-stibiata., dárd;\,ny .. 
kéneg s 1nészkéneg- veg,yi.i.lete = calx 
antimonii cun1 slllf11re . antin1011os 
1nészkéneg. ' 

Calcazia sulfni:·ica :.o: ealcium snlfu-
1icun1. 

Calcal'·ia snlfni;ica usta, égetet,t gyp:-> 
v. gipsz1 fősz 

Calcaria nsta = calc<01:ia caustica„ 
Calcium carbonicum = ca.lcaria ca.r-. 

bonica 

! 
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Calcium earbouicnm natirnm 85 Callns lnxnrittns 

Calcinm caz'bonicnm, nativnm; a 
kiéta1 t,e1meszetes szeusava'3 111esz1 
creta alba 

Calcinm c.itrbornicnm pUznm =cal
ca.ria ca1bonica :pu1a, tiszta szénsa'i:as 
111észeny 

Calcinm chlo1·atnm, n1észhalvag 
Calcinm chloi:·atnm cr·ystallisatum, 

iegeczes inészeuyhalvag, k1ist:'t.lyos 
n1észenJ halY-f\f?,', kiistál_yos chló11nész 
v, kló11nésv.. 

Calcinm chlo:r: atum fnsnm, n18gol
vH.sztott 1dónués:;;, chlo1mész, ineg-
o lva:o;J.Otott n1észeus hal vag 

Calcinm chloxatnm siccnm, s.zá1az 
mészcuyhalvag 

Calcium hypachlo1·osum = calcaria 
r hlorat:=i calcaria hy poc.Jllo1osa, 
calccuÜL OX} n1u1iatica = s.ubchlo1 as 
calcicus 

Calcium hypophosphoi:osnn1, alvil
lanyossavas mésv.en;> 1 alphospho1os .. 
,;avas mészcn:y Synonyn1 : hypo-
1•ho:sphas cali:,is, ca.h:.a1in 11 ~ pophos
pho1 osa. 

Calcium hyposnlfnrosum, (jobb: sub .. 
"n.lfn10,;u1n) = calca.1Üt h> pos1tlf.t11 osa,, 
ri.J.kéncssava.~ mésze1n 

Calcium hydx·osulfn~atnm caJ-
ca1ia. hJ d1osulfn1:árt) byd1othionos 
r11észkt~neg 

Calcinm oxydat.nm = cnJx vivr1 = 
c~ilcn1in nsta, ca.lmui<t ca.nstic;~ 

C-al~ium .oxydatn~ recenter nstnm, 
f-11s;;:en t~_g·etett 1nesz 

Calcinm ~xysulfnxatnm, HiCsz(CH,J 
élegkenep:; 1ni,.;celln pv, solutione C<tl 
cii oxysulfui :iti. 

Calciu~ phosphoi:icum = 0nlea1ia 
phosphoricn = phospha.s e alcii, 

Calcium stibio--sulfnratum = c:tlc1üi:1 
;;tihio-sulfu1ata, scn suli\uatn::;tibia.tH 

Calcium snlfuxatum 01tlca1ia 
>nH1111ltfL ~ hep,:t·L sulf1ni s calc1i1 enn11 
gypszes ine8zkenep: 

Calcium snlinricnm = gy_psu1u, kCn
s:-i..va,:,: 111észe1n :i g·yps, ;1. gips7., :o fö-;Y. 

Calcai: ens, calca:r·ins (ca.lx): ll'HlS?.es 

Calchodes, calchoi:des, calcho?'.dens 
(i-i ;:i):x;r1 '~ Juigyló, To düo; n.Y. idom), 
k;~g_ylóülon1ú Os-~a cal0hodeil = <.lf'sa 
euneifo1 min 

Calcicus, n1eszefi. 
Calcifex·ns (v iJ. calx), n1észta1 tó, 

n1észtartaln1.azó Canales c:llcife1i mész
vezető csövt.kj org}1na calcifr:,1a, n1ész· 
tartó szervek 

Calcigenus (calx: a 111ész) "1+y1J<.cr'°:J!J,l te 
remni), inészte11nö, mészképző 01. 
gana calcigena, 1nészképző szervek 

Calcinatio (c:a.lx a inész)) a mészégetés 
- égeté<J 

Calcinatns (v. 0 calcina.tio) 1 1nészszé 
ég e te tt1 égetett 

Calcnli :J;'ellei (ctüculus többese), epo· 
kö\"·ecsek; v. ö. choleiithia.sis 

Calculi nasales, 011beli kövecsek. 
Calcnli praeputiales, inakktyúkö\·€·· 

esek. 
Calculi p:rostatici, dt-Uö1nitigykÖí'e

c..sek, 
Calcnli pulmonalas = phthisis cal·· 

cnlosa tiidőbeli kGvecsek 
Calcnli i: enum sen i::·enales, vesekövek 
Calcnli salivales, nyálkövek. 
Ca-lcnli n:r ethi: ales hugycsőbeli kö 

vecsek. 
Calculi vesicales:, hngyh6lyagbeli kö 

\'8k, h~1g,ykövek 
Calcnlosus (calculus a kö), köves, kö· 

ben szen>·edö, kőts.1t6 
Calcnlns (calx kic..s )1 kis mészkő1 kis kö 
Calculns dentalis, a fogkő. 
Calida:rium ( calidns 111eleg )i n1ek~g 

szoba, D1eleg fii.rdi:í 
Calefacientia se ~emedia 

ci:nc n1elegitni)1 

sze1 ok 
1nelagitö 1 

(calefa-· 
izgató-

Calendariun1 graviditatis (-),a tCl'· 

hessóg n:iptára 
Calendnla officinalis Linné, a kbr· 

1niczc,01:vo:;ipe1e1né1; Bugát szeriut; 
buzongó fri 

Ca.lendulinum (v <J calendnla.) 
kö;. miczeal vagy 1Jete1né1al 

Calidai:·ium = caldarium 
Calidum innatnm (calidn:s rneh,g;), r. 

test te11nészetes rnelege, hője, heve 
Caligatio, caligo = hebctndo visu~ 
Calix, l'l. vesekehely; többes ca1ü~es. a 

vesekelyhek Egyértelmi'iek: infun· 
tlibula I-!alleri = tubnli pelvis 1e
nu.lis I-lcistcri = lac:nnu po1 i uritidis 
= v0nte1 seu sinus an111lus ruete1is 

Calombo = col01nbo 
Callicreas (70 x~),),[xp~w;), Galen sze1ini 

= panu:·eas. 
Callistxis quadrivalvis, a sccudarak

gyanta 11d6 növény tuU0111á1iyos Jte\ e 
Callopismns (D x'."l'.)),c.)~ncrµó;), a ken .. 

dözés, arczfestés 
Callositas (v ö. callus), a ké.lgessé,g, 

<l há1H inegvastagodclsa Gs kr·inCnJ('.·· 
dése; v ö tyl01na, tylosis 

1 Callosns (v. ö callns): kemény, k(hg•_:,_ 
Corpus callosu111, ké1ges test. 

Callum, callns, a kárgesedés, kt::Dé·· 
nyedés, e s o n t f o r r a d i11 á n y 

Callus defi.nitivns, állandó, 1uegma-
1ad6 csontfori:ad-ás v. fortadn1án,) 

Callns diffoi:mis, éktelen csontfon:a,d
mány v. csontfor~adás 

Callns luxttrians, sarjadzó csontfor·· 
1adn1á.ny 



Gallns ossens 

Callns ossens, csontos csontfo1rad-
mány. 

Callns provisorius, ideiglenes csont·· 
forradás v. for1admány 

Calomel, calomeli (xo:Aó; szép, 11-&AC1.; 
fekete?) = hydrargyrun1 chloratun1 
mit e 

Calor, a hő, a ineleg 
Calor· innatus 1 calor nativns = cali

dum innatuni 
Calox· fngax, vég.i.gfut6 meleg: tiiné-

keny 1neleg 
Calor mox·dax, égető h(:ís8g. 
Ca.lori = suda1niua. 
Calotr·opis gigantea, indiai 01 vosi 

növény. 
Calva = calvaria 
Calvax·ia (calvus, kopasz), 1„ a koponya 

boltozata {nem = craniu1n); 2) a ko 
ponya csúcsa, búbja, a fej teteje, 
1nely legelőször szokott 111egkopa·· 
szodni.. 

Calvities, calvitium, a kopasz fő, a 
fej mellső részének kopaszsága 

Caln:rnba = colombo 
Calnmbinnm, a kalun1bin 
Calx, 1 a mész; 2 a sark 

86 r.analicnlatus 

Cama:ra lncida jnxta Chevalier
Oberhanser, Chevalie1 .. 0be1hiiuser ·· 
féle világos ka1nra .. 

Camai:a matex-ialis, a szertár 
Cama:r-a mortuorum, a halottaska1nra 
CamaI a ocnli anteriox· et posterioz·, 

a szen1 mellső és há.ts6 kannája, csa1-
noka. 

Cam.ai:a siccato:r·ía, szá.ritó kamxa. 
Camarosís (~ xaµcf.p'.ucrt; a bolthajtás), 

k@ponyabolttö1és 
Cam.bogía = gutti 
Cambogia myosoz·ensis, n1ajsuri gutti 

, Cambogía síam.ensis, siami gutti 
1 Cambogia zeyloníca, zeyloni gutti 

Came:ra = ca1ntn·a 
Camera cerebx·i = ventxiculus cerebri 
Camei:ae ventx·icttli Willisii, \Villis 

:féle gyomo1fi6kok 
Ca:rneratio = ca1ne1osis 
Camfora, (perzsa .. ind eredeti'.i), a ká1nfOr 
Camfora monobzomata, bron1kámfo1. 
Camisia, a ma.gzatiug, ha a ll1agzat 

töxzse ll1agzatbutkostul jő a világra; 
tehát = indusinm 

Camon = scam1nouia 

Calx antim.onii = stibium oxydaturn 1 

a.lbu1n. 

Campannlatns (uampanula a kis ha
rang), harangsze1ii: állattanilag: ke·· 
helyszeríí 

Calx: antimonii cu111 sulfure = cal. 
caria snlftuato-stibiata 

Calx viva ~ ca1ciu1n oxydatu1n 
Calyces r·enales inajores et mi1101t!>S 

(v. ö. calyx), nagyobb és kisebb vese
kelyhek. 

Calycinns, kelyhes, kehelyszerü 
Calycodes (>'.tr.Á'J>:O<:tO~~t xo:Auxr.íO·t;t;), ke·· 

helyido1nú, kehelysze1 ü. 
Calyculns ( calyx kies.), 1. a kelyhecske; 
n1ásodrendű világnak kelyhe 

Calydor· (xo:).Ó; szép, T'o VOt11p a v:iz), a 
szépitö viz, a kendözü viz 

Calymma (TŰ xciAu[J.µo:), 1. a boriték, 
a takaró; 2. a szempilla; 3. a kapa .. 
nya, mint az agyvelő takar6jH, i 4 a sir. 

Calypte:r·. (G XD:),:.;n:•fip, -rO xa.Au7i:Trfptov), 
1. a. takaró; 2. 1Iippokrates értelmé„ 
ben: aranyeres csomó. . 

Calyx (~ l'.ci).u~), a kehely, virágkehely. 
Calyx involncxatns, burokkal ellátott 

kehely 
Calyx ienalis (jobb calix renalis, v. ö. 

l:fyrtl Onon1at ttnat pag. 7·7.), a vese 
kelyhe. 

Camar·a, camei:·a {~ xr:xµÚpli. a bolto·· 
zat), a kamra, a csarnok 

Camara contnsoria, a zUzó szoba. 
Camara cordis, a szivg,yomrocs -

ventr-iculus cordis. 
Camara lncida, a fényes kamra 
Camara lncida jnxta Nachet, 

Nac.het-f€le világos kan1ara 

, Campheum(v ö. can1phora\ká1nforolaj. 
1 Camphogenicns (ka.mphor és y(yve 

cr~r:xt képezni), kán1forképzö = cy1no
lum = cuniulum 

Camphoxa, caphon1·a (~ xacpoupci) = 
can1fora. 

Camphor·a officinar·nm Nees, orvosi 
kámforfá = laurus camphora Linné 

Camphoraraffinata, tisztitott ká1nf01 
Camphoi:a thymi =..o thymohun 
Camphot"acens, kámforszerü 
Camphoi:atns, kámforos 
Camphorens, kámfo1szerí.i, k:l..1nfűros 
Camphoz'icns, kámforsavas 
Camphorosma, camforosm::i., kámfor :fü. 
Campsis (~ xáµl).it~) = cont1actu1a. 
Camptelephas {xdµmew hajlitani, 0 

D.icpa; az elefant) = e bur f:lexile, 
hajlékony elefántcsont, n1ésr.étöl fosz~ 
tott elefántcsont„ 

Cam.pns Hallez·i1 a Iatás tere, Hallei:
féle látástér 

Campyloscelns (xo:µ11:Ú),11; görbe, TÓ 
crxD,o; a szár, a czomb), görbe szarú 

Canales alveolares posterior·es, 
hátsó fűg·medercsatornácskák; a fog .. 
meder hátsó csatornácskái 

Canales ne:r·vei fistnlosi = u1ete1es. 
Canales sem.icírcular·es labyrinthi, 

a ha116 labyrinthnak ivszerü csatorná.i. 
Canalicnlatns, növényt. rovátkolt ; 

állatt. vájt ; külöm ben : csorgaszerii, 
csorgás 

l" 

1 
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C analfoulí Haversianí 87 Canon 

Ca.Jlalicnli Haversiani (canaliculus 
többese), Havers-féle csontcsatoi: .. 
nácskák. 

Canalicnli lacrymales, a. kön;fcsa„ 
tornácská.k. V ö. 001nua limacu111 

Canalicnli pterygoi:dei = 
Canalicnli sphenoi:dales, az ékcsont 

kis csatornái, csatornácskái 
Canaliculus (canalis kies.) __ 1._1uoldi = 

canaliculus masto'ideus. 
Canalicnlns ca:rotico-tympanicns, 

fejveröé1--dobüri csato1ná.cska 
Canalicnlns maetoi"dens, a csecs· 

idomú csont csatornája, v. l!..rnold·· 
féle csatornácska 

Canalicnlns petrosns, a sziklacsont 
csato1·nácskáia 

Canaliculns tympanicus, a dobii1 
csatornácskája 

Canalis, a cső, a csatorna. 
Canaiis alveola:r·is anteriox· et 

medius, a 1nellső és középs() fog
n1edercsato1·na. 

Canalis alimentarins = tubus ali
mentarius. 

Canalis cex"vicis ute:ri, a méhnyak 
csato1nája. 

Canalis infx-amaxilla:ris s. alveola
:1is infer·io:r, az alsó állka.pocsbeli 
csatorna. 

Cana.lis inf:1aor·bitalis, a si-;en1ü1cg 
alatti csatoiua 

Canalis lac:rymalis, a könycsatorna 
Canalis mednllae spinalis, a getincz· 

veHi G01ato1náda. 
Canalis nasolacrymalis, 011köny„ 

csato1na 
Oanalis nasopalatinus, az 01r 

szájpadláscsatorna. 
Canalis Petit!, Petit csato1n:1ja a 

lencsetok kö1iil. 
Canalis pterit;:oldens = crunalis Vi

dianu::> 
Canalis pterygopalatinns, i·öpnyujt. 

vány -száj padlascsa torna. 
Canalis reuniens, összekötő csato1·na 
Canalis sacx-alis, a keresztcsont csa·· 

to1nájá 
Canalis Schlem.m.ii, Schle1nm··féle 

csatorna a szempo1czb8..rtya körül 
Canalis semicircularis superior, 

felső felkörös csatorna. 
Canalis trochlea:r'is Reissne:t-i, R.eisz 

ner-féle csiga„csatorna 
Canalis zygom.atico .. facialis, a j<ir·om

csonttól a.z arcz felé vonuló csatorna, 
Canalis zygom.atico-tem.poralis 1 a 

iáromcso11tt6l a halánték felé vonuló 
csatorna. 

Canalis Vidiann&, Vidianus-.féle csa· 
torna 

Cancex a.qus.ticns = nonht 

Cancer·, L a iák = astacus fiuviatilis; 
2. = ca1cinoma 

Cancer aper·tuS, feltört rák„ 
Cancer colloi"des alveolaris = carci·· 

nori:Ja. alveolare. 
Cancer at:r ophicus, sorvadó. sorvasztó 

i·ák. 
Cance::r cntanens = cancroidum = 

oa1cinoma epithetiale 
Cap.cex· hypert:r·ophicns, tUltengö rá.k 

Brtendli, hogy a szerv, 1nelyben a 
iák székel, tú1tengni, nagyoQbodni 
lá.tszik · 

Canceroma = carciuoma 
Canchalagna = e1'yth1aea. chilensi::; 1 

chili eze1j6fa, 
Canci:inns, i<lkos 
Cancrodes, cancr oi"des, raksz erű. 
Canc::ro2dnm = e_pithelioma = carci· 

1101nR, epitheliale = ve11'nca cancro"i·· 
dt.>s = psendocancer cnt::tneus = scil:·· 
ihon1a vnlgiu·ecntis = noli me tangere. 

Cancx·osns, r{1kos 
Cancx ornm ocnli = lapides cancr or um 
Canci:·oma = OR,1cino1nc1 
Candela, lt gyertya, a szálacs. 
Candelae fnmales, a füstülö. 
Candens f'e:r·x·um = fe1 l um uandens. 
Candescentia (candesce1e izzani), az 

izzó hősé;:!,· 
Candicantia se corpora, jeht/1 lö 

testec~ek = co1·po1:i. mammillaria. 
Candisatio (v, ö on,ndum) a czuko1· .. 

jegeczit4s. 
Candum se saccharnm = saccha1 nn1 

candi, jegeczes cznkor, kandiszczuko1 
Caninus (canis <t kutya), kutyaterm€

s;1,etü li':.'1,mes canina = cynorexit1 
Dentes canini - cynodontes Rabies 
eanina = hyd1ophobia. 

Canities, az őszülés = poliosis. 
Canities praematu:1·a, korai Hszüló1=. 
Canities senilis, aggöszülés 
Canna, cana (Yi )'.Y.'J'JrJ., )'.á'JrJ.), 1 csö ; 

~ = trachea. 
Canna majo:r = tibia 
Canna minor = fibultt 
Cannabennm, folyó kender-al 
Cannabineae se. plantae, a. kender .. 

félék -i v. ö. ca.nn<tbis. 
Cannabinum., kende1al, kendei.gyant.a 
Cannabinum tannicum, csersava~ 

kenderal, csersavas kannabin. 
Cannabis (~ x.dv1Jt1.{3t~) a keude:r 
Cannabis indica, keleti kender, india:i 

kender. 
Cannabie sativa Linné, küzönsége8 

kende1 
Cannnla ( canna kies ), a csövecske 
Cannula pnlmonum = trachea 
Canon (Ó _ XC(.\li,l•;) 1 seheszi pálczika 

~(JTn bq;; vn11nthoz 



Canor stl1ethosco11icns 88 Caramel 

Canor sihethoscopicns (ca.nor fén1. 
hang), fémcseugés Capsicnm anntium (capsa a tok ?"!)i 

a közöuseges piprika. Canise:ricens, növé11) t : feh0i sel,ye1n„ 
szőiös Capsitis, capsnlitis, (~ xd1}0: a tok), 

lencsetoklob .-izouban »capsulitis« 
niár hyb1idum. V. ö. periphacitis 

Capsnla (ca.psa kic;:.), a tok 

Canthaz·ides (cantharis többese), kö1is· 
bogaiak. 

CanthaI·idinnm (v. ö,. ca.nthcuis) kőris .. 
bogá.ial, kantharidiu 

Cantha:ridinnm oleosnm, kö1isbogfÍ1· 
olaj. 

Capsnla amylacea, Lernousin··féle tok. 
Capsnla at:rabiliaxia glandula. 

sup1a1en<llis, sen succentuliata 
Capsnla cordis Muudinusnl'\,l = pe1i· 

cardiun1 Canthaxinnm. = cauthaiiil.ii1um 
Cantha:r'ÍS (6 xo:v::l"apl;), a kö1isbogár 
Canthectome, canthectomia (v. ö 

cantbus, ~ lx•o,u·~ a kimetszés), szem
zug kimetszés. Excisio anguU oculi 

Canthi (canthus többese), a szen1„ 
zugok 

Capsnla exte1·na, külső tok 
Capsnla G!issonii, Glisson-féJe tok. 
Capsnl:i. inte:r·na, belső tok 
Capsula len.tis Cl."ystallina, leucsP.. 

tok 
Capsula :r·enn:m adiposa, a vesék htlj. 

bu1ka, há.jptl.rnája. Canthitis (v .. ö cant,hus), szem~uglob, 
szemzuggyuladá.s 

Capsnla :ren~m fib:rosa = tu.nicn 
1.'enum p:i:opua. Canthoplastice, (v ö. canthus és 

plastice ), a szemzugképzés. 
Canthor·rhaphe, canthor·zhaphia (v 

ö canthus és ·~ Fcav~ a va11at\ szem
zugvar1á.s 

Capsnla seminalis Vesling, az ond6" 
test 

Canthus (0 xl7..v°jo';), a sze1nzug 
Canns, ősz, s~i.irke. 
Caontchennm (kautcsuk) a kautcsuk::tl. 
Ca;Pacitas (-)a képesség; a befogadó 

képesség 
Capacitas pnlmonnm., a tüdők légfOg .. 

hatósága 
Capelina ( caput a fej), capelliua, 

1. a sapka; 2 sipkaszerű kotós a 
csonk bekötósé1e 

Capillax·ia se. vasa ( capilla1is ha} 
szerű), ]1adszáledények. 

Capillax·is (v.: ö. capillus), hajs?;"áJ.. 
sze1i'.L 

Capillitinm, a hajas fiejbör, haja?;"at 
Capillns (capitis pilus), a haja.?.at, a 

fej hajazata. 
Cnpillns Vener·is, v ö. adiantum 

capillus ·v encris Linn~ 
Capist:cum, a kantárköt'és, a kötőfék

kötés 
Capita papaveJ_;·is (oaput a fGj)i a 

mákfejek. 
Capita~ns fejes Os capitatu1n

1 
fCjes 

csont 
Capitilnvinm, a íGjn1osás, a fejfü1·dö 
Capitinm magnum qnadi:·angnlax·e, 

a nagy négyszögíí kendö. 
Capitinm par·vnn1 txiangnlare, a 

kis há1q1nszögif kendő. 
Capito, nagyfejű, t. i 1nagza.t. 
Ca.pitulnm (uaput kies„), a fujos, több· 

uyüo Ízület fojecs 
Capx·iloq.ninm ( cap1 a a ker.:sko, loqui 

szólni) = aegopho.ui~. 
Capr·onicns (!) kaprorisavas. 
Capsioinnm, a paprikaal V ö 
Capsicolnm, a kapszikol V ö. 

Capsnla seqnestx·alis, az üszkösC:sont 
tokja,. 

Capsulae physa.lidis, püos páponya. 
kelyhek 

Capnt, a fO, a f8j, 1:;, fEijec.s, a dutlo:[ 
Capnt Ae,hiopis, a szerecscnfej 
hütőeszköz 

Caput femox·is, a czomb feje 
Capnt fi.stnlae = larynx 
Capnt gallatnm, sipkás frj, u n 
szeren~seburokban született 

Capnt gallinagínis (gallü1ago a sza
lonka), a hugycsű szalonkaíCioi ta .. 
réje = ve1u montanu1n 

Caput gnttnr·is = lar ynx 
Capnt hnmexi, a kar feje. 
Caput M:edusae, a .l.\ifeduza1cj i a 

köldök körüli ciok ieudel1enes t4gu
lctsa. 

Capnt moxtnnm, vassalak
1 

salak Át
vitt értelemben: bélsár. 

Capnt mnscnli, az izorq. feje, felső, 
eredő ina. 

Capnt obstipnm = to1 ticollis = col
lun1 obstipun1 

Capnt obstipnm x·henmaticum = 
myalgia cervicis IhElumatica 

Capnt pouderosnm, súlyos inagzat
fej, mely id{ljekorá.n leszáll a me
dencze kijárójába, lni okozná a. vi
lág1a hozott konok nyakot 

Capnt quad:ratnm, négyszöglí 
Capu.t snccedanenm, magzat 

ganat11 

f, . '.> r üJ .• 
f~jda-

Ca:ra.gaheen (?) gorn b1noszat. Syuonym: 
fucus, seu lichen, seu .1nuscus cara„ 
gaheen, 

Caramel, czukoríz, égot.ett czukor
1 

a, 
kara1nel 

f 
1 



Carbasa. 

Carbasa ("rl:!.. xtÍp~a.:cra) = linteum cRr·p·· 
tum. 

Cax·bazoticnm (carbo a szén, v ö 
azotum, tehlt hybridu1n), i1ikrinsavas 
Helyesebb: trinitrophenolicus. V. ö 

Cax·bo 1. a szén; 2 = carbuuculus, 
Cai:·bo animalis seu carn.is, állati szén. 
Carbo fossilis, kőszén 
Car·bo ligni depnrata, tisztitott fa-

szén 
Cax·bo ossinm, csoutszén 
Car bo picae, szarkák szene= :illa ti s zéu 
Car·bo spongiae, szivacsszén. 
Cax·bo vegeta.bilis = ca1bo ligni de

puratus. 
Car·bolicum se. acidn.m (ca.xbo a szén): 

kárbolsav. 
Car·lliolintoxicatio = intoxicatio cum 

acido car boi.ico 
Caxbolismus = carbolintoxicatio 
Carbolurina (= rnina contineus aci· 

dum carbolic:um, karbolsav1nérge.zés 
okozta), karbolsavta1t6 vizellet 

Carbonas (carbo a szén), szénsavas só 
Ca:t·bonas ammoniae = a.m1noniun1 

carbonicuni. 
Cai:·bonas calcis = calcium ca1 boni

cum 
Cax·bonas calcis px·aecipitatus = 

calcium ca1boniculn puru.m 
Carbonas fex·risaccharatns =fcn1um 

ca1bonicu1n saccharatum 
Carbonas lixiviae = 1~alium ca1 bo· 

ni cum 
Carbonas lixiviae pux·us = kalium 

ca.rbonicu1n depuratum. 
Carbonas magnesiae = inagnesium 

carbonicun1 
Cai:·bonas potassae = kalinn1 ca.rbo· 

nicum. 
Caz·bonas sodae acidulns = natrium 

hyd1ocarbonicum 
Carbona'S sodae = natrium carborii

cum 
Carboneum sulfu:1atnm, szén.k0neg, 
Carboneum sesqnichloratum, penta·· 

chlor aethylchlorid, 
Carboneum tetxachloratnm, széu

halvag. 
Carbonicus (v ö, carbo), szénsavas. 
Carbonisatio ( carbo a széu)1 n szene· 

sités, pö1 köl8s 
Carbunculatio, pokolvarképzüdés, fe

nésédés ; v. ö 
Carbnnoulns = a.nth1ax 
Car·bunculus benignus anth1ax 

benignus„ 
Cax·bunculuscontagiosussen malig

nus, lépfenés pokolvar, pokolkelet :-.::: 
pUstula m~ligna, antht'.ax i;nalignus. 

Car·chesia (rU. XO..PX.1J0Út), Oribasius 
szerint : sebészi pblyák. 

89 Cardamoninm korarima 

Carcinelcosis (0 xtZp:dvo.; a 1á:k1 1J 
n.xru::;~; a fekélyedés), rákfekély kép
zödése.„ 

Carcinodes, carcinoi:des (xtZpx~vW3'ij;, 
xa:pxtvo.::~Bif;), 1ákszerű, ifLkos. 

Cax·cinoma ('rO xo:px[-.ruµa:), a 1ák. 
Cax cinoma alveolar e = car ciuoma 

gelatinosuni 
Ca:c·cinoma cicat:z·icans, hegrák, he

ges iák. 
Ca:c·cinoma collodes 

gelatiuos11n1 
Caxcinoma epitheliale, 
Cax·cinoma epitheliale 

kocsonyás hfLmtá:k. 

carciuo1na 

a hámrák. 
collotdes, 

Cai:·cinoma epitheliale cylindricum, 
hengeressejtű hán1rák„ 

Caxciiloma fascicnlatum seu hyali·· 
num, hyalin-1ák V. ö. egyébiránt: 
steato1na Schuh, sa1coma fibrocel„ 
lulare Förster. 

Carcinoma gelatinosum, kocsonyás·· 
rák. 

Cai:·cinoma haematodes sen t.elan.·· 
giectaticum, véredényes velösrák 

Carcinoma hyalinnm = carcinoma 
fasciculatum 

Car·cinoma lenticulaxe, leucseidomU 
bÖIItÍk 

Car'cinoma medullaxe, velősrák 
A.i:;onos : fungus medullaris, 

Carcinoma melanodes (több szerző· 
uek nem tetszik már »melanotles.: 
1nelléknév, mert az ko11ekt, hanem 
használ >11igmento<l.es« kifejezést., 
mert Uj - barbarismus Kaposi is 
biínö:i benne), f e k e t e v ér s i:; i 11·· 

rák, fekete festenyrák 
Carcinoma osteoi"des = tun101 osteoi· 

des, csontrák, csontosodó rák, cson
tos rák 

Carcinoma simplex == sci1rhus, 10R·· 
tos rák 

Carcinoma sci:·oti asbolicu.m, k.é· 
ményseprők hereborékrákja 

Ca:c·oinoma telangiectaticum = car·· 
cino1na haematocles. 

Car·cinoma tubex·osum cntis, göbös 
köztakaró iák, göbös börrák 

Ca:c·cinoma villosum, bolyhos rák 
Caz;cinomelcosis (v. ö carcinomfl és 

helcosis), rákos -evesedés 
Ca:r·cinosis, rákos bántalom 
Cai:·damomum ('rO Y-o:p.Sclµ(J)µov), a k:tr·· 

damo111 
Car•damomum bengalicnm, amomurn 

aromaticu1n Hoxburgh te1mése, ben·· 
gali kardarnom 

Cardamomnm calabar·icum sen mi-· 
nus, kalabari kardamom 

Cax·damomU.m korarima, kerarimj 
kardamom 



Carda-momum longnm 

Cardamomnm longum sen zeylani·· 
cum, zeyloni kardamo1n 

Ca:r·damomnm majus, sen javani
cnm, an1omn1n 111axim.um :Ro:xhnrgh 
te1 mése, javai nagy kardan1on1 

Cardam.omnm nepalicum, oepali ka1-
da1nom 

Caxdamomnm racemosnm, sen z·o
tnndum, siami kardamom 

Cai:·damomnm sibix·iense (mert a 
csillagos anizs hosszú ideig Oroszo1·· 
szágon át került Európába)= anisun1 
stellatum 

Caxd.ia (~ x.o:p0la:)1 1 a sziv; 2 a gyo· 
n1or nyitja 

Cardiaca passio = carclia1gia 
Ca:c·diaca;'sc. r·emedia (v. ö„ ca.1dia), 

1. szivszerek; 2 sziverősitő szer·ek 
= analeptica V ö. remedia uudiaca 

Car·diacns (x.a:pOla:xÓ;), 1. szivi, sziv
beteg, szivex·ösitl.í, népiesen: szivbá
to1itó; 2. mi fl kar diát, a gycnno1· 
nyitji:1t, »benyilójfLt« illeti i 3 régibb 
értelen1ben = ca1rlia.lges, catdialgi
cus. Tehát: passio c.ardiaca = ca.r
dialgia. ~Ve1 vus ca,rdifl,cus supe1io1 
seu longns, hosszú szivideg; nervus 
ca1dia,cus medius sen mr1g11us, a na.gy 
szivideg ; ne1'vus cardiacus infe1io1 
seu parvus, kis s:dvideg; nervus 
cardia,cus cnissus, Vttstag szivideg 
'l'évedések kike1ülése végett haszná
landó volna (Hy1tl) »ne1vi crudiaci, 
plexus ca.1dia.ci, ganglion Cfl,l'diacum« 
helyett :i>ne1vi: plexus, gang-liou cor
dis,« 

Cardiacnm remedium , sziverüsitö 
szer, szivbátoritó szer. 

Cardiagra (fi x.o:pO[o: <1 szi'\, ·fi ifypo: a. 
zsákm;i,ny) = dolo1 co1dis. 

Cardialges .• cardialgicns (xet.pOto:A·r~;, 
xo:pOia:AytxO;), gyomorgörcsös, gyomo1·
f:ijdalmi, stb. ; v„ ö 

Cal'dialgia (~ xapO~o:),ylo:), gyomo1·f{1j
daJom, gyon101zsJ.ba, gyomo1gö1cs 

Caz dialgicns = ca1 dialges 
Cardiamozphia (v. ö ca1dia, & p1. és 

~ µopcplÍ a,z idom), a to1zsziv, deffor
mitas co1d:is 

Cardianasti:·ophA (v. ö 
&vw:,-rporp"ij inegfordulás ), 

(.ardia, ~ 
a. szivnek 

rendellenes fekvése 
Cardianastrophicns (v ö ;1z előbbi

vel); rendellenes szivfekvésli 
Cardianenr·ysma (v. ö cardia és 

aneurysma,) = dilatatio eoxdis lJal·· 
tia.lis, a sziv eg)' részletének tá.gu 
lása, Ne éJ.\tsiiuk alatta egyebet 
(»dila.t.atio ca1diae«) 

Cardiaplegia = ca1diopleglit 
ca~diasthma (v. ö„ cardia és asthma), 

szjvbá.ntalom1 pJ szivtúltengés okozta 
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fuldokli1,s1 n,ehéz légzés, asthma ca.r·· 
diacnn1 

Ca-i:·diatelia (v. ö. catdia, & pr.. és -rO 
7e'),o; ~t bevégzés), tökéletl.eu alkotást'1 
szív_, in1pe1fec,ta eordis e:ffo1matio„ 

Cal'diatxophia (\ ö crndja Js at10·· 
phia.), szi,so1vadas. 

Cai:·dianxe (v. ö ca.1dia és ·~ rt\J;Y) ~L 
gya1apotl8.s), hJ pertrophia c01dis 

Cardiechema (v ö ca,rdia és 70 -iíX.''l!J.ll
fL hang): :1. szivhang, sonitus c.ardia
c.ns. 

1 Cardiectasis (v. ö. cardia és~ ~x-:-etcr~; 
a tfl.gulás)1 szivt!Lgul<tt. szivtB..gulH.s, 
(lilata.tio co1dit> 

cardiectatia), 
szi vtágula.ti, 

Cardiectopia (v. ü. l·<-tl dia l:is ectopia) 
= ca1dianastrophe„ 

Cai:·dielcosis (v ö. ca.rdia, és fi S>.xcucr~; 
~" fekélyesedé:=i I, :=;zi.vfekélyesedés, sziv
fekél3 

Cardieu.:r ysma (v ü ca,rd.ia és TO 
eÜpucrµ.a: a tá,gulat) = ca1dianeu1·ysm.a. 

Cardiocele (v .. ö c.a1dia és ~ x-ríl<f) a 
sé1 v), szivsérv, he1nia, cordis. 

Cai:·diocele abdominalis, hfl.siüi sziv 
sÉn:v, hernia co1di.s vent.ralis A. sziY 
lee1eszkedése a haslil'be„ 

Cai:·diodes, cardioldes (v. ö cardia 
ét -rO döo; az idom), szivalakú: sziv
idomH. 

Cardiodyne ( v 
n flLjdalcnn), 1 
ino1görcs 

i.1 etil dia é1' 
szivffUdaloln; 

Car·diodyne spasmodica 
pecto1is stb 

~ ÓO\N't) 
2 gyo-

angina 

Cai:·diodysnenria (v ö card,iH., r, 
Ö\J0"\1euo(a: i.oBz beidegzés), a sziv ide·· 
ges biLnta.lma.1 idegessége ? A sziv 
mükörléo;ének. csökkenése?! 

c.ardiohypera.emia iobb C,(/.J diype·ra1> 
1rtia. V. ö ca1-dio1)olya,emia, ca1dio
plethora 

Cardiogasti:·oscixz·hns (v. ö. c<trdia1 

:-t gyomo1 nyitja,, benyil~ja, felső 
szádja, gaster és scirhuss) = gas 
troscir'l'hus caa dia1.ns, a gyomo1 nyit
jctn i.ilö ra.k 

Cardiogmns (0 xapOtwrr;ó;), a gyo-
morfájdalom, gyomorgö1·cs; 2. sziv .. 
hfíntalo1n 

Car·diogr·amma (v ö ca1dia, -rO ·1pc/µµa. 
az írás), szór61 sz61a: a sziv verésé
nek irása: a. s:>ino1xfs 

Cardiogi:·aPhion (y, ö cardia, /pcÍ.rps.vi 
leírni), szivverésjelzö, sz i v v e i és 
iovó, sziv1ovó 

Cardiomalacia (v ü ccudia, ~ µa/,o:
x(a az elmállás)i szivehnál.lás, sziv
pnhuhí.s 



Cardionosns 

Cardionosus (~·. ö cardia fi vOcroi;: a 
k6r\ sz:ivk6r, szivbá-ntalom i Hecker 
sze~int súlyos egyénbeli carditis. 

Car·diopalmus ( v„ ö. cardia., Ó ;.cú,µ.ó'; 
kopogás), szivdobogá.s = idest pal. 
pitatio cordis 

Ca:i;·diopalmus nervosus, ideges sziv. 
dobogás. 

Cai:·diopar-aplasis (v„ ö. cardia, és ~ 
na:o1frcAa:crtc:, rendellenes alkotás) 
ca{·diamo;phia = cordis mala confor„ 
matio. 

Ca:i;·diopathia (v. ö. ca1dia, -rO <tO:Boi;: 
a bántalom), szivbánta.101n, 

Cax·diopathicns (v„ ö cardopathia), 
szivbáuta.lmi stb. 

Cai:·diope1"icru:·ditis (v. 0, cardia és 
pericardiu1n)1 a, sziv és szivburoklob, 
a sziv és bmkAna.k g,yuladása 

Cax·diophtha:r-sis (v. ö. ca1dÜ-L, i:pS-e:lpEl\I 
rontani), szivevesedés, szivfekély 

Car·dioptharticns (v ö cardio· 
phtharsis), szivfekélyes stb. 

Cardioplecticns (v ö„ ca.rdioplegia), 
szivhüdéses stb 

Car·dioplegia ( v iJ ea,r dia ~ nkl)y~ 
ütés, gutaütés - hl'.ídés), szivhl'.idés, 
a sziv megbénulása Ne értsük alatta 
a »gyon1orbénulást« 

Cardioplegicus = ca1dioplecticus 
Cardioplethora (v. ö c,a1dia és ple

thora), szivpozsga., a sziv vé1 bősége, 
a sziv vérmessége. 

Cardiopolyaemia (v. ö. ca1·dia és 
polyaemia) cardioplethora, ple·· 
t,hora co1dis. 

Ca:i;·dioi:1·hectieus (v. ö cn.,rdio11ehxis), 
szakadt szivű, szivszn,ka.dcisi 

Cardioi:·x·henm.a (v, ö cardú1 és rheu .. 
ina), szivcsúz Talá,n csúzos szivban. 
talon1 

Ca:r·dio:r·i:·he:x:is (v ö catdúi., ~ P~~v; 
szakadás) 1 szivszakadá.s 

Cai:·dior·:t·ho1s (v ö car dia és pr 0" 

ctorrhols), aranyeres szivb:lntalom ! ! ? 
Felesleges 

Car·diostegnoma = cardiosten0ma 
Car·diostegnosis = cardiostenosis. 
Cai:-diostenoma (v ö. cardia és TO 

crTiv(i)µet.:szlíkület, szoros)) szivszükület, 
mint állapot -= coarctatio cordis 

Cardiostenosis (v„ ö cardia ~ GTÉ'IWOt' 
a szoros)1 szivszoros képződése, sziv„ 
szűkület képződése 

Cai:·diotx·anma (v ö. cardia, TO •puiJµ.ct 
a seb), szivseb, szivsérülés 

Cardiotranmaticns (v. ö. cardiotrau„ 
ma), sziv;::.ebi, szivsérülési. 

Cardiotrausis ( v. ö cardia, ~ TpuiJcrti;: 
a sérülés, szivsebzés, szivsértés 

Cardiotromns (v. ö. cardia, Ó TpÓµoi; 
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a 1·emegés),szivre1negés, gyors gyenge 
szívdobogás 

Ca:i;diotrophe, car·diotro:i>hia (v. ö. 
cardia, ÍJ- 7pOcp1J a táplálá,s)1 szivtii.p· 
hUkozás 

Carditis (~ x::i:p3la: a sziv), a szivlob, 
szivgyula.dás 

Car·do = ginglyn1us. 
Cardoleum ix·ritans sen pr"nr·iens, 

égető, izgató kardolaj, :--- semecarpus 
anacardiu1n gyümölcseiből nyert bőr„ 
izgató olaj 

Cax·dolenmvesicans, hólyaghuzó kard
olaj, anacardiun1 occidentale nevű 
növény olaja. 

Cai:·dolnm, kardal.. . 
Ca:t·dnns benedictns Linné, áldott 

csükülll), áldott fü, p:ipafű ; v„ ö cnicus 
benedictus. 

Cardype:i;trophia (v ö. cardia 0s 
hypertrophia)1 a sziv túltengése, sziv 
túltengés. 

Ca:r·ebaresis (~ x~pYJ~rip1)crt;) = 
Cax·eber'Ía (~ xet.:pl')~o:pla), nyo1nó, t.oiupa 

fejfi:ijás 
Ca:i;:ennm (-rO xa'p1)\IOV), a fei. 
Cax·ex, ax·enaria, fövényes sás 
Car·ex hix·ta Linné, borzas s<Íis 
Car·ica {xa:ptxó;) se. ficus, a füge 
Caricae, a fügék, a fügefa gyümölcse 
Ca:i;·ienm se nnguentnm (xo:ptxó,), ka 

riai ir, kenőcs 
Car·ies, a csontszű. 
Cax-ies ar·ticulornm = al"throcace 
Cariesdentinm, fOgszuvasodás, fogszli 
Caries neerotica, fenésedéí csontszú 
Cai:·ina, 1. a hajógezincz ; 2„ a pillan-

gósok egy szirma; 3. görbe 1nagzati 
gerincz ; 4, görbe szecscsont Os 
carinae = os sphenodes. 

Cai:·inatns se pectns, görbe szegy
csont, ty-Ukmell. 

Ca:i:·iosns (caries), szuvas. 
Carlina acaulis, Károly.gyök0r, ke .. 

serü gyógynövény. 
Cax·minantia, earminativa se re· 

media: S7.<élhajtó szerek 
Cai:·minnm, a karmin„festvény. 
Carmifellinicum acidum, kar1niíel 

linsciv a szegfűben 
Car•nificatio (ca,ro a hús, facere c~j

nálni), a húsosodás 
Carnificatio pulmonum, a tüdő lé 

pesedése, hu:=;osodásai; v ö spleni
satio. 

Car·niftcatio ossium = osteosa.rcos1s 
Carnifoi:·mis (v ö caro és forma), 

hlisszerü Abscessus carnifotmiS 
sarcoma 

Carnivor·ns, -h-úsevö; v ö. 
Carnosns 1 húsos Jviemb:rana earnosn 
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caro q_uadu1ta. = 1nusctilus pa,!nuuis 
bre\is; v. ö 

Car·o, <1 hús; növé-nytl •1 UGl 
Car·o glandulosa. c<no >·iscernlis 
Cax·o innominata = !_.:;'l<tndnl:i h~c1y„ 

malis 
Caxo lacex f.osa = 1nn;;cnli 
Cax o luxnx'ia:ns, va,clhús 
Caro membx·anacea = n1en1b1auae 

diversae j excmpli C<1usa : roe1nbr2..11ae 
n1ucoB~1e1 phal'ynx: oesophagus etc 

Ca:io nexvosa = curpora cavernus:t 
Cax·o nodosa = _.2;h1nrlul<te 1nesente1icae 
Caro ox·bicularis nteri = placenta 
Car·o p_u:ra- = c::tro simple:x 
Caro qnadrata Sylvii, seu inn,ssa 

ca.1uea s-vlvii = musculus :flexor di
gitornm longn,:; pedis 

Caro saliens = cino 11ervosa 
Cax·o simplex seu pn:ra = gingiva: 

,glans penis, collun1 uterii glans cli
to1 idis 

Caro visce:calis, (id, qu1,dp<orencb} ma), 
t,e1imbeles szövet Exempli causa; 
testes, ma-n11nae: thynnu:, pa.ncrea.s, 
hepa.r, pnhnonesi splen, ;i111,ygda.lae, i 

gla.ndula.e etc. 
Cai;·obe de Gindea, pistricia there

binthus gubacs:ü 

Car-osis (~ x.ápwat;) 1 :-i. bódults:l,g·, ma-
gánkivüliség. 

Carotica se. ren1edi:1 (;.w:,chl·o·.d';, ;>.Cl.poÜ\' 
bóditni, Almositni), b&ditó, <\,hno::<:it6 
szerek. 

Caroticus (xct.pM<txÓ;, -rO xcÍ.p'fj n ie,i), 
R,lta.tó, bóditó, feji. A1terin.e cinoi:ic;1e, 
fejverőerek Plexus caroticus ne1 vi 
symp:;,thici (exte1nus et, ini;e1nus), n 
f~jverőér idegfouatai 

Ca:r·otidaneurysxna ((Ú xo:pw-rl~s; a. ie.i
veröerek, v ö anen1ysn1H), <1 fcjve1Ö· 
ér dagflllftta. 

Carotides ('Íj xa:pt.:rrk többese, cú xapw·· 
TlOe~), a fejve1öerek 

Ca:r-otidocyphns (v„ ö, catotydesi 6s 
Tb xVtpo; it dudor)= tubetculus caro
tideus Uhnssaignac, Chassaigna.c-fJle 
veröérdudo1 

Ca.rotís (T; xo:phl'rl;, t.übbnyüe csak ! 

többesben), a. feJve1öé1 
Carpellarís szüttyös ; v ö 
Carpelluxn ( carpus kies), a. szüttyö. 
Car·phologia (TO xrlptpo; ap16 szalrna, 

pehely, ).i/<-W szedni)= floccilegiuni, 
pehelyszedés) t a k a l 6 e s i p de s és 

Ca:r·pia ( ca.rpere tépni), a tépés, ch~n pje_ 
Oa::tpocace (v ö ca.rpus, %o:xó; iosz) 

= cheiiocace, kéztöszú 
Car·pos, carp~s (Ó xapno';), 1. gyü. 

rnölcsmag; 2. a kéztö 
Carp·o-ticns) kéztöi. 

Ca:r:c-aghee:n = cara.gaheen. 
CaI:rara; wat~r, ,szén~a\ as m6sz uldata: 

k1é.tav1,z1 ~ar>·anyv1z.: , 
CaI·sis ("ro za.pa~;), a. nyiras 
Caz·thaminnm: <l- l~<:ti.:thamin, '" kr1I

thau1insav, a szekliczesav ; v b 
Carthaxnus tin.ctoi;ia (állitóla-g héber 

eredetű), \ad s~fii'u1y, tót sc\fuiny, 
szeklicze. \T ö c1oe-us silv-est1is 

Cax ti.lagines tn:r·binatae = conchae 
na.r1um 

Ca:rtilaginens (' ö cartilago), por-
czos: ]Hn czog6s„ 

Caxtilaginosus, p(JlC.'lOS po1c:r.0g6s 
Cai:·tilago, a porcz. a llorczogó 
Cai:·tilago alai:is se n.asi = e,a.rtilago 

piuualis se n<isi 
Ca:r·tilago annularis = ca1 tilago cri

col<l.ea 
Cai:tilago ax yf.aenoldes ( v iJ a.r Y· 

tr.enoides), a k1inporcz Hog:y ez a 
"kí1n« micso~la ~ bizoff~" nem t-ndom 
Talau ln-tncsóuak röviditése: tehát: 
kancsó··_porczogó, krrncsÓ··porcz, k a. 
n á 1 ;i,,l <i k ú. p o l ez o g ó ~ Syuonym; 
cartilago ci1nb:daris g-lu;tnralis) gut .. 
turis 

Cartilago cxicol:dea = 
Cax·tilago innominata ·· = un tii.a.go 

;1nuula1is, ::i, gyiiri[s porczogó 
Cai:tilago cnspidata r1roc8S'!llti 

xiphuides 
Ca:r·tilago cym bala1•is 

a.ryt:LenolU.es. 
Ca:r tilago epiglottalis 

xiphoides 
Ca1.'tilago ensiformis seu en.sicnlata 

= p1or essnt0 xipho~rles. 
Cax tilago fib:r osa: i ostns 
Cartilago gladialis ~ 

xipho'iClcs 

po1czogó 
_pl OCOS>illS 

Ca.i:·tilago gnttnralis sen gnttnrna-
lis = cartilago aryta,Gnoil1ea. 

Ca:rtilago hyalina: iivegszerlí por
czogó, iivegpo1 c>1. 

Ca:c tilago innom.inat a, (me1 (; G-aJG
uusnú.l csak Inint "Ot~n:po;, 1.ó~apo;," 
fordul clií) = ( :i.1 tiLi . .g-o yxicoY<l.efl, 

Car·tila&;:o intex ar·ticnla1:is, iziilei;
közi po1e-zog6 

Cax·tilago lingna.e, •l nyelv por(·.;i;n
gója. 

Cartilago mncronata = rn oces:o;us 
xiphoicles 

Cartilago ossescens, c,,;ontu,,;odO por-
0zogó 

Ca1·tilago pel ennis sen perm.anens. 
illflla.dfLUL1-6 pol(,zOg(l 1 porc:>, 

Ca.1•·tilago pínnalis nasi, orrc.:r.impa
por<;zog6 

Cai:tilago peltalis = ca.rtihLgo thy-
1oldes 
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Cax·tilago quadr·angulti.:ris = septum 
ca.rtilagineum nasi 

Cartilago Santoxiana s co1nicul11m, 
SH.ntoriuus porczogója. 

Ca:r·ti~~go sesamoi'des. szezá.n1mag
szeru porczogó. 

Ca:1·tilago scntifo:rmis = processus 
xiphoídes 

Ca:r tilago tx·iangnlax·is seu ala:ris 
nasi, a h;\.romszögű orr11orczogó 

Cax·tilago thyroi'des, a paizsporczogo 
Caz·nm cax·vi ('rO xci"pc\I), konyhakö

mény. 
Cai:·uncula, cai:nicula (caro kies), 

huscsa1 huebibir cs. 
Ca:runcnla innomminata = 
Cax·uncnla lacx·ymalis, a köuydon1 b· 

cs a 
Cai•nncnla mammila:r·is cex·ebri = 

trigonum olfactorium 
Ca:1·uncnla urethrae = caput gf!.llina

giuis 
Cax·nnculae my:1·tifo:i:·mes, n1irtus

alakU matadványai a szlizörnek 1 a 
mlrtusczafrangok. 

Cai:uncnlae :l:'enum = papillae rena
les 

Cai:·unculae valvnla1•nm semiluna· 
i:-inm = norluli aurantii 

Car'uncnlae Ul'ethi:ales, hugyusGbeli 
biLü:c_sek, hugycsö körüli huscsák 

Ca1·us (0., t"0 xet.'po:;) = lf:ithaxgus 
Ca1venum (1·. ö. C«H\·um), fi, kcH'\(oll, 

a.z oleun1 C'arv_i alkotó része 
Cax·volum (-), a kaxvol 
Carvnm ca1'vÍ = carum ca1 vi 
Cax·y.i:nnm olenm ('rO xctpÚl\lo\ID,0:10\1)1 n, 

<lióolnj 
Cai:yophyllinicns (v. ö ca,ry()phyllus). 

szegfűsavas 
Caryophyllacens, szegfllszeg-es: '' 
Ca1"yophyllinum, szegfűal. V ö 
Cax'yophyllum x·eginm1 küáLysze,„dli-

szeg, a közönségesnek tcn';r,kép;r,li
dJse · v ö 

Ca'.fyo~hyllus axomaticus Linné ("rb 
xcr.p1JÓ<f.l1JÁ),o\l -:-0 xÚp1JO\I a dio. cG 1.pt..Í)J.o 1 

~\ levél?), a fli.szeres szcgíűf:a J:age
ni:c ca1yop:'.1yllafo-t 'l'hu1nberg. 

Casca1·illa (?), a 'knsz'k;+1illaJcé1eg 
Cascai:illinum, ka.szkarill.rw,l. 
Case1nnm, a sajtauy, sajtanya.g 
Cassia, casia (~ xaoa[~, xaafrt fíiszet es 

kéreg), a ka.ssziai a kászfa 
Cassia absus, aegypto1ni kászfn., rnclJ. 

nek g·yümölcsJt »smnina cismr1e seu 
chich111ae" nJv ;JJatt - sze1ngyogr
sze1ként hasznú.lják. 

Cassia'_ cai:'Yophy llata, szegfűkér·eg 
Cassia cinnamomia = ciuna1nomun1 

aromaticum 

Catabythismus 

Cassia elongata, hashajt6 kaszia. 
Cassia fi.stula Linné, csöves kászfa 

Synony1n : cathaxtocaxpus fistula Pet-· 
soon, bactyrilobium fistula \\Tild. 

Cassia lenitiva Bischoff, hashajtó 
kászfa. 

Cassia lignea ~-::: cinuamomum aron:ía
t,icum 

Cassia ma:t ylandica, marilandiai 
kászfa 

Cassia medicinalis Bischo:ll' = cas. 
sia Roylaua féleség, orvosi kaszfa. 

Cassia obovata Colladon, tojásdad 
le velü kászfa 

Castigationes, erőszak alkalmazása 
elme betegeknél?!! 

Castox' fiber, a közönséges hód. 
Casto1· americanus1 ame1ikai h6J. 
Castox·eum, castOri-nm (cO r.a.:acÓpto'1)i 

a h6dony. 
Castox·eum ame1'icanum = 
Castox eum canadense, amerikai vagy 

kanadai h.ódony 
Castoxeum moscoviticum = <1asto

reu1n sibiticun1 
Castox·eum:resinoid, í ö resinoidu1n 

castore·i 
Castox·enm sibixicnm, ot·osz "\agy 

szil.Jiria.i hó<lony. 
Castox·ens, cast~1,ins, hód os, hó(.rl 
Castoi:inunt, a. h6clonya.l · 
Castorina ,.astoreuJJJ; 2. a iiód 

félék 
Cast1atio (c<lSfatt1e lteréhú), :1 he1élé~ 
Cast:a:atns. :1, herélt, Oa.si;rata, ]iete 

fészkút.öl, :Josztott uü 

Casus (c1t<le1e esni), esBli, kt'.ne3et i 
néha = syn111toma., 

Casuisticus (v. ö cn.sn;:;), eseti. k01 
e:"cti, kó1 esetes. 

Catabasis (Ó xrxtcí.[3rxm·:, X.'.:1.cctprxl\ltt'I k
s;1,lLllnj, visszn,térni), a lei;;z3.llás1 a. kú1 
alábbhagyása, csökkenése, engedése 

Catabata febris = cata,batcs, (Y ;·, 
catabasis), csökkenl..í, aláhhhn.gy6 1áz, 
leszáll6, esökkenö láz 

Catabaticns (v ö catahasis), alá,hU 
hagyó, csökkenti. 1 'oln iS c-id;abati1 .a· 
= cmtrtbrdn 

Catable z: a (tO xa.ccí.p),'flµcr., xtt:-rxi3á),),o.v1, 
magára "etni, iolölteni), felöltés 
H:yppolnates szerint 11ólya, n1elJ-· 
lyel n1<l.s pólyát va.gy kötést rögzi. 
tünk - n1egerősitünk, 

Catabythismomania (ó xa.cet.[3uSwp.Ó.; 
v ö. ma.uia): elmebántalo1n, Inelyben 
0.z illető vizbefullással öngyilkos akar 
lenni 

Catabythismus (Ó xacaí~V'.Jtaµó.;, xa7rx· 
~1J'.J[,<:(V viZlJefulladni), öngyilkos vizhe
fulla,dás 

• 
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Catacasmns 

Catacasmus (xa:Ta:xd~e~v szÚl'ní)1 1. kö~ 
pülözés i 2. scatificatio 

Catacauma (rO xa.Tiixauµa.), mély meg· 
égés, vagy égéshólyag. 

Cata.causis - 1. égetési 2. az állító
lagos önelégés. 

Catacer·asticns (xccra::..:::pa:aTn:ó;, xrcra
xep:o:vvÚ\lca, keverni, higitni), keverés 
által higitó, enyh_itő„ Catace1 astica se 
remedia = remedia temperantia. 

Catachyma ('rO xo:tdzyµa.), a zuhany 
Catachysis (xa:TO:X,~::w lBönteni), fslön·· 

tés1 zuhanyzás, nyakba.öntés 
Cataclasis (Ti xo:·"Í.x),cccn~, xa.To:xl,5:11 ösz

szezúzni), 1„ csonttörés, csoutösszezu· 
zatás; 2, némelyek szerint a szem
pillák göi csös záródása i Kühn G. K 
szerint tévedésből, catacleisis helyett 

Catacleis (xa:-ra.:..:Aek, x!Y:rd. alatt, ;ú,d~ 
kulcs, kulcscsont), 01 vosilag az első 
bo1da 

Catacleisis (~ xo::rixAe:tat~, XC1.:'t"C1.:Y),de:t\I 
:1;á1ni), a szernpillák görcsös z:i1ódása 

Cataclinicus (xctTClXÁtvtxó;), lefekvű, 
fekvés okozta 

Cataclisia (xa.:TC1.:xAta1C1.:~ x.ct...-C1.:x/..[1,1e:tv lef8„ 
küdni), betegágy, kó1ágy - fekvés 
á.ltal8,ban, tehát szülési f0kvés is -
a lebetegedés, 

Cataclisis (v. ö cataclisia) betegen 
fekvés, ágyban fekvés. 

Cataclysis (i-J z1Y.'t'áx.Aua1;) = 
Cataclysma ( TO Xet:Tiz'xAuo}1.o:) = 
Cataclysm.ns (Ó XO:TCl.:xAucrµó;, xacct:t..AÚ~e:tv 

leönteni), zuhany, zuhanyzás. Iíippo„ 
kiates sze1iut a. 111 allövet 

Catacrotns (xctTCn:poúe:i1,1 lecsapni), lr.:1-
szálló 

Catad1"ome (~ 11.C1.:Tt1.{'}poµ.ri) 1 10fol,Yás, 
kórlefolyás, decu1sus mo1bi 

Catadyi'.cns (v ö cata<lysis), viz alá 
Hl81 illő stb. 

Catadysis (~ Xet.Tá{')ucn;, xa.:ro:OVst\I viz 
alá i11e1ülni a fih·döben)) vizbe mc· 
Tiilés. 

Cataglossnm (x:x:ri le, ~ yAWaaél. a 
nyelv), F1ank József szerint = spE:· 
culum 01is, műsze1 ~"t nyely és av. 
alsó állkapocs le11yomásáu1. Szóról 
szóra: nyelvnyomó 

Catagma (-rb xdTtt.)',U'l.1 r.et:'t'C1.:yv~um el·· 
törni), a csonttörés 

Catagm.atica se, :r·emedia. 
anticatagmatica, csonttörés 
szerek 

É.i:tsd: 
elleni 

Catagm.aticnsJ csouttö1ési. 
Catagoglossnm (xix.'t"c!ye:t·i levezetni~ -fi 

yAWO'~IX. a nyelv) = cataglossum. 
Catagr·aphe (1) i'.Cl'rO'.'(po:cprJ'), a:;. elöirás, 

leirás. 
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Catagi·aphologia (~ XCLTrJ.)'PtJ.?"íÍ 6s Ó 1 

Cataphrisis 

Aóyo; a tan); 1. irás, rajztan i 2. áz 
orvosi rendelés tana, a gy6gysze1. 
rendelés tana. 

Catalepsia = catalepsis. 
Catalepsia spuria, el1agatltatás1 pl 

túlságos ihlet 
Catalepsis (fi xo:-r&A"flYil;, Xet:Tr.úo:µ~d\IE~\I 

megfogni, megmereszteui), de1menet, 
a katalepsis ; kataleptikus elmebán• 
talom. 

Catalepticns (xctTO:A"flTt't'(XÓ;), 1 össze· 
fogó, 1nagába. foglaló; 2 de1menet· 
ben, »katalepsis«-beu szenvedő JJie
thodus cataleptica, azon gyógymód, 
mely csupán külső szerelést alkal-
1naz, ha a belső sze1elés valamely 
oknál, pl. emésztésg,yengeség miatt 
ellenjavalt 

Catalogns (Ó xo:TcÖ,oyo;), a uévso1. 
Catalysis (~ XIX.Ta'Aucr~~, 11.ocTa},Ús!\I fel

oldani), a te~jes feloszlás, a halál, a 
feloldás; v. ö„ elect1ocatalysis„ 

Catalytica se„ remedia ("1'. ö„ cata-
lysis)1 tökéletesen oldószerek, oldó
szerek, 

Catalyticns (r.a-ral.-ut·(xÓ;), teljesen oldó, 
perfecte solvens "Fis catalytica, 
vegybontó e1ö . 

Catamenia (-rO: XO:TC1.:µi')1,1tC1.: v. ö. cata. 
lnenius), a hószám, női tisztulás, női 
virágzás. 

Catamenins {Y.ctTClp:r)'Jto; hónaponkint), 
hószán1os, hónapos 

Catameniodes (v. ö cataanenius és 
,Q sl<So; idom), hószAmszeríi, virág
zásszeríi 

Catapasma (To xa-:-clTtacrµoc, xC1.:Tartdcrcretv 
i11eghinteni), a hintöpo1 

Catapepsis (xa-ro:xE"crastv megfőzni), 
megemésztés 

Catapepticns (,· ö catrtpepsis), meg
e1nésztö stb. 

Catapho1·a (xctTacpopc1., Xt'."l.'t"W:pipnv le .. 
vinni), kába }Uo1n, hrtlitlos iUoin 
coma; v. ö 

Cataphoricns (v. ö _catapho1a), ká.ba· 
álmú; 2 a villan1os árain azon sajá.t· 
sága7 hogy nedves likacsos testen 
átvezet,·e, a folyadékot a nünus sark. 
hoz haj~ja 'l'ehát: J. t haj t 6 

Cataphracta és 
Cataphractes (xat"<HpprJ.>er~;, Y./.!:r!Y.i;pprla

aet\I pitnczé!ozni) , pánczél vállfüző, 
Galen-féle pánczél 

Cataph1·acticns (x1rrarppo:xr~Y.~;), pán·· 
czélos, fífa:üs, fűzéstöl e1edű 

Cataphi:·actns (xet<dcppu.r.co;), JHÍnczól
zott, fűzöt.t 

Cataphrisis (xrJ.Ta.' végig, t+Jplacr<:t'J hi·· 
degtöl dermedni) , heves rázó 18,z, 
der1neszt8 hideg lá:z 



Cataphysls 

Ca.taphysis (~ xoc<dcp1Jcn;1 Galen) = 
conjuuctiva. 

Catapi8sis (Í\ xccrccrrle:crt; ·-- Xct.Tc:in€,etv 
benyomni), a benyomás 

Catapieticus, catapiesticus (v ö. 
catapiesis) , benyomott1 benyomás 
okozta 

Catapinosis (xa:To:;dve:~v lenyelni), fel
sziv6dása valaminek, absorptio. 

Cataplasis (~ xocTclrcJ,a.:cn;), felkenés, 
megkenés; -.;-, ö„ 

Cataplasma. (TO xocTcircAw:rµa, xrcrcx:nArfa
O'O:t'I felkenni), a borogatás. Cataplasma 
ad decubitum = unguentum ad 
decubitum. 

Cataplasma. car•bonis, szenes boro
gatás 

Cataplasma :.:·nbefaciens, ve1·esitö 
mustár borogatás. 

Cataplasma sinapis, inustá1bo1oga.· 
tá'l 

Cataplasma sodae chloratae, alchlór .. 
savas natium, borogatásul szol
gáló pép„ 

Cataplasticns (v .. ö. cataplas1na), boro· 
gatá~ kenőcsös stb. 

Cataplastus (xo:Tá.rc/,ao"'ro:;) , rriegkent, 
bekent, kení.:ícsözött, borogatott 

Cataplecticus (xo:·:anA11x·nxó;), ijedős, 
vásott fOgú. 

Cata.plexis (~ xa-rd."rcA'll;~:;, xo:•anf:rícrcre:t-; 
leütni), 1. az iiedés ; 2. fogvás6dás 

Cataponesis (-i) XC1.Tetlt0•11]1Jt:;, xaTo:rcove:t-; 
elfár11dni), clfá1ad<l.s, elernyedés 

Cataposis (T xet.TCÍrcocrt:;, xaTarc(-;.:~-. le
nyelni), lenyelés, nyelés. 

Catapota, catapotes {r.c1:ro:':":Ó-r'l"J:;) a 
nyelt\, 

Catapotium (TO xo~:rar.Ó-rto-;) és 
Cataputum (TO xa"'C'drco-ro-;), n. la,bdac,.; 

= pilula. Sc1ibo11ius La1gus sze1int: 
gyógyszer, inelyet egyszerűen n1in. 
den hozzáELdás niélkül nyelnek el 

Catapotra (-fi xa-rocrcÓTpa) 1 a bárzsing a1só 
I'észe1 a ~yo1nor szádja, nyitja 

Catapsycticus (xa-ra~tJXTtxó:;), meghiílö, 
meghűlési c;tb. 

Catapsyctus (Y.a-rc/~uxTo:;), meghűlt) 
tnf'gbűlés okozta 

Catapsyx:is {fi xt1."'C'oc'..µu;t:;, xo:Tet..t.PVx.e:w 
incghűlni, megfagyni), 1. n1eghlilés, 
meghíités : 2. hideg é1zete a ta
gokban. 

Cataptosis (-,) ~o:"'C'á.7CTMcr~:;, :>:ocTa:::lr.-re:t-; 
leesni), 1. leesés nyavalyatörés tünete 
gyanánt; 2. n. uehé:r. nyavalyatö1·és 
1naga 

Cataputiae (cataputia többese) 
semina iicini 

Catapyge , catapygon 1 cata~ygus 
{Ó X!'.'l"'C'l'.ZTtÚ"("lj;, XCl'l"ClTCÚyr;,-;1 XIJ.T!lTCUYO;, 

xc1.:r:d. és 11:~'('1') a seg) = cinaedus 

95 Cataraeta diabetica 

Catai:acta, helyesebben eatarr•hacta 
(0 Y.1J.ta:páx"t'1j;, xatt1.PPdxT'l;), 1. a zu
hatag;. 2. a szürke hályog. 

Catar·acta adnata seu accreta1 vi"' 
lágra hozott szürke hályog. 

Cata:i·acta acquisita, szerzett szürke 
hályog 

Catar·acta"?'anterio:t' congenita seu 
centralis éapsularis auterior conge
nita., világra hozott mells6 központi 
tokhályog 

Cataracta az·gentea,ezüstfenyűszürke 
hályog. 

Catracta arida siliquosa.1 száraz 
beczös szü1ke hályog 

Cataracta axialis congenita., világra. 
hozott sarkos szürke hályog., 

Catruracta calcarea - cataracta 
ossea 

Cataracta capsularis, lencsetokhU. 
lyog 

Cataracta capsularis centz•alis, köz. 
11onti tokhályog. 

Cata:iacta capsulo-lenticularis, len· 
csetokhályog 

CataJ:acta cholesteaxinica = catti
racta argentea. 

Cataracta choro1dalis, festenyhá,„ 
lyog. 

éataracta complicata, bonyolódott 
szürke h<Llyog 

Cataracta congenita, világi.a. hozott 
szü1ke hályog. 

Cata:i·acta congenita lentis centra·· 
lis, vihigra hozott központi szürke 
hályog 

CataJ:•acta congenita pola.:r;·is pos·· 
terior•, világra hozott hátsó sarki 
sziirke há.lyog. 

Cataracta brunescens = C<1ttl.l'acta 
nigia 

Cataracta centi: alis = catarn.cta. n11· 
clearis 

Cataracta coerulea = cata1acta con· 
genita punctata. 

Cata:i·acta congenita fnsiforme, vi· 
hígtn. hozott orsóidomú szürke hályog 

CataJ:•acta congenita punctata seu 
coe1 ulea, világra hozott pontos vag) 
kékes s?.ü1ke hályog 

Catai:acta congenitastellata, vil:lg1 '" 
hozott csillagos szürke hályog. 

Catar·acta congenita totalis, világ1a. 
hozott tökéletes szürke hályog 

Cataracta cor·ticalis cataracta 
lenticularis corticalis 

Catai:·acta cr•iten.ta cata1acta 
haemo1'1hagica. 

Cataxacta cystica = cata1acta lactea. 
Cata:z·acta diabetica, czukorbetegség 

okozta szü1ke hályog 



Cat&ra·cta di-scoides 96 Catarrbns gastricns: 

Catai:·acta discoi:des, s. discoidea, 
korongszerű szürke hályog· 

Cata:racta du.r·a, kunény szü1ke 
hályog. 

Catazaota ez·gotica, an_;rarozsn1é1ge
zés okozta szü1ke hályog. 

Cataracta ftbrosa, iosto>i szlilke 
hályog. 

Cataracta fib.r·oso-calca:r·ea, lostos 
1neszes szü1ke hályog 

Catai:·acta flu.ida, hig sziú ke luilyo,g. 
Catar·acta glancomatosa, glaukon1ás 

lencsehályog 
Catax·acta gz·umosa ca:tai acta 

hae1norrha.gica. 
Cataracta gypsea, 1neszes ,. gipszes 

szürke hályog 
Cataxacta haemorr·hagica, vé1es 

szü1ke hályog, 1-érh:ilyog 
Cataxacta hyalo.i:dea, Üí·egte,;thályog 
Cataxacta hypex·matnxa = cata1acta 

duta 1 túlé1·ett szürke hályog \T ö. 
phacosCle1oma 

Catar·acta inflanimatoiia = lencse
gyuladfí,s okozta szürke hályog. 

Cata:z:·acta lactea, - tejsziuű szürke 
halyog. 

Cataracta lenticnla:r:-is, ::t kncse 
szü1ke hályoga 

Cata.x-acta lenticnla1'-is coi: tieaJ.is, 
a lencsekóregnek szürke hályoga 

Catax-acta lenticnlaris :nuolca-1„is, f1 

lencsemag szürke hályogja 
Catar-acta lenticnlaris totalis, a 

lencse teljes sziirke hályog\! 
Catar·acta matuz-a, érett szü1ke 

hályog. 
Cataracta memb1a11acea, hártyás 

szü1 ke hályog .. 
Cataracta mixta, vegyes keruén:y 

kérgíí, :puha 111ttgU -- szü1ke hályog 
Cataracta mollis, puha- szi'nke hályog 
Catar·acta Mo:r·gagniana, }\fo1gltg11i„ 

féle szü1ke hályog 
Catax-acta myelinica, \'eliiszerü 0>zii.lke 

hályog-.. 
Catar-acta natans sen uatilis, úszó 

szürke hályog. 
Catax-acta nig:r-a sen brnnescens, 

barnás si1ü1ke hál_yog 
Catax-acta nnclearis, 11. lenc~enuig 

szürke hályoga 
Cataracta ossea, csonto;;i vag)·' 1118·· 

8Zes szürke hályog. 
Cata:z:-acta partialis, résv.letes szü1ke 

hályog. 
Catar·acta perinucleal:is sen zonn

la:ris, iéteges szürke hályog. 
Cataracta pigmentosa iestenyes 

szül ke hályog. 
Cata:racta secnndaria, másodlagos 

vagy ut6 szürke hályog 

Catax-acta senilis, aggkori szihke 
hályog. 

, Catar·acta spn:cia, áJszürké hályog 
í Cataracta traumatica., sé.1 ülé.~cs 

szü1 ke hályog 
Catax•.f!'.cia t:c·emnlaJts, rezgő szür·ke 

hályog. 
Cata:z:-acta vei:a, vaJódi szü1ke hályog 
Cata:r-acta zonnla1-is 0atat·acta 

perinuclea1úi: 
Cata:z:·:c·hacticns, catar·acticus (v. ö 

catarae:,ta), szürk(l hályogos 
Cataxactocatapiesis (v. ü cata,1l1Cta, 

~ <1.0:-:o:rrfacrt; 11 lenyomás) = depressio 
cataracta. 

Cataractocatathesis = cata1actocata·· 
piesis 

Catar·rhalis (v. ö catarrhus), hu1utos. 
Catar·rhe sec, La6nneci = cata:uhus 

broncbialis cJn·onicus sic:eus 
Catai:·rhectica se. r·emedia (v. ö 

ca,ta11hexis ), hasmenést okoz61 has 
hajtó szerek 

Catarihenma (-rO r.at"xPP(.liµx) = ca
ta11hus 

Cataxi:hexis (~ X/Y.:triPPri~(;), heves has·· 
menés. 

Catar·r·ho0 (xo:TaPPe[\i lefolyni) = ca
tarrhus 

Catar·:r·ho0ticus, catar:r:·ho.i"ticns, ca
tar:choícns = catarrhalis 

Cata:z:·rhophesis (r.o:ro:ppocpei:\• f8lszivni), 
a felszívódás, a felszivás 

Cata:c·x·hopnenmonia (v ö. catarrhus 
és pn€u1nonia,) = llneumonitt catal"
rhali;:., hu1 uto:; túdűlob, tüdőgyu
ladás. 

Catax·r·hoschesis (v ö cata11·hus "iÍ 
ay,_ún; az clnyorr1ás), a hurut s nát
hának elnyon1ása, keletkezése kez· 
detén 

Cata:roscheticns (v. u„ a.;; eHíbbi\el), 
elnyo1nott nátha okozta stb, 

Catarx·hns (0 r.o:TáPPou;, Z'l.Táppoo;, Y.l'i·· 

-re1.pperv lefolyni), a hu1ut 
Cata:z:·zhns aestivns, szénaJiu1u.t 
Cataz·:z:·hns br·onchialis, h öt g ö

h u l u t. Eddigelé ~'hö1ghnrut« 
Catar·:r·hus bzonchialis acntus, he· 

ven;y lt r, i g ü h u 1 u t, 
Catarrhus bi:·onchialis chronicns, 

idült hörglíhu1 nt 

Cata:c·z·hns bronchialis neonatoz-um, 
csecsen1ök hö1gőhu1utjc1 

Cataxz·hns conjnnctivae1 a szemkötő 
h~h:tyáj<:Ína.k hnrutja 

Catar·i:·hns duodeni, a, nyombél hn·· 
rutja 

Catarzhu.s febi:ilis, l~zas hurut 
Cata:rJ_;·hus gastricns acntns = gas· 

t1icis1nns, c11ta1rhus Ventriculi acutus„ 
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Cata1rln1s haemorrhagicus 

Catar·rhns haemor?:·hagicns, vé1zi) 
hurut, vé1 es hu1ut 

Catarr·hus intestinalis, bélhurut. 
Cata:r·r·hns laxyngis, gégelnu:ut 
Cata:ri:·hus nasalis, a nátha 
Catai::r·hus pitnitosns, idült turhá.s 

hu1ut. \T, ("1 b1onchohlenuo11hoea 
Catarrhus pnlmon.nm u1t.a11hus 

brnnchia1is 
Catai:r·hns :c·nssicns = influenza 
Cata:c·rhns snffocativus = b1·onchitis 

acutissinia, fulla.sztó hö1gHhurut 
Catarr·hus ventxiculi, gyon101huruti 

és pediglen: acutus, heveny, 
cl1roni0u->, i1l\ilt gyonicnhnrut 

Cata:r·:r·hus vesicae bilis, az epehólyag 
hu1utj11. 

Catax·i:·hns vesicae nxinar·iae, a 
húgyhólyag hurutjn.. Jegyz:et. A többi 
hurutos bántcümakat, m. pl catarrhns 
u1ethnte, uteri stb inegtnJiiljuk az 
illetél helyeken 

Catar·tisis, ca.ta:r,tismus (~ x.ccrápncrt;, 
ó xo:To:p:-taµó;, x.é:cro:pTli;:o:t\I beigazitui\ 
a beigazitás1 t. i. tört VCLgy kificza
modott csontok hclyreigw;.:;ittlsLt 

Catax·tista, catax·tister· 10 x.o:t"ClpT(a·:-'l');, 
x.o„t"o:p:-~crt"fip), beigazitó, beig11zitó nll'.i· 
szer " , , 

Catasarca (uOpw~ XClTCl ao:pxa) = ana· 
sarca. 

Cataschasma (TO xa:'t"áuya.urLo:), n1 e t 
szett o.; eb, (eddigelé ))nretsz-seb«) 
81·vligás1 sca1ific;ttio 

Cataschasmus (0 >"„ct.:raayp„aµ~·;)~· rnély 
vágás, mély S"lbzés, érvagás, n1ély 
s<..:arificatio 

Catastacticus (v ö catastagn1us) = 
c1:1tal'1halis 

Catastagmus (0 r..o:ro:at"o.:yµÓ,; 1 xo::-wJ·· 
Tái;:et\I lecsöy1iegni), 1 c:>öp1H·gés; ·z 
= catau:hus 

Catastaltica se. remedia (xo:~·aaco:),„ 
Ttxó;, xo:To:at"é)),etv visszahajtani), 
visszahajt6, összehúzó, vé1zés„csilla„ 
IJit6, csillapitó szerek 

Catastalticus (xo:t"o:OTO:At"tXÓi;), Ossze
huz6, visszatartó 

Catastasis (~ Y.O:TCÍ.:JTet.Cn;, xo.:~tcrt"clvo:t fel
Allitaui), 1.. tartós állás, inegállás ; 
2. t-estalkat 

Catastaticns (:1..a.t"o:aTet.Ttxcí.;)1 1 tartósan 
álló, sZiliirdatl. álló, pl. mor bus cata
staticus = inorbus statiouarius, válto. 
zc1tlan jellegli. kór i 2 csillapit61 

sedaus, sedativus ; B tartós úJlás által 
keletkezett i 4. testalkati 

Catatasis (~ xo:Tclra:o-t;, XC1.1'C1.Td'le:~\I le
felé nyujtani), 1. lenyúlás, lenyujtás; 
2 Hippokrates szerint: beigazitás, 
nyujtás és ellenyujtás által 

Catathesis (~ Xtt.Tá:Je:ai;) = depressio 
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Catatonia (z~c~:i:-:-sl'ISt'J f6sziteni), izon1· 
meresitö ohuebctuhtlom, a katatouia, 
izomn1eredé-:;sel pU,r_osult el1neb;íuta
lo111 

Catatonia gravis, vészes katatonia 
Catatonia mitis, enyhe katatonia 
Catatonicus(v. ö. catatonia),katatonos 
Cata:x:is (·~ xáTa;~;), a töré;;, a csont~ 

törés. \ 7 „ ö„ catag1ua 
Catechu, a katechu. 
Catechu nig:1·um, pegui vagy fC1rnt,e 

'katechu„ Azonos : ext1<Lctum seu 
succus crttechu 

Catechu pallidum, halv<:tuy katechu 
i~zouos: e:x:tractum uucariae, tena 
japonica .. 

Catechicns = catechum1n1cus 
Catechinum, katechusav ·v. ö c1:1techu. 
Catechuminicus (v. ö catecl::u), 

kateclnu11insa;vas, katechusavas. 
Catochutannicus (v ö. catechu ~s 

tann:intun), katechucse1savas 
Catelectrotonus (x.et.'t"CÍ. le v„ ö. elec„ 

t1otonus), a uenüeges sark electroto„ 
uusa 

Catena, tt láncz. 
Catenax'ius, catenatus, catennlatus, 

ianczos, láuczszerű. Ser ra cateuaria1 

lánczfiir ész 
Cater·va, c,.;apat, csop:Ht 
Catex'vatim, csapatosan, csoportosan. 
Catgut (angol), a katgut, sebeszi 

varróhúr, ká1bolos varróhúr. V ö 
chorcla ca1 bolisata 

Catgutligatnr·a (v ö., catgut és liga„ 
tura), ligatur_a cum filo catgut, liga· 
tura cum chorda. carbolisata, kárbol
húros alákötés„ 

Cathaex·esis (~ xa:Jo:[pecr~;, xa:Jo:tpefv le· 
venni, lenyo1nni, rr1egölni)1 1, le
hangoltság7 lehaugolás, gyengülés, 
gyengités; 2. edzés Oathaeresis 
caualis lacrynralis, a könycsato1ua 
edzése 

Cathaex'etica se. i•emedia. (v. 6. 
cathaeresis), gyengitő óletroutó sze· 
rek, gyenge edzél, étetÖ;;zerek. 

Cathaereticus (xo„:J0::ipe·:-~xói;), rontó, 
edzö 

Catha:r:·ma ( t"C xá5o:pµct, xo:5cdpew tisz
titani), a kiüritett bélsár. 

Catharsia se. r'emedia (,a_ xct:Jápai~) 
= cata1 thica. '{, ö, 

Catharsis (~ xá:Jap1n;), tisztulás alul
ról, a silékelés. 

Catharsis dia phar·yngos (~ xd5'o:p1n; 
Ola cpápuyyc-;) = gasl'l'ocatha1 sis, a 
gyo1nor tartahuának kihányása, a 
hányas. 

Catharsius _(xa5áp:::rto;) = catharticus. 
Cathar·tica se. remedia (Ttl za:Jtlpnxd), 

enyhe hashajt6 szerek. 
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Ca tharticns 

Cathar·ticus (x'.:l.5-rt.p·~tzÓ;) 1 ti.::i.-.tit(': h;\.S· 

hajtó 
Cathaxto - s. catharticó malin_itnm 

(v. ö. e:,atha.rticns és n1r1111iitun1), 
szeunarnanna 

Catha:rtinicnm s acidnm, szennasn;\, 
katartiusav 

Catha:z:tina, catha1 tin nm e senna, 
a cathartinj a seuna hasluiitó an.raga 

Catha:r·tocarpns fistnla -- cassia 
fistula. 

Cathecticns (r.-'.l'.'.:;ö;r.·.-txó;), visszata1·t6 
Catheme:rinns (r.o:S'í]µ<:p~v~··;, r.:z'.J;;µlp~o;} 

napos, napontai, naponkinti. Febris 
catheme1ina. = iebris gnotidia.na 

Cathesialis se mox·bns = 
Cathesis (T r.:r.S"lcrt;; a lee1es:;1tés, le-

ereszkedés) állitólag coryza, 
gravedo 

Cathete:c· (Ó Y.'Z'.:JET~p\ a húg·ycsap, 
pöscsap. 

Cathetei:· 8. donble conrant, két
járatú búgycsa11, Cloguet-f6le piiscsar1 

Cathete1· oesophagi, barzsingkut:itó, 
barzsingcsa1) 

Catheterisatio (hyb1idun1), \"„ i> 
catheterisis. 

Cathetei:isis (~ x'l.52.TYÍP(IJ(; '?) = ( atbe· 
tel.Ísmus. 

Catheterisme fo1·cé (i1 ) = cathetc
risn1us 1 iolentns 

Cathete1·ismus (0 xct.'.JE:rtJ.'.Jtaµói::)i a 
húgycsapolás, a pi.iscsa1) bevezetése, 
csapolás á.l.taliLbau RégiblJ 6rtcle1n
beu; a sebek kutat <Í s a .. - (értsrl: 
> kutaszolása4'.) szo11düozásrr. 

Catheterismus la1"yngis, a g~gc 
légcső csapolása; ;;zondirozásn, 

Catheterismus oeso1>hagi, a bár
zsing csapolása, szondü·ozása 

Cathetexismns postexiox· sen reti'o· 
ui: eth:t·alis, a Dra.nca1 t-félc húgy
csapolás. 

Cathetei·ismns tubae Eustachii, az 
Eustachius .. féle hallókürt csapolása. 

Cathetexismus ui:·ethr·ae, h1'tgy· 
csapolás, húgycsl:íszoudirozás 

Cathezismus violentus1 erőszaka::> 
csc1polás, 

Catheterins (xct.je-r'fÍpto;), húgycsapolási, 
csapolási stb. Pilu1n catheten'u,m, a 
húgycsap drótja, kalauza; az u. n 
n1andxiu ; laesio catheteria, csapolás 
okozta sérülés, sebzés. 

Cathodus (x11.Tci le 0 Oao'.; a~ út), jelen
leg: a nemleges sark., I-Iajdanta állitÓ·· 
lag: vér torlódás a ln éh, az aranyér felé 

Catholai:·thritis (xci'.JoAo; 1niud, v ö 
axthritis) = hamarthritü; 

Catholceus (é xct.'JoAxe:Ú; Galen), a. fej„ 
kötő, fökötö, couvre-chef A fe,jköt~sek 
egy neme 
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Catholicu.m se. i:emedium (z:r.'.::"o/czÓ; 
egyeten1es), egyetemes oI\'OSság. 

Catholomelasma (xci':Jo),o~? egye„ 
ten1es) = inelasma. universale. V ö 
inela.s1na 

Cathypnia (xd.'.::-urc~o; 111élyen alvó) = 
Cathypnosis (~ xct.'.JÚTi:\'Mtni;), mély al„ 

vás 
Catias (0 ZCl.7~d.;), 1 = cathete1 ; 2. = 

teuoutoton1.u1u Yulgo : tenotornum ; 
3, vala1ni műszer, melylyel holt 
magzatot távolitottak el 

Catline (?), csontközi szike, ka.tliukés. 
Catocathartica se :1·emedia (xct.T&Í 

lefele, v ö catharticns), hasha:itó· 
szerek 

Catoche, c+i Y.ct.";O"'f./i) = catochus 
Catocheu.s (0 xa~ox e:ú;), tartó, fogo 

n1Üszer 
Catochilon {Ó Y.et.";"(i))'_e:r)<.Jv, X'l.";"1S a.l.::;ó1 

J..E:~Ao,; aja.k), vastag alajkú. 
Catochus (0 xclToy_oi::, xe1.:rSxe:t•1 1nE'gtax

t::tni)1 l increvség, ízületme1evség = 
ancylosis ; 2. catalepsia i 3 n1ély 
kábrr.álon:, pl a feb1·is inteunittens 
perniciosll. tetanica nevi.í vált6láznál; 
·! gye1 inekekn61 a sejtszövet keu1é .. 
nyedése = iuduratio telae cellulosae 

Catocoelia (fi xacwxot),[ct.), alhas„ 
Catomismus (Ó Xet:TWµtt:Jµ.Ói; - XClT(t)µ[~S:(V 

\ á.llát ahttenni), vállfie;zan1beigazitás. 
Catopti:ica, catoptx·ioe (·fi xaTOn:Tptx{i 

·d.y_~'"f)), a tükrözés tana. 
Catoptricus (zct.707t't"ptxó;), tükörtani) 

tifkri, tükrös. 
Catoptron ( TJ zo:'Ton:'t"pO'>' ), a tükö1· 
Catopti:·oscopium (v. ö. catoptroni 

-fi crxo11:'fl' v:i7.sgá.lat), a nagyitó fény
tüln e 

Catotexica se 1emedia (r.ct.TWTe:pixó;), 
hB.shajt6 sze1ek 

Catoxys (xci,ol;u;), 
heveny, peracutus 
n101 bus pe1·acutus 
febtis peracuta 

igen élesi heves 
1\{orbus catoxys = 
Pebris catoxe'ia = 

Catulotica se. :remedia. = epulotica, 
ulotica 

Catuloticus (zct.:OuAwt"tx6;), hegesztő, 
se bhegesztö, 

Cauda, 1. a fark; 2„ régieknél = 
penis„ 1\fegfelel a 1nagyar megueve· 
zésnek. 

Cauda equina, J6fark 1 a gerinczvelö 
alsó vége; 2. equisetum Os caudae 
= os coccygis. 

Canda mulieb:r·is = clitoris 
Canda :musculi, az izom, fark.ina, 

végzií ina 
Caudatus, fark:ots, farkszerű Piper 

caudatus = cu·oeba 
Caudex, a töke, a törzs 
Cau.dex ee:x·ebi:i = pedunculi cerebri. 
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Canfodon 

Canledo~ (zo:u/.:l]3Óv), 1 kettétö1t; 2· ha
i:áuttörés 

Canlinus, szári ; pl. foliun1 cauliuun1, 
száron lévő lev41 szá1levél; v„ ö 

Canlis, a szár. 
Cauloplecta, canloplectes (ó r.a.u).Ó::; 

a_ mony, ~ rc);fiy·l] a hűdés), mony· 
hűdött férfi 

Cauloplegia (v ö. cauloplecta), a 
mouyhűdés a 1nony bénulása. 

CanloJ:·rhoea (v. ö caulus, Ptl\I folyni) 
= blennorrhoea urethrae vhilis. 

Caulns ( Ó xm;),éi;), 1 = caulis; 2 = penis 
Canma ('rO xaVµet), 1 az égett hely j 
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2. nagy égető höség 
Ca.umatodes (x.o:uµarWOri::;) = causodes 
Causa, az ok 
Causalgia (v. ö causis, TO lJJ ... yo:; a fái

dalon1), égető zsába, oly zsB..ba, inely 
égeté:ihez hasonló fájdalo1n1nal j:ir„ 

Cansalis, oki, o kozatos. 
Cansalis ("~ zuucro:),[c;), égetési hólyag 
Causis (~ xo:i'.i1n~), az égetés 
Cansodes (:.-::au11w'0·1};), se :febiis, a forr6 

láz 
Cansoma (-:-0 xw.Ícrwµo::) = caurna 
Canstica se. xemedia, edzői maró 

szerek V ö causticus. 
Canstico-acidus, 1na1'Ó„savan:y ú. 
Causticopho[·nm (v ö. causticus, 

q:dpi::tv viselni), inaró szertartó, pl a 
pokolkőta1 tó 

Causticn1n = caute1iun1 
Causticnm antimoniale = stibium 

chloratu1n v„ ö. 
Cansticn.s (:.-::a:unxó;) égető, edző, maró. 
Canstocyclns (v. ö. causticus és cyclus) 

= annulns causticus, cautóre circu· 
laire, az égető hurok. 

Cau.stode1·matitis (Y.aucr~Óc; égett, v. ü 
1len11atitis), der n1atitis ex an1 bustione 
seu a1nbustionis 

Caustogyxns = oaustocyclus. 
Canter(O xet.uT~p), az égető vas, tüzes vas. 
Cauteria (cauteriu1n többese) 1. égeti.> 

szerek· 2 n1aró szerek 
Cautex·i~ actu~lia, tüzes VfLsak 
Caute:rla potentialia, inaró szereli: 
Caute:rlasmus (Ó x·zuT't]ptry;aµ.ó; ?) = 
Cau.terisatio (Y.O::UT1']p1,~tv sütni, bélye-

get sütni), 1. az égetés, a sütés; 2, 
ina1atás, edzés 

Canterisatio actualis, tüzes vassal 
való égetés a sütés 

Cantex·isatio en Iléche, nyílszeri'í 
n1a16 szerrel val6 égetés 

Caute:risatio potentialis, n1aró szer· 
rel Yaló égetés, n1arás 

Cantexisatio pr·ovocatoF'ia, ingerlő 
felsebzés, felmar:is annak kitudására, 
hogy van„e a kérdéses szervezetben 
bujakór vagy neu1. 

Cedria, c~1lrium 

Cauterium. (-:-0 xo::\.rr/ptov) 1. égető. 
sütőszer ; 2. nia1·ószer ; 3. égetett hely. 

Cauthmozoostex (ó X.'Y.u0µ.6~ az ég6s ; 
v. ö zooster) = herpes zooster 

Cave:r·na, az üreg, barlang, tüdőbeli 
odú. V. ö vonrica 

Cavex·nae venosae = sinus cavernosi 
Cavernitis (barbá:i: alkotás), iufl.an1-

matio oorporis cavetnosi peuis, a 
mony szivac;;o~ testének gyuladá.sa 

Cavernoma (hybridun1) angioma 
cavernosu1n. 

Cave:rn.osus, ba1laugos, üreges szivacs„ 
szerű. Corpora oaveruosa penis = 
pars e;ivernosa penis, a n1ony szivscs„ 
sze1ü teste v része. 

Cavilla (arabs q_uabilla.h), 1. = os sphe-
nodes ; 2. = os tali; 3. = inalleoLus 

Cavitas = uavun1. 
Cavitas glenoi'dalis, ízületi gödöi. 
Cavitas lunata sen sigmoi'dea, fél-
holdképű bevá.gány. 

Cavnm cxanii, :1 koponya fuege. 
Cavum dentis, a fog ürege, a fogiir 
Cavnm Douglasii = excavatio recto .. 

uterina 
Cavum mediastini r111te1·iu>:> et poste„ 

rius, a lnellső és háts6 gátorrüreg 
Cavum narinm, uz orriireg 
Cavnm oris, a száj ihege 
Cavum pelvis, a n1ede11cze iireg·e 
Cavum phar·yngo-lax·yngeum, gac·at. 

gégeü1eg 
Cavnm phax·yngonasale, a hörtyügö 

iil'eg 
Cavnm. :r·ecto ·Ute1innnt == cavun1 

Douglasii. 
Cavnm snbaxachnoi:dale1 a pókháló· 

n1ez ;t-h1tti üreg 
Cavnm tho1'a.cis, a mell ürCJge. 
Cavum tympa.ni a. dobür, a dobül'eg 
Cavum nteri, :1 méh ürege, stb. stb. 
Cavnn1 u te:ri ce1 vicis, a inéhuyak 

ürege 
Cavns, üres, odvas 
Cebale = cephale. 
Cedma, rendesen cedn1ata (rcZ xlOµct.";et.), 

1. idült csúzos bantalom külöuöseu 
a czo1nbízületben ; 2 Galen szerint : 
buhones 

Cedma Axetaei, é11negszakadás, varix 
vagy aneu1ysrna :feltörése. 

Cedrela febrlfnga, jávai növéuy, 
inelynek kérgeit vált6láz-elleues szer ül 
használják hazájában 

Ced:r·elaeum(TO xsOpO.awv), czedrusolaj 
Cedria, cedi:ium (~ x~Oplct czedrus· 

gyanta., TD xÉOprn•i CJ.1P.d1usol~j)i czéd· 
ius-olaj. Balogh l(áhnán Szexint 
(v. ö. Conunentár:jának bevezetésével 
p. II) »ce:drium« alatt faeczetet k~ll 
é1·teni, de ne1n mondja, lnirc alapitja 
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ezen érteh11ezést. Dr, Pape nag:y 
görög sz6tárában hiába keresten1 oly 
ma.gyaritzást, mely »faeczetre~ utal_na 

Cedz'Ínus {xlOp~vo.;), czédrus fai. Oleum 
e;edrinuni = oleum citrí. mert olaszul 
il cidro = citrus , 

Celastz·ns ednlis, arabiai s abvssiuiai 
bokor, melynek leveleit a be~szülöt„ 
tek "'chaat, kaat« név alatt thea gya
ufLnt használják 

Cele (TÍ x~Á1]), a séi v 
Cele:r, gyors„ Pulsus celer, gyors érverés. 
Cele:ritas, a gyorsaság. 
Celetes (0 Xl)f,~TI).;) a sérves 
Celicus, sérves, sérvi 
Celis (~ x11).l:;), folt, 11nya:jegy1 heg, 

égetéses heg 
Cella {»kele« héberben zárt hel,yet 

ieleut; celare elrejteni), kis szobilc.ska, 
pincze i 2. a sejt 

Cella media ventr-iculi latei alis, 
az oldals6 agygyomrocs közepe 

Celloi'dinnm (cella a sejt, 7Q clOo:; az 
idom), a celloldin 

Cellula (cella kies), kis sejt, sejtecske. 
Cellnlae ae:r eae seu mem bxanaceae 

=vesiculae aEirea.e seu membrana.cAae 
puhnonum, a tüdők légtar t6 sejtje;. 

Cellnlae ethmoi"dales, a rostacsont 
sejtjei 

Cellnlae intestini crassi = haustra. 
Cellnlae masto1deae, a csecsnyujt .. 

vány sejtjei. 
Cellulae membranaceae pulmonnm 

= cellulae a8reae. 
Cellulae palatinae, a szitjpadhí.s

képzBcsontok sejtjei 
Cellulae parietales se pulnionum, 

oldalt áll6 légtart6 h6lyagcsák. 
Cellulae tex·minales se. pulmonum, 

csúcson álló légtart6 sejt.ek hólyag. 
csák 

Cellnlae vent:ii~uli Willisii ca.-
merae vent1iculi \'\lillisii„ 

Cellnla:i·is = cellulosus 
Cellulitis (v ö cellula, hybridnin), 

sejtgyuladás. 
Cellnlosa (v. ö. eellula), a sf1jt hnrkú-

nak anyaga, a cellulosa 
Cellnlosaamyli.,a kenH;nyitü cellulosa 
Cellnlosns, cellula1is, sejtes. 
Celocolica (v. ö celn és <.olica), sé1 v·· 

okozta bélgö:res. 
Celodyspnoea (v ü. cele és dys11noea)1 

sérv-okozta nehéz légzés. 
Celoi'"des, celodes 01 "/_1]).~ a ka101n, 

TO ~(3ó; az ido1n), karonisze1 ií. N eoplas-
1nas celoldes, hegrák ·v ö keloldu1n 

Celologia (v„ ö cele, ó ) Ó)'O; a tan), 
a sé1 vek tana. 

Celorxhaphia (v. ü celf~ és iaphe)1 a 
sérv\Tarrás, sé1 vyarr t 

Celotomia (~ ;~:r1A:1oµt'.a) = hernioto · 
mia. 

Celotomicus -= heruiotomicus 
Celotomus = herniotomu;;; 
Cementatioi zom:inczosodás, zománcz-

képzödés. 
Cementum, 1. a cze1neut i 2 = crusta 

osteo'ídes radiois dentis, a foggyö
kér· cze1nentje Pyxis cementaria, tűz„ 
áll6 edénJ 

Cenangia = eeneangia 
Cenchrodes, cenchx·o.i:des (xsyzpost· 

01);), kölesszeIŰ 
Ceneangia (~ zsV'l.'iYfo:, xs1s?.:yylét)1 vér

edéuyürülés ? ! 
Cenembatesis (~ zsvsµ~cf.·:"fjo-t;), 1 

paracentesis; 2. sebnek, nríiszernek 
behatolása egy testüregbe 

Cenencepha.locele (zcvó; üres; v U. 
encephalocele), h01nlokagysérv 

Ceneon (0 zsvcW·i ), az ágyék. 
Cenoma (TO xévwµo:), az ürülék: az ür 
Cenosiophthisis (\'. ö cenosis és 

phthisis), vérf'ogyatkozás okozta so1_
vadás 

Cenosis (·~ zivhlo-t;), az ürülés, iirités, 
fogyatkozás 

Centaurium, centani:·enm, centau
xis (To Y.S'1t-r1:Úpe:tov, xs-i-:aúptov, xsvTV'.lJ 
pí.;), ezerjófri, földepe tárnics V ö. 
e1·ythraea centau1iu:n 

Centema (70 xSvt"f]p.'.X), 1 szt'nt hel) 
~ hegy, tüsök. 

Centesis (-~ xé·~·:-ncrt;_): n1egszúr~'1.s, rneg· 
csapolás 

Centeterion, centeterinm, ("rO xsv-r11-
T1J'tnov), tli: szúróeszköz - a szúr6-
csap„ Eddigelé »szú.rcsap« 

Centeticns (xcVTl)T~xó~)1 r sapolo1 szúr6, 
szúrt. 

Centigramma ( centum 
gramma), n centigra1nn1, 
gran1n1e, a c.y,entigrrtn1n1, 

szár., és 
le ceuti-

Centilitz·e (öentun1 száz és lit1·e), a 
czentiliter 

Centimetz·um (centrum száz v. ö 
1net1un1), a centin1eteT, czentüneter, 

Centimeti:um cu.bi<inm, köbczenti· 
meteT 

Centimetx·um qnad1-atum, uégyzet
czentin10ter 

Centipellio, száz1·étü paczal 
Centradiaphanes (v. ö. centrun1; & 

pr. 3tcMpo:v~; á.tlá.tsz6), közepen át 
ue1n Ját.;;z6; cataracta centraíl.iapha·· 
nes = cataiacta centralis. 

Cent:r·icus, centralis, központi) köze. 
:Petti. 

Centrifugus ( ceu.tru111 a középpont1 fU
ge1·e futni), központt61 fut6. 

Centripetns (centrum pete1e a köz. 
pont felé tartani), köz1lont felé ta1t6, 

l 
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Centr'ocataracta (v„ ö centium és 
entralis cataracta) = eataracta 

Centr'ogaDgliitis (v„ ö centrum és 
gangliitis), központbeli idegduc,zok 
gyuladftsa ? ! 

Centi:·osteosclerosis (\-, ü. centrun1, 
-rO OcrTiov a csont; v. ö. sclerosis) = 
ostaosclerosis centralis, központ felé 
tart6 csontosodás, a hosszú csontok 
belső világának csontanyaggal val6 
kitöltése 

Centrum (rO xS'll'tpo1), a tüske, a tövis, 
a központ 

Centrum gr-avitatisi a súly1Jo1ü 
Centrum_ nervosum Willisii = gan

glion solare 
Ceutr·um. semiovale Vieussenii = 

tegmentun1 ventricolorum. 
Centx·um tendineum se diaph:rag

matis =-= pars tendinea diaph1agma· 
tis = speculum I{elrriontii1 a iekesz 
inas része. 

Cepa1 cepola, a hagynia 
Cephaelicum se acidnm, h<inytat6 

gyökér sav. 
Cephaelis ipeeaeuanha Wildenow, 

hánytató gyökér 
Cephalaea (~ x<:tpl'.lhtúct), idiilt, ta.1t6s 

fejfájás 
Cephala.ea specifica; bujakóros fej„ 

fájás. 
Oephalaematocele (v ö cephale, :-0 

lltµa: a vé1, ij ..:fi/,n, a sé1 v ; helyte. 
len: cephalohaematocele), a f~j vér
sérvc, a koponya vérdaganata. Ertsd: 
a. sa1ló-öböl, vagy a "'coufinens si
nuu1n.: falainak kitolnlása eg)-r ko1Jo„ 
nyarésen 

Cephalaematoma (v. ö. cephale és 
haematoma), az uidonszülöttek fej.. 
daganata Azonos érteln1ílek: tumor 
Lapitis sanguiueus neonat01u1n, t:ccby .. 
lnon1a. capitis neonatoru1n, thrombus 
u1.pitis neonatoi:11n11 (~aput ~UC<.',eda· 
ne11111. 

Cephalaens lxo:cp::x),r.úo.;), fejilletö, íej. 
bántó 

Cephalogogus (v. O. cephalt:'i ci)'Myé.; 
vezetéí), a szülöfogú = capitis 
ducto1: forceps obstetl'icitl. Eil11igelé 
>,szülfog6«. 

CeplÍalagxa (v, ö f;ephale, "Íi Ű.)'pa a 
f<ijdalom, a ~~öszveny), fejküszvény 

Cephalagricus
1 

fejköszvenyes 1 Rtb 
Cephalalgia Cri xecpl'.lhahyla), a fejfájás 
Cephalalgi;!L nervosa, a fejzsáh<1 
Cephalalgia 1heum3.tica) csúzn~ fej 

fájás 
Cephala:l·tica se, i:·emedia (\· i~ 

cephale 1 &p.-l·~ew rendbeszedni), fej.. 
tisztit6 szerek. J{raus s'ze1int elvétve, 
cepha}O(;atharthi(.a helyett. 

Cephalalgicu.s, fejfá.j<is, fejfájási.. 
Cephale (-fi xeq;ia);rj), a fej 
Cephalic{I. se„ i:•entedia (v. ö cephá·· 

licus), fejre ható szerek 
Cephalica se vena. (= vena, subcu„ 

tanea radialis. Hy1tl .József szerint 
ezen melléknév »xetpa:X~x-li« nem gö
rög, hanem arabs eredetű), fejé.r: 
rnivel azt tartották téíle, ha.gy köz .. 
vetlen viszonyban au a fejjel, s azért 
ezt haszn<llták é1·vágá.sul fejbántaJ .. 
n1akn&l 

Cephaliens (r.eq:n),tr.ó.;), feji, :fejes 
Cephaline ('~ xetp(l),lv't)), a nyelv gyö· 

ke1e 
Cephalinum (v. ö. cephale), a cepha· 

lin, az agyvelő egy alkot,ó rásze 
Cephalion ·(:-0 xo:q:icÍ.Xto·i), fejecs, 
Cephalis (~ r.e~ry-),1.;) = cephalion. 
Cephalitis (v ö cephale) = enc.e„ 

phalitis; sr.6lól szó1·a »fejlob>< 
Cephalium = uephalion 
Cephalocatha:rtica se. :r·emedia (v 

ö. cephale és catha1·ticus) fejtisztit6 
sze1ek 

Cephalocele (v. ö cephale ós cele), 
fejsé1 v = he1ui.a cephalic:a; a kopo„ 
nya sérvei általában 

Cephalocentesis (v ö cephale és 
cmit,esis ), fej :;zÚ.1 ás, f13jn1cgcsapolás 

Cephalocholosis (v. ö cephale és 
chole), erevóriíség oko;r,ta agyvell:I·· 
bintalon1 

Cephalodes (xscpa/,u50 ... J<;1 x.tcp(lhottÖ"tÍ~), 
fejaln.kU, fej;;ze1 ií 

Cephalodesm.ium (:-0 xscpcüoOicrµto-., b 
xsq.iry:).oOSoµ.oc: kicsiuyitve), feikötö, fej· 
kötés 

Cephalodnctox· (ros;i; sz&, mert görCg 
deákkal van összekötve) = capiti
ducto1, cephalogogns 

Cephalodynia (v ö c.ephale és r.· 
OOÚ•111 a fá,idalon1) = cophalalgia 

Cephaloedem.a (v. ö. cephale f.i& 
oedema), fejvizeuyl-J, kiilső fejvizkór 

Cephalogenesis (v„ ö. cephale~ i, 
ylNf.O"t~ a képződés), fojképződ0s .. 

Ccphaloides = cephalodes„ 
Cephalologia. (v. ö (;ephale, Ó Aóyr.' 

tan), tt fej tana, a fej boneztana, 
Cephaloloxia (v. i:i. cephale1 Ao~ó, 

ferde), ferde fejta1tlis. 
Cephalometr·ia = c1anio·metria. ·v. ö. 
Cepha.lometrnm (v ö. cephale, tC 

11.lTpo·• a n1érő) fejmé1·ö V. ö. c1·a .. 
nion1etrun1 

Cephalomenia ( \ b c.epht1le, u.t µ:ij'JE\ 
h6s:zá1n 1 női tis~tul<Ís), fejbeli hó„ 
szám, a nö:i tisztulásnak itllitülagos 
eltévedése a fej felé, aberratio fluxus 
n1enstrui :vl capnt 



Cepha!omondidymi 102 Ceratitis pl1lyef aenodes 

Cephalomondidymi (v. ö cepha.lc) 
µÓvo; egy, OU5uµo; ikeI ), összenőtt 
fejií. vagy csupán egyfejli. ikrek 

Cephalomyi'tis (v ö, cephale és myi„ 
tis )1 fejízomlo b, a fej ÍZina-inak gyu·· 
ladása. 

Cephalomyodynia (v 0 cepha1e, ; 
µU; izom,~ OOúv"f) fájdalrnn), fejízn1ok
beli fájdalom, fejizomcsúz, a fei iz., 
mainak csú.za 

Cephalonia (talán cephalüi ? ), uag)·
fejűség az agyvelő túltengéséve1. 

Cephalonosns (v. ö cephale, -~ vó::ro; 
a kór), fejbá.utalom. 

Cephalopathia (v ö cephale és ,Q 
nO:~o; a bánta.lom), a.gybántalom 

Cephalophai:yngens se muscnlus 
(v. ö. cephale és pharynx), kop9nya. 
alapi garatizorn V ö. n1usculus con
strictor pharyngis snperior, 111el,ynek 
részét képezi. 

Cephalopho.rnm (;,, ö cepha.le, cp~p$t'/ 
tartani), fejta1 t6 

Cephalophyma (v. ö. cephale, -rO r:piJµ-x 
daganat), kelevényes fejdaganat. 

Cephc1oloponia (v ö. cephale, 0 TCÓ'.'oi;;, 
1nuuka: fájdalon1), fejbántalo1n, fej
b ó dul t s ág 

Cephalopsyctei: (v 
cpux.'t"~p hli.tö), fejhlitő 
ta1t6 

O. cephaJe, ó 
iégh6lyag, jég .. 

Cephalopyosis (v. ö cephale, ~ rcúwat; 
genyedés), fejbeli tályog. 

Cephalopy1·a (v. ö cephale, ,Q -;ri.íp a 
láz)~ agyláz, a.gyvelög;ruladás okozta 
láz ? ! 

Cephaloi:·x·heuma (v u. cerhale ~s 
i·hcuma), fejcsúz. 

Ccphalos (;,:icpct/,o;) cephale 
Cephaloseisis (v. ö. cephale, ·~ crei:"cai;;, 

rázkódás), fejrázkódás, agyvelöráz
kóU.ás 

Cephalosisticns (v. ö. cephaloseisis), 
agyvelörázkódás. 

Cephalothliba, cephalothlibes (v. ö 
cephale, 0 ~Aí~YJi;; zúzó), fejzűzó. Bau
deloque .. féle destructor, contritor ca
pitis„ 

Cephalotheca (v. ö. cepbale, T1 ~~XYJ 
fli.tyolbo1iték), állattanilag: fejbo1i
ték a rovarok 8.lczáinál 

Cephalothoracoster·umenns fOetns 
( v, ö. cephale, tho1'ax és o't"ipet'>' n1eg .. 
fosztani), fej és i11ellkas nélküli torz· 
rnagza.t. 

Cephalotomia (v. ö. cephule, ~ TO/J.~ 
n1etszés)1 1 a fej boucztana; 2 = 
cxcerebratio, a inagzat fejének fel
hasitá.sa az agyvelő kiüritésc végett 

Cephalotomns (xecpcú,Óroµo-;), fejvágó, 
feik.:\~ 

Cephalotx·idymns (v. ö, cephale, -:p[·· 
Ouµo~ há.rmas-ike1), h:á101nfej111 torz. 
szülött 

Cephalot:riba, cephalot:r-ibes = 
Cephalotr-ibtez', cephalotx·yptex 

ce11halothlíba 
Cep}lalot:x·ipsia (\ ö. cephale, -rp(~et·J 

zúzni), a fejzúzás: a magzat fejének 
összezúzása 

Cephalotrypanou (-;-0 xq::i(f.),ocp~rca·io'.') 
= t1·epauum 

Cephalotzypesis = t1epanatio "'il. ö. 
cephalot1ypanon 

Cephalulcus (v, ö cephale, &Ar.:et\l 
h1\zni), fejhuzói fejfogó, szülöfogó 

Cez·a, a viasz 
Cera alba, a fehG1 viasz 
Cer·a chinensis, chit;ai viasz. 
Ce:r·a coryphae = CGlit koperniciae 

c:e1iferae 
Cer·a :B.ava, sárga viasz 
Cez'a japonica, jap<lni viasz 
Cera kopei:'niciae ce:rifexae, Ka1-

nanbaviasz, páhnaviasz. 
Cera minei;alis = ce1esin111n, ásvá.ny

viasz, föl ii ·yiasz 
Cera myx'icae celife1'ae 1 inyric::t

viasz, n1üik;-i,viasz 
1 Cera myristicae, bukuhiba viasz 

Cera virginea, szi.iz viasz, 'fiatal méhek 
viasza. 

Cexaea ("(; xo:pala), a sza1 Y, <t 1néh 
sza1 \ra, 

! Ce1·as (-cO xépa;), a S!la1 Ú; 2) = cuu1eP~. 
Cerasa ('t"tz xrt"pw:ra), a cse1·esznyék 

1 
Cexasinum, cex'asinm (v. 0 cerasa), 

cse1 esznyegyR.nta 
Ce:xatectasia, ce:ratecta.sis (v ö 

ce1as és ec trisis), ::>trtphyloma 
pelluc:idu1n 

Ce1"atectasia conica = 0e1atoeonus. 
Cer·atectasia ex panno, posztótO l 

e1edő porczhá1tyatlgulás 
Cei:atectasia ulcerativa, fekélyt->s 

po1 uzhá1 tya tágulat 
Ceratectomia (\' ö cenis, íJ e.xroµ"tÍ 

a kitnetszés), po1 czhB..1 tyakin1etszés. 
Cex·atiasis (?), <;C1aton1a b<lntaloin? 

Tahin "ce1atosiso; 
Ce:catinum (v 0 (eres), szarÚ·· 

fehérnye, szarúa.11yag ? 
Ceratis (~ xepa:rl;) = coruea. 
Ce:ratitis (~ xepa:'t"ftt;}, porczhá1tyalob .. 
Ceratitis neuroparalytica , hüdés 

okozta sze1npor.czhá1tyalob 
Ceratitis paunosa = pannus 
Ce:c-atitis pax·enchymatosa diflnsa, 

a SZGlTil)orczliártyának te1irnbeles 
lo bj a, gyuladása 

Ceratitis phlyctaenodes herpes 
corneae, porczhá1tyasömör 

1 

1 

1 
;[ 



.... 

Cer-atitis postica. 103 Cerebria 

Ce:r·atitís postica, vizhá1tyalob = 
hydromeuingitis 

Ceratitis pnnctata1 g6czos porcz
hártyalob 

Ceratitis snppurativa: fekélyesedő 
szempo1 czhá.1·t;yalo b 

Cer·atitis vasculosa, eaényes sze1n
poi:czhá1 tya., edényképzö szempoi.:cz„ 
há1 tya·.gyuladás. 

Cei:atocele (eb :.:$po:; a szarú, ·(; :.:rj);ri 
a sérv). szemporcz hártyasérv 

Cer·atoconus ( v. ö ceras és conus a 
knp), átlátszó szemporcz há1tyakup1 

á.tlá.tszó. kupos sze111porczhá.1 tya.csayi. 
Ceratode:itis ~= ce1atitis 
Ce:ratodeocel,e = ceratocele 
Ceratodeonyxis (v. ö ceras, ,; dOo; 

az idom, 'J\Ícrcri;t\I szlÍ.rni) = cera„ 
tonyxis, 

Ce~atodes (x;,prrroetO~i;,xepccrt.iO·i]i;): szarú. 
szertí, porczhá:r~yaszerli 

Ceratodes membr·ana = cornea. 
Cer-atogenesis (v ö. e,eras, ~ yi.vo,rn; 

a képződés, az eredet), a szarúszövet„ 
képződése1 e!·edete. 

Ceratoglobus (v„ ö. ceras a porcz„ 
hártya és globus a gömb), szemporcz„ 
hártyagömh = hydro_ps camerae ante. 
rioris = hydrophthalmus anterior 

Ce:r·atoglossus se. muscnlus (v ö, 
ceras a szakcsont szarvai és glossa), 
szakcsontsza:c vak -· s nyelv összekötő 
iz<Jin 

Ce~·atoma {-rO xe:potrooµa), szarúszerü úi
képlet 

Ceratomalacia ( v ö„ coras és malacia), 
a szemporcz hárty3.jának elmállása 

Cei:·atomeningitis (v. ö ceras és 
mening;itis), ce1atitis. Felesleges 

Ce:ratonia siliqua Linné(~ xe:pxt"ovla), 
Szt ... J ános keHyérfa 

Ceratonosns (v ö. ceros, ~ v.fao; a. kór), 
a szemporczhártyájának b:intalma 

Ceratonyxis (v„ ö., ce1as, vúcranv szúrni), 
a szemporcz hárty~i<Lnak megszurása, 
1negszegzése, 

Ceratophai:yngens se m.uscnlns 
(v ö, ceras - a szakcsont sza1 vai 
- s pharynx): szakszarvak··garat
ízom. V„ ö. musculus coustrictor pha
ryngis medius, melynek részét képezi 

Cer~toplastica (; ö cc,ras,és plas~ic~.), 
muleges porczhartyakepzes v kepleR, 

Ceratopnpillometrn.m, ceratopupillo· 
meter sec„ Wecke1 (v. ö ceras, pupilla 
ós -ró µ{rpcv &. mérő; hybriclum j 
jobb: ceratoco1emetrum. Dr. B.), 
Weckc1·félc po1cz há1tya. s (szc1n· 
bogár) látamérö. 

Cei:athor·r•hexis (v„ ö„ ceras és rhex.is} 
ruptura corneae, a szemporcz .. 

hárty<ijáuak f'els.zak:adá.sa 

Ce~atoscopia, a po1'czhárt.ya göi:bü, 
léséuek me18se j v. ö 

Cerastoscopinm (v. ö. ce1·as ~ crxo7trí 
a vizsgálat), porczhá1tyaméréí V. ö 
ceiatoscopfo ... 

Cex·atosis (\ ü c.;eias): a ceratoma 
képződése, szarU.szerlí., szarúszövetH 
újképlet .. képződés ; a sza1·úszövet 
bá utalma, niint n1ilyenek : callositas: 
clavu::i, verruca, cornu cutaueu1n 

Ce:ratosis lingnae = psoriasis nr.1 .. 
cosae linguae et oris 

Cer·atosis pigmentosa senilis, agg·· 
kori festenyes szarúképzödés = ver
ruca senihs 

Ce:fatosyphilolepis (v·. i.\. ceras~ s.-i:· 
philis a bujak6r, ~ h.Enl; a pikkely}, 
a tenyérnek pikkelyes bnja,k6ros, 
hámvastagodása syphilolepis pal-. 
marum cornea. 

Ceratotomia (Y. ö. ceras, 7) •oµ~ a 
metszés), porczhi1rtyametszés 

Ceratotomus (ó xe:pct.Tot"Óµoi;:)i a porcz„ 
hártya szike. 

Cei:·atum ('r'o XYJpWnfv), a viaszos ír 
Ce~·at~m ad labia ftavnm., sárga 

aJak1r .. 
Ceratum ad labia :r·nbi:·ttm, vörös 

ajakir, 
Ceratum aeruginis, rézi:ozsdaír 

ceratnm viride = emplastrum viiide. 
Cei:atnm cetacei, seu spei:·matis ceti 
~ emplastrum sper1natis ceti, czet• 
faggyúir 

Cei:•atum cetacei rubr•um, piros 
czetfaggyúir 

Cei:·atnm citi:·inum = sárgaviaszir 
Cei:•atnm de minio i:ubrum = em

plastrum 1ninii rubru1n 
Cei:·atum fuscum. = unguentu1n f'us

cun1, bar na íx „ 
Cera.tnm myx•isticae, viaszos sze· 

:recsendióit 
Cer'atnm Satu~ni, viaszos ölo1nh. 
Cera tum :r'esinae pini, terpetin viaszh 
Ceratum vi:r·id.e = en1plastrum viride 
Cerberus txicep·s (cerberus inytho-

logiai kutya, t1iceps háro1nfejli) = 
pulvis ex tribus = pulvis Corna· 
chinns, elavult erős hashajtó„ 

Cerbe:r·ns mítigatus me1·curius 
dulcis, ctüorncl. 

Cer·cosis (Ó >tÉpxoi;: a fa1·k), 1. fark· 
szerH növedék, pl„ túltengett csikló, 
a női sze1né1e1nblíl kilógó ha-barcz: 
2. farkdurvány - , 

Ce:i:ebellnm (ce1eh1 ru11 kies), a.z 
ag,yacs. 

Cerebxalis1 agyvelei Venae oerebralss, 
ag_yi, agyvelei r,l.'ek 

Cereb:i:·ia (cereb1uu1 az agy\ Pinel 
szerint = psychosiq 



Cerebría acuta 104 Chalazae 

a.cn ta = in<1uia Cerebria 
Cerebi;·ia 
Cex·eb:ria 
Cer·ebi:·ia 

chi;·onica = de1nentia 
partialis = mono1nauia 
symptomatica = hypo-

ce1 vicetli:S 1 az idegek nyaki fonatai 
uyaki idegfonat. 

Cervicitis se„ nte1·i (újabb b<'t1ba1is
n1us), a 111éhnyakgyuiadás 

Cer·vicitis uteri hype:r·tx·ophica, túl
tengő inéhuyakgyuhtdás. 

chond1ia 
Cer·eb:r·inicnm acidnm, 
Cer·ebx·innm, cerebrina, 

agyvelösav. 
az agyvelő 

egy anyaga, a czereb:rin, 
Cerebritis (hyb1idum) = cncephalitis 
Cex·ebr·osa, agyvelöczuko1. 
Ce:l'·ebx·oscopia, Bouchut Parisban (v ö 

cerebru1n ~ oxoTC~ a vizsgálat), agy
velővizsgálat, értsd: sze1ntükö1rel 
Ujabb barbarismus. Ha sziikség van 
e szóra. akkor : »ence'Phaloscopia.,; 
volna a helyes terminus 

Ce1·ebrnm, az agy, az agy veleje, agy .. 
velő. 

Cer•ebrnm abdominale = centiu1n 
nervosum Willisii =ganglion sola1e 

Cer'elaenm (Ó X1]pÓ; a viasz, -rO ?A,-.~ov 
az olaj), 1 viaszÍI, ce1atu1n oleosun1 ; 
2„ = oleum cerae, viaszolaj 

Cereolns (•0 xripó; a viasz), szála.cs, 
bougie 

Cereolus medica.tus sen compositns, 
gyógyszeres szála.cs, szeres szálacs 

Cereolns nasalis, 01rszálacs 
Cereolus ux·ethr•alis, húgycsöszálacs 
Cex·esina, ce:l'·esinnm (rO X1JpÓ; a yiasz), 

ozokerinböl k-észült paraffin-viasz, 
ásványviasz. 

Cei:·eviisia, a sör 
Ceria (~ x~tpla) 1. tetemburkok; 

2. állitólag = fnvus. 
Cerium oxalicnm, sóskasava.s cerium 
Cerinnm (cera viasz) = aciduni. cero. 

tinicu1n? ! 
Cex·odes (xriphlOY);), viaszszerH, viaszos 
Cex·oleinnm { cel'a a viasz, oleum az 

olaj), a viaszolaj. 
Cex·om.a (Ó X1JpÓ; ·a via,sz)1 l ceratu1n i 

2 töinlös dagan<'tt viaszszerli ben-
11ékkeL 

Ceresinnm = cera inineralis 
Cerosinnm (cera a vi<'tsz), növény

viasz 
Cex·osti.•oma, cei:·ostxosis (v ö. ceras 

és st1oma) = ce1<'tto1na, ce1atosis? ! 
Cer·otinicns (v. ö. ce1a) czerotiusavas 
Ce:r·otinnm, a czerotin, viaszszes,.; 
Cerotnm = ce1atnn1. 
Cer·otylnm, a czerotinsav gyöke 
Cer oxylinnm, a ceroxylin 
Cex nm.en anrinm = so1des aurium, 

a fillzsü. 

Ce:r·ussa (?) = plu1nbun1 carbonicun1, 
az ólo1nfehé1 

Cex·nssa antimonii = stibium oxy
datnm album 

Cervicalis, nyaki Plexus nervoiun1 

Ce1:·vicodynilil:, i;·heumatica (ba1baiis-
1nus) ; v ö 111yalgia cei \ricis 1heu
matica 

Ce:r:·vix, icis = 11uchi1, a tar k6 
Cer·vix nte:r:·i = collun1 nte1i 
Cestodea animalia, a gftlaudfé1 gek;v. ö 
Cestodes (xtcr-roa3·~;, xt;TW31]; ö~r:;ze1ü); 

övsze1 li, övido1nú Ve11nes cestodes 
= taeniae 

Cestoi'deq. = cestoci.ea 
Cestx•on (TO xécrTpc~), a szuion,y, a tü 
Cetacea se. animalia., a czetf€lék. 
Cetacenm, a czetfaggyú, Gzetviasz. 

bálna viasz j v„ ö sper1ua c.eti. · 
Cetacenm ci:·udnm, nye1s czetv-iasz. 
Cetacenm filtratum, szii1 t czet viasz. 
Cetaceum flavurn, srl.1ga czctfaggyó. 
Cetacenm pressumi sajtolt czetviasz, 

czetfaggyú · 
Cetacenm saccharatnm, czukros czet· 

faggyú 
Cetaceus, czeti, czethali 

1 Cetinnm (-rC x-fíTo.:; teuge1i s~,or113 eteg 
a czethal), a czetfaggyany, a czetin 
V, ö. sperma ceti, 

Cetrai:ia islandica (c.:et,us ?), izlfl.ndi 
inoh 

1 Cetxax•innm = ceti:a1icn1n 11.cid1un, az 
izlandi moh keseríije 

Cetns, (rO xií•o; a tengeri szö1n;yeteg), 
a czethal 

Cetylalcoholn:m, czet,ylszesz 
Cevadilla = saba.dilla 
Cevadinicum sen cevadin:m. acidum 

= sabadillicu1n acidun1. sz;;.badillsav 
Chaat, celastrus e:iuÜ::: leve.leinek 

abyssiniai n1egnevez;.ése. 
Chabex·ti olenlil, Chabert-féle ofaj 
Chaetosis (1J z.alT1] a h~jazat} a haj 

sörtesedése, vastagodása ? 
Chalasis (·~ z.d.Aacrt;), az ele1nyedés) a 

felengedés, n1egtágnlás 
Cholastica se. remedia (y_'l.Aacrnxtf;)

1 
elnyesztö, puhit6 szerek 

Chalasticus (y_a.Aaunxó;), .lá.gyitó. er. 
nyesztö„ 

Chalaza (~ y_t:D.rx~a), 1 jégeső i 2 jég
árpa a szemen i B. bo1sóka a disznó· 
húsban; 4. pö1se11és; 5. = cicat1ula 

Chala.zae (chalaza többese), A1istoteles 
óta: a pete csirfo:tja, cicat1icula, 
grandi.ues, colu1nuae albuminis, ap
peudices albuminis, liga1nenta sus .. 
pensoria vitelli ! ! V ö. K1·aus L. 
A "'Kritisch, etymologisch, medi(i„ 
ui.sches \'Tör ber buch, pag 215. ~ 

r 
1 
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Chalaziophyma (v O chalazion és 
-rb 9\íµCL daganat), sze1njégár pa 
chalaziun1 

Chalazion, chalazinm (-.0 X.rt.J.d.~to\I) 
= chala.za„ 

Chalazoneph:r·itis (v ö. chalaza és 
uephritis), szemcsés veselob, 1no1bus 
Brightii chrouicus ? ? ! 

Chalazosis (~ Xt1.A&,ú)crt; ?) bors6kakép-
ződés, szemjégár11a képződése, 

Chalbanuxn ("rO x_ci.A~ll\IO.t), = galbanu1n. 
Cha.lcos (ó zrxJ,xó;), érez, vas. 
Chalicogen..i.s, chalicogonns (0, ·~ 

x_d.At~ mész, yly\lea5'1n képződni), inész
képzö, calcigenus. 

Chalicopegae (0, ~ x_d.).tg 111észföld, 
~ TCfiY-'l forrás)) meszes ásványvizek 

Chalicophox·ns (0, ~ z.cD,i~ n1ész, q;idpe!v 
vinui), mésztartó = calcif81us. 

Chalicosis se pnlmonttm (Ó, Ti y__tiAi; 
a mész), pueun1onoconiosis 1 egy 
neme föld-, kova·, mészporokozta 
tüdéíbántalo1n 

Chalínos (Ó x.er:.Atvó;), 1 fék, gyeplő, 
zabola; 2 , ;A.i;relianus szerint: 1>záj
szeglet .. sza.Jzng 

Chalix (0, ~ xcD.t~) = calx cruda, non 
u.Sta, oltatlan n1ész, oltatlan mészkö, 
eleven ruész., 

Chalybeatns (v ö Gbalybs), aczélosi 
vasas A.qua,e chalybeatae = aquae 
lhart,iales, vasas vizek„ 

Chalyboc:renae (v„ ö. chalybs, ~ xp:YÍV'll 
forrás), vasas források, vasas vizek 

Chalybs (0 x.ofl.ut.!J), aczél, vas. 
Chamaed:r :vs (f.j x_rr.µ1úOpu.;-), közönséges 

gamandor f::-uoi:ja = teuc1iu1n cha· 
inaedrys 

Chamaeleon minerale (ó zo:.µ.er:.~AÚiJv 1 
a színb"ii., szín j á tsz ó gy i k, 
ch:tmaeleou) = kalium ma.uganicun1. 

Chamaemelon (.:0 ;za„uo:f1-1:lJAov) = 
chamo1uilla 

Chamomilla (cha1naernelon elrontva), 
i·on1ana, r6mai székfüvirág, szagos 
moutika V ö. :fl.ores chamonülla.e 
romanae seu authemidis i tová.bbá: 
authe1nis nobilis Linné 

Cha:momilla vnlgaris, kö:;:önséges 
székfií.virág = flores chan1on1illi:te 
vulga1is = nlatricaria cha111on1illa 
IJinué, chrysanthemuni chan1omilla 
Bernhard, chamoi:nilla officinalis C 
Koch. 

Chanher ( chancre f1a11czia szó 
cancerbéíl eredve)= ulcus vcnerir,u1n 

Chanzi:r·a (arabs) = stru1na 
Chaxacter (ó zo:pct:c:r~p), a jcllern 
Char•acter·icns, characteristicns 

(x.ctpet:xTYjptxó~} ielleinzü Signa 111orbi ! 

characteristica, jellemző kó1·tünetek 
Cha:raoterisis = 0haracterismus 

Chai:-a,cterisma (ró y_apo:xT4P:tO'µct) 
character. 

Ch:ir·acteidsmns (Ó xo:po:Xt"1)~tliµ~'a), a 
jellemzés 

Cha1·mes = kern1es 
Cha:r·pie (fr.) = linteu1n car:ptum. 
Char·pie „ Watta gossyp1um pu:Il· 

ficatun1 Brunsi V, ö 1ana gossypii 
depu1'ata 

Chaxta ('~ x.dpnz), 1. lemez; 2 papiros 
Chax·ta adhaesiva pellncida, enyves 

papiros 
Char•ta bibula, szürü vagy itatós .. 

papiros 
Char·ta. calabarica, kalabarpapiros 
Chazta cerata, viaszpapiros 
Charta emporetica (iµ.n:opTJHXÓ<;) = 

charta bibula 
Char·ta epispastica, börpirositó pa

piros 
Char·ta exploi:·ato:i·ia coer·nlea, kék 

lak1nnspapiros„ 
Chal"ta explo:r·atoría :D.ava = 
Charta e:xploratoria lntea, sá1ga 

ké1npapiros, kurkumapapi:ros 
Cha:c·ta exploi:·atoria i;·ubra, vörös 

lak1nuspapiros 
Char·ta fumifer•a, fiistölöpapiros 
Chaz·ta laevigata, simított papiros 
Char·ta medicata, gyógypa,piios, 

szerespapiros. 
Charta. picAata, 0sUzpapi:ros, kösz

vénypapiros 
Char·ta z·esinosa, köszvénypapirO$: 

üSÚz„papiros. 
Chai:·ta sinapis seu sinapisata, 

111ustá1 ns papü os. 
Char•ta vegetabilis indica, fedö 

, n1ézgásp1'tpiros 
! Chai:·ta virginea = amuiou 

Chartacens, pa.pirsze1ü. 
Chaschisch (pe1sa ?), kenderb6·lony, 

a hasis 
Chasme (~ xiicrµri), az ásitozits 
Chasmns (0 xrxaµ).;) = chasme. 
Chasmns hysterícns, méhszenvas 

ásitozás 
Chasmicns (v ö cha.sme), á.sit6, 

á,sitozási 
Channosis (~ x.uúvwat;), a _puhulás. 
Chavica officina:r·nm DC.. et Rox

bnr'gh = piper longum Linné 
Chavicinicnm acidnm = cbavieziu· 

sav. 
Chavicinnm, a chaviczin1 hasoul6 

piperidin-hez 
Chebel hakeseph (héberi I-fyrtl.) = 

funis argenteus = medulla spinalis 
Cheilalgia (v. ö cheilos, cO lf),yo~ a 

fájdalom:) 1 ajakfájdalon1, 
Cheilocarcinoma {Y ö. cheilos, és 

carcinoma = cance1 labioru1!j 

; 
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Cheilitis (v o. (heilos), az njakloh, 
ajakgyuladás 

Cheilocace (v ö cheilos, :1.xzé; '' ós:i.:es 
bá11talo1n\ ajakta.pl6, ajakfenésedés 

Cheilochoi:eopsellismns (1 ö chei
lns1 ehorea és psellis1nus):. auarth. 
ria littei:alis, okoz._: a az ajkak cho1eu· 
„ze1ü 111.ozgása,i által t ! 

Cheiloncus (Y ö. cheilos, cO Oyx.:i; a 
(lagauat\ kemény ajkdaganat, néh~ 
a.jktalyog 

Cheilophyma (1 „ ö cheilos, cO 9Uµ~ 
a puha daganat), a:iaktályog 

Cheiloplastice (v. ö. cheil.os, 7:/,'l.O"TtY.TÍ 
Tiy~'IYJ rnÜképzéS), in{íleg~" a:iakkép;:i:~s, 
<Ljakalkotás 

Cheilor·x·hagia (-v. ö cheilos1 ~ Pttyfi 
a szakadás, vé1zés), ajakvérzés 

Cheilori:·hagicus (v. ö che.ilor1hagia), 
ajakvérzési, ajakvé1zö 

Cheilos (TO /.eO,o;')) az ajak 
Cheiloschisis (v ö. cheilos, Y-1 ayJcr~q, 

a. hasadék) = lahiun1 leporinurn = 
coloboma labii, a nyúlajk 

Cheiloschisis complicata.1 bonyoló .. 
dott nyúlajk 

Cheiloschisis duplex, kettős nyúlajk 
Cheiloschieis simplex, egysze1 ü n,yúl-

ajk. 
Cheiloschisma = chiloschisrna 
Cheir, chir (~ x_dp), a kéz 
Cheix össztétele v. ö chir Öf".sztételei„ 

vel. 
Chele (~ Y.TJA~), 1. rikollók) 2 11 szein

r·és ; 3. a csiptetü fogó 
Chelei:ythr'innm (v ö chelidonium 

és dpu<;Jpáq, püos), a pi1os gó:iircz-al 
= sanguiua1inu1n, py1rhopinun1 

Chelidonicnm acidum, gódirczsav) 
chelidonsav 

Chelidoninicnm acidum, chelidonin· 
sav 

Chelidoninum, a fecskefüalag. 
Cheldoninum majus ('rO zeAtOÓv~ov, 

0 y_ehatJv a fecske), a fecskefii 1 a 
gódircz, a nagy fecskefii 

Chelidoxanthinum, sá1ga godircz~tl. 
Chelonium (tO x.eAWvtov) = sca.p;ila .. 
Chélyscium (TO y_ef.Jcrxtov), nehez ko„ 

högés 
Chemia (-~ XYJf.Liet.), a vegytan 
Chemiatricus, orvos„vegyés:ú; v. ö 
ChentiatrnS, chemiatz:·os {T1 yr)!J.la a 

vegytan, Ó la:rpé; az 01 vas), - ~egy
orvos, egy- középkori orvosi iskola 
neve. 

Chemicus (v ü che1nia), vegytani, 
vegyi 

Chemosis (-~ X~µtucrt;, ~ y_fiµri nyilt 
kagyló), erös szc1n kötőhártyagyula. 
dás, inelynél a sze1n kötőhártyája 
:-,11nyirn felduzzad) hogy gyürűszexŰ· 

leg ernelkedik a coruP.a felébe; 2 a 
sze1upillák lobos luzza.dása 

Chenocholeinicus sen chenocholi„ 
cns (ó, ·(; '/:fiv a liba, \, ü chole), 
liba-epesa"\ as 

Chenopodiaceae, a libatoppfelék 
Chenopodium (ó, ·l; ;fiv a liba, Ó n:o0:: 

a láb )1 a libatopp. 
Chenopodium ambroso.i:d<>s, 11tÍlha 

libatopp. 
Chenopodiuru anthelminthicnm, 

a1ne1ikai libatopp: bélfé1egölő liba 
topp 

Ch_enot~ui;o0-1!olic~s (\ ö. tau1ocho„ 
hcus, e, ·r1 /.T;'I a lib>L)~ hvl.tau1ochol
S8.va,; 

Che:1·etta = stipites hil ayta,e 
Che:1'mes = kerme.s 
Chesia, chesis (y.,S,tlV székelni), a széT 

kelés, hasmenés, székelési inger 
Chezananca, chezanauce (y_é,ttv szé„ 

kelni, ~ &vrlyxY) a sz-:ikség, a kényszer), 
egy ósdi kenöcs, vagy ir, melylyel 
székeletet akartak kikényszeriteni 
Elavult 

Chiasma (cO x_lacrµa), a keresztödzéS 
ChiasmaCamper.f Camper-féle keresz. 

tezés 
Chiasma nervorum. epticorum 1 a 

hító ideg keresztözése = decussatio 
ne1vo1un1 optico1um 

Chiasmus (0 x.ixaµ.o'~) 1 = c]?.iasma j 
2. a keresztmetszés 

Chiaster·, elavult kötés térdkalács· 
töréseknél; v. ö 

Chiastus (ztacrcó;) keresztes, kereszt. 
id0mú 

Chiastus 1n. föuévi keresztkötés 
Chichiqué (!) középamerikai fa.i inely

nek kérge váltólizellenes szerül 
használta tik 

Chilalgia = cheilalgia 
Chiliogramma. (y_O,tot ezer, TG yprtp.µ.o~ 

a súly) = kilog1a~~1n1a, ezer gramm 
Chiliometr·um (X,lf.tot ezer, ,Q µ~Tpo, 

a inérö) = kilomete1, ezer n1éter 
Chilissochisorhaphia Signorinii {en1-

ber legyen, ki e szörnyeteg teren1-
tését igazoVia) = introretroversio 
cornuta (v„ö Ba.rdeleben III 756 pag.) 
Az iuvaginatiónak, lágyéksér·v gyö
keres gy6gyitásán<tk egy neme 

Chilitis = cheilitis 
Chilocace = cheilocace. 
Chiloca:1·cinoma = cheilocarcinon1a 
Chiloncns, chilophyma = cheilon-

cus: cheilophyrria, 

Chiloplastica = cheiloplastica. 
Chilor·r·hagia = cheilorrhagia 
Chilor·i:,hagicns = cheilo11hagiDus 
Chilos, chilus = cheilosi cheilus 

l 

• 
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Í 0 

J 
Chiloschísma (v ö cheilos, ,; crx.~aµ'X 

a hasadék) = labium leporinum 
Chimaphyllinnm, ernyős körtikeal; 

v. ö 
Chimaphylla nmbellata. Nnttal, er
nyős köitike 

Chimetlon (rO y_[[J.<:'Ú.0•1) a- fagyás, fagy
daganat. 

ohimetlon és 
ohimetlon 
ö. chemia 
tél; 2 e1ös 

Chimetlophyma (v„ ö 
TO cpíJ,u.-x a daganat) = 

Chimia s összetételei) v. 
Chimon (0 y_ ~~µ[ov) 1. a 

iAzó hideglelés. 
China (quing_uinja, kinkina franczia 

szó, n1ely del Cinchon, perui alkiiály 
nevétől ered), a china.··kéreg1 china
héj, kínahé: 

China Calisaya si-hga kinakéreg; v ö. 
co1 tex chinae fiavae 

China fusca, barna kinakéreg = co1-
tex peruvianus 

China g:r:·isea = china fusca. 
China ofi'ieinalis = china fusca. 
China. regia = ch.ina fusca de Loxa 
China :r:·nb:ra, ve1·es kinakéreg i v. ö. 

cortcx china.e ruber ilurus 
Chiuammoninm (china, és an11nonium) 

:::=":'. chinonanüdu111, kinona1nid. 
Chinei:ythi:inum (v ö. china és ipu/lip,'; 

piros), a kiuaveres 
Chinetnm sulfnrinm1 kénsavas c:hine

tun1 
Chinicinnm, a. r.hinicin, kiniczin 
Chinidinnm a kinülin, ldni<lin = chini

din. 
Chinidinnm 

kinidiu. 
citrlcnmi c:zit101nsavas 

Chinidinnm snlfui:icn1n, kénsavas 
kiuidin 

Chininicns, chinicns (v ö china) .• kiua· 
savas. Acidu1n chininio1m kinasav. 

Chininm = chininurn = qnihia 
Chininm hyd:r·ochlo:rlcnm. chini-

nu1n hydroc:hlo1icu1n 
Chininnm1 a kinal 
Chininnm aceticnm, eczctsavas kinal 
Chininnm aethylosnlfu:ricnm = 

chininuin snlfovinicu1n 
Chininnm a:rsenicicu.m, n1irenysavas 

kinal 
Chininnm arsenicosnm, mircnyes„ 

savas kinaJ 
Chininum bimnriaticnm carbami

datnm, Drygin-féle kétszer sósavas 
karbarnid-kinal. 

Chininnm bisnlfu:cicnm,savanyU kén
savas kjnal 

Chininnm ca:::·'bolicum, kárbolsavas 
kin al. 

Chininnm 
kinal 

citr-icum, czitromsavas 

Chininnm fe:f·:tociti:icnm, 
savas vaskiual 

ChininÚm fer·rocyanatum, 
vaskiua] 

Chininnm 
vaskiual 

fe:i::,i:ojodatnm, 

czitrom 

kéksav as 

jodsavas 

Chininnm fei:xotaxtarionm, ho1kő
sav<t.s vaskinal 

Chininnm hyd1"0 bi:·omicnm, brOrr1„ 
savas kinal 

Chininnm hydi;ochloricum, sósavas 
kin al. 

Chininnm hyd:r·ojodicnm, bydrojodos 
kiual 

Chininnm hydrojodicnm ferratnm, 
hyd1 ojodos vasas kina1 

Chininum hypophosphor·osum, alvil 
lanyos-savas kinal, alfoszforos-savas 
kinal 

Chininn.m jodo· hydr'ojodicnm, feles 
jodos hydrojodos kinal, t, i. oly iblag, 
mely felesen tartalmaz jodot. 

Chiuinum lacticnm, tejsavas kinal. 
Chininnm meconicnm, mekonsavas 

kinal. 
Chininnm mui;·iaticnm = ohininum 

hydrochloricum 
Chininum phosphox·icnm, 

savas kinal, phosphorsavas, 
savas kinal 

villany· 
foszfor· 

Chi:ninnnt i;a.licylicum, salicylsavas 
kiual, sz1tliczilsavas kinal. 

Chininnm steai:inicnm, faggyúsavas 
kinal) sztearinsavas kinal. 

Chininnm stibicnm, dá1·dánysa,vas 
vagy <l.ntiinonsavas kinal 

Chininnm sulfocarbolicum1 kénki1· 
bolsavas kinal. 

Chininum snlt'ovinicnm = chininum 
aethylosnlfuricum, szesz kén - savas 
kinal 

Chininnm snlfnr.fcum, kénsavas kiual 
= snlfa,s quinicus, quiniae sulfas. 

C'hininnm snlfnricnm basicum 
chininu1n sulfuricum. 

Chininnm sulfnricum nentx•nm = 
chini11u1n bisulfuricun1 

Chininum" tannionm, csersavas kinal 

Chininnnt taunicnm insipidn:r.n 
Rozsnyay , Rozsnyay · féle izetlen 
csersavas kinal. 

Chininum tartaricnm, borkösavas 
kina.1 

Chininnm 
kinal. 

urinicicum, húgysav as 

Ch:lninum valerianicnm, gyökönke
savas kiual. 

Chinioi'deu_m = 
Chinoi:dinum1 (china és 70 ~í:Ooi; a-z 

ido1n) 1 a chinoidin) kinoidin_ 

' 
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Chino.i:dinum citricum, ezit.1ouu;;ava.s 
chinoid. czit10111sava.s kinoid 

Chinolin:um: a kinolin 1 kinolink.ék 
Chinolinum tax tai:·icum1 ho1küsavas 

chinolin vagy kinoliu 
Chinonum (v„ ö china), a kinon, :+ 

chinon 
Chinovanicum acidum, kinovasav 

(chinanova); v ö 
Chiococca, azon nö-,,,én,Y„nek nevc 1 lllely 

a kai11ka-gyöke1et adja 
ChiOcoccanicum acidnm1 ki:üukasa.; 

= cbiuova.nictnn acidun1 
Chionablepsia(Óz.túÍ\I hó v ö. ablepsia). 

hóvakitás, hóvakság 
Chionotyphlosis (Ó z.tWv a h61 -~ -r~qiAw::n:;: 

a vakitás), h6vakitás1 hóvakság 
Chionotyphlotes (b Xtúi·Ja hó, Ó Tucp).6ni; 

a vakság)) hóokozta vakulás, hóvakscl,g. 
Chiqne = nigúa (?) =pulexpenet1aus 
Ch.ir .:..:::::. che.ii. Az e tőhöz csatolt rrJ.agán· 

hangzóval kezdő szavak elválasztás·· 
kor az r- betíit a tönél hagyják, tehát 1 

nen1 chi-ru1-gus, hanen1 chir-·urgns. 
Chirades ('J.tpd; tölJbese), felpattngzott, 

felha.sadozott bfJ1 ü kezek 
Chiragi;a (v. ö. ehir, ·~ &ypr:t köszvény; 

·~ xdpaypr:t), kézköszvény 
Chirapotheca (v ö .. chir és apotheca), 

Kraus sze1·i11t sehCszi r11Hsze1tá1 , 
ar1na1nenta1iu1n chiru1gicunl. Sze1in„ 
teJ.n: kézi gyógyszerkh LegalálJb 
ne1n okoz zavart. 

Chirapsia {·~ z.etpa.ljilo-., ·~ 1dp. ((...-c,:.w 
tapogatni), kózérintés ; k0zzel va.ló 
orvoslás, tehát: kézzel való b:inás: 
t. i kenés, dör·:.1süJ,és 

Chira:rthritis (v ö uhiJ Ó:; a.rthritis 
ízületlob), csúzos kózt(ííziileü gyu
ladás 

Chira:r,th:r·ocace (v ii GhÜ és <11 thto· 
cace), kézízületi szil vagy tapló 

Chi:r'aS (~ xetpd;;;), hasadás, karcz 
Chi:r·aia = hel'ba chüatae :=--= gentia.na 

c.:hhayita) chirata tá1nics. 
Chii:atinnm (v. ö cliiiata), a chiratini 

:.t küatin. 
Chixiatx·ns (v. ö chirus Ó laTpÓi;; az 

orvos) 1 sebész; 2. kézzel gyógyitó 
01\'0S 

Chb:isis = chüixis 
Chirismns (Ó )'_t(ptaµÓ;, zepli;.~(I/ kezelni) 

= uhi111rgia. 
Chirixis = cbüisrnu:; 
Chirisma = 1niitett H~,,;z, sebészileg 

orvosolt i·ész. 
C·hix·ccace = r.heüocace = chiiar .. 

thro0ace 
Chix·ocy:rtoma (v. ö. chir, 70 zúprcup.D'.) 

a görbülés', a kézhajlás 
Chirocyi:tosis (v. ö. chir, Ti xÚpTW<:it; 

ha,jlás1 görhülós), kézhajl;l.s 

Chii:·omachinm. (v. ö ehi1), gye1·1nek~ 
kocsi, kézi -kocsi, 

Chi:r·omania 1-Iufelaud = onauia. 
Chit·ometx·esis (v„ ö chi1, 'l µ~T~1)crt;; 

~1 n1érés), 1 a kézn1é1és, 2„ ine1es a 
kézzel, kézn1érés 

Chirometi;·um (v ö uhii, ·~O µ{:po11 a, 
iné1ö), kézn1éu'i, ehü0111ete1 

Chironides {Chi1on az elsö 01 vos), 
Chiron~ az elsö 01·vos követ~je = a 
sebész 

Chironium se nlcns 1<0 f.t(phl'>lw·i 2.?.xo:;:}: 
gyógyithatatlau fekely 

Chizopelyomet:r·esis pel,Jochiro-· 
iuetresis 

Chix·oplatea ("Í; xdp a kitiz, -lj n).D'.n:ta; 
a kéz tcn) ere) = vola manus 

Chir·oi:•J;-henma (v ö. chir és rheuma), 
a kézcsúz, a kéz csúza 

Chi:rospa.sruus scx·iptox·um (v. ö. chit 
és spasn1us); az irók kézgörcse 

Chixotheca (v. ö. chir 1 i; :!~XY) a bu1ok), 
1 a n1a.gzat·-keztyű, - ha a gyermek 
keze ~J. inagzai:burokkal jií a világr·a i 
2. bepólyázása az újjaknak; 3„ a keztyű 

Chii:·otheca completa, az újjak telje8 
bepólyázása, a teljes keztyű 

Chirotheca. incompleta, egyes -Ujja.k 
bepólyázása. 

Chiru:rgia (-~ y,e~.poup·flO'., kézzel val6 
bánás n1ivelés), a sebészet 

Chixur·gia cu:rto:r•um = p1·othe:;;is or· 
gn.nica = autoplastice 

Chii:nxgiapx·aehistorica, a történelem 
elötti1 a kökorbeli sebészet 

Chixurgicalis) sebészi, sebészeti 
Chixu:rgicns (zetpoup)'txé;)i ~ehészi, 

sebés7'eti 
Chiru:rgns (C /_apoupyo'c;)i a. sebész 
Chi:rn:rgotgana (v ö chirurgus és 

organon), sebészi ntiiszerek 
Chirnxor•ganenm, chfrurorga.no1na., 

sebészi rnűszertih·: v ö 
Chirnrorganon (v: ü dürurorgana.), 

a sebészi miiszer 
Chisma = schis1na 
Chismaticus = schisma.ticus. 
Chistis (arabs) = vesica fellis. 
Chitinn.m (Ó XtTW\I :i bör, <-J, hártya), 

1·ova1 tülkös <l.nyag, a ehitiu, a kitin 
Chlia1olntron (xAto:pÓ;1 enyhe mPleg, 

langyos: TO AouTpÓ·1 a fürdő), langyos 
fiirdü. 

Chlia.sma ("rO 1).lo:op.r:ti, meleg pn.hit6 
borogatás, for11entun1 

Chloasma (TO j).éO'.o").1.0'.), R :-:zeplöfoltok, 
ba.rn::1' blír'folt, 1uájfolt 

Chloasma caloi:·icum, :i u a p b a i · 

ni t ás, napheve okozta ba1uulás 
Chloasma cachectico:rum, a sen:r

vesek májfol~jai, a sinlődök ba1na 
bőrfoltja.-i 

r 
1 

1 

1 



Cloasma gravidorum 109 Choana, ~hoane „ 

Chloasma gr'avido1·um, a te1hesck, 
viselösek májfoltjai.. 

Chloasma hepaticum = thloasn1a 
uterinu111 

Chloasma idiopathicnm, inagától 
eredt 1nájfolt 

Chloasma sympathicum , kórjelző 
nJájfolt 

Chloasma toxicnm, bö1izgatók 
okozta ba.rna bö1fOlt 

Chloasma traumaticnm , sérülés 
okozta ba1 na bőr folt. 

Chloasma nterinum, a nJ.éhszen,·e
sek májfoltja, méhb<Lntalmas májfolt 

Chlo:x·a = cborina = chlorum. 
Chloi:·aemia (v ö chlornm és t'c atµa: 

a \7 ér) = chlo1osis 
Chloi:·aethylum, chlo:1:'aethylium 

(v ö chlo1111n és aethyle) a chlor· 
aeth-vl -·- kló1ct-iil 

Chlor~lnm campho:ratum (v. ö. chlo„ 
1u1n), kámforos chloralvi::i;egy, kám. 
fo1 os klo1 al 

Chlo1•alnm. hydi:·icnm, ft chlo1al.· 
viZE:gy; a kloralvi,.;egy. 

Chlox,aceticns (v. ö. chloru1n és a.ce
ticus; hybridnn1)1 klóreczetsava.s, 

Chloi:·as {v. ö. ohlorum), sósavas só 
halvanysavas só ; lléld. 

Cloi:as kalicns = chlo1as lixiviac = 
Chloras potassae = kaliu1n chloricu1n 
Chloratus = ohloricus. A,.;onban téves, 

1ne1 t hisz: kaliun1 chlo.i:atum nem 
~zonos kalium cbloricu1nmal. Tehát 
chlo1·rrtus klóros: cLlor-icus ldó1savas 

Chlorepatitis (v„ ö. chlorosis és hepa
titis) = hepatitis chlorotica, m8.ibá.n
talom sápadt»ággal 

Cloretum ammoniae = ammoniun1 
chloratum 

Chloi:,etnm antimonii :-;tilJiun1 
chloratum 

Chloretum ax'genti = a1gcntun1 r_]1lo
ratum 

Chloretnm fe:r·:ricnm = ferrum sesqui. 
chlo1atun1. 

Chlo:retum hydi:-a:rgyi = h, rl1arg)-
1u1n chlo1aturn iuite. 

Chlox·etnm hydx·ax·gy:c·osum = hyd·· 
iargyrurn chloiatun1 inite 

Chloretnm stibii = stibiun1 chlora.
tun1 

Chloretnm zinci = zincun1 ohlo1&tun1 
Chlox·ephidx,osis (v ö chloros és 

ephidrosis) - ephidrosis viridis, 
zöldes szinü izzadás? ! 

Chlorhyd:ras (1·ectius chlo1·ydras), só„ 
savas só 

Chlorhyd:ras ammouiae= a,1n1nonium 
chloratum. •.,r, ö. 

Chlo.t'hydras, mo1phicus = mo1 phinu1n 
hydrochloricum 

Chloi:·icus (x/ w~~x.é;), s6vasvas, halvany~ 
savas 

Chloi:idu:m. an:ri (v. ö chlorun1, TO c;töu; 
az ido111): arauyhalvag 

Chlo:rina = chl0Iun1 
Chlox·ina liquida, (v. ö chlorum) = 

a.qua ( hlor i 
Chlo:x·os (z).wpó;) összetételeiben uö

' énJ fai,nilag : zöld; vcgytanilag hal
' an:y os 

Chlorobenzoleum, a klÓibenzol, a 
beu,.;olhalYag V„ Ö chlü!Ulll és ben
zolun1 

Chloi:'benzoyle, -~ chlo1obenzoyliun1 1 

ohlorbe11zo3 1, klór benzoiJ 
Chlo:xocyanas, kéksavas klóros só 
Chlo:r·ocyanicus (v ö chloricus t.is 

cyanicus), kékhalványsavas 
Chlor·ofo1·minm (v ö chlorum és 

fo1micicu111 se acidum, hangyasaY), 
a ohlo1ofo11n, a kloroform 

Chloi:ofox·mium belladonnae, natlra· 
gulyás klo1 ofo1n1, 

Chlox'oma (yAwpo'; zöld)) zöldes sziu·ií 
húsdaganat ('?) 

Chloronit:r·osus (,- ö chlo1 é'l uitro::1u~) 1 
k16ros légenysavas. 

Chlo:r·ophosphas (v ii chlormo é~ 
phosphorus), villan)' sósa.vas só. 

Chlo:r·ophthisis (\· ö ch101 osis l~~ 
~ cp'.:i't'.crti; <t so1vaJás ), sapadtsag okozt~ 
sorvadás 

Chlo:r·ophylla1 chlor'Ophyllu:m. (J)•w
pÓ; zöld, ·:O <pÚAAov a le\'él), a levól 
zöldje, a chlo1oph\lh1111. 

Chlorosis, chloriasis (~ xAc.Jpwat;, -fi 
z.f.Mplo:crt<;), a sá11kór Értsd: oly bán
talom, melJ nek legszembeötlőbb kii.lsű 
tüne111én:ye a sapadtsá.g, Tehát: 
chlo1osi~, ma.~.rart~l: sápadt, s á µ;; 
ad no1n1:-Mn sargasttg 

Chlo1.'osis gigantea , elh~jas&dással 
pá1osult saparlt3ág 

Chloz·osis parasitica, éHísdi bélíé1 -
gek okozta sápadtság, sápadtszinüség 

Chloi:·osis praematnra, idétlen sa .. 
padtsag 

Chloi:·osis tx·opica, -[0110 égö' alatt 
elöfou1ulő sápadtság 

Chlorosus (v. ö ohlornn1), klórossavas. 
halvanvossa\ as. 

Chlorot~, cl1lox·otes (G )').wpÓt'fj;) = 
chlo1osio; 

Chloroticns (\· ö chiornm), sápkoros, 
sápadt sziuű, sápadtságban :,;inlödő. 

Chlo1•u:m. ()')wpói; zöldessárga), a, hal 
vany, a chlor, klór 

Chlorum solU:tnm = aqua chlo1i 
Chlo1·n:r·etum (?), a halvacs 
Choana, choane (~ z.oo!v'!l), 1. a tölcsér ; 

2„ rr1edencze, kehely : pl choana 
renum, vesekehely 



Choanae 110 Choleropbobia 

Choanae (choana-többese), <>e nariu1n, 
a hátsó orrnyilúsok, a ho1 tyok. 

Choanorrhagia (> o„ choana1 Ti· Pxrri 
a vérzés), a ho1tyok í'é1zése, hátsó 
or.rvérzés 

Choei:adentei:ophthisis (v. ö choeras, 
eutero11 és phthísis) = phti:0is iutes
tiualis scrofulosa. 

Choexadicns(yoipo:01;1..Ó:;) = sc,1ofulosus. 
Choeradologi~ (v ö e.hon a.s1 Ó ),Ó''{O; 

a tau), a gö1 í·ély tana, 
Choe:1·angiocex·atoditis (y, ö choe1as, 

a.ugion és ce1a,titis) ce1atiuis 
scl'ufulosa 

Choeras (~ y,o~pi.:;), a gö1vóly, görvó
lyes n1üigytúlteugés 

Cho~rocn,esmna ,(0 x.ofpo:; a nő~ sze
n1e1en11 o xvricrµo:; a ,.-1szketcgseg), a 
női szemérenl. \Íszketegsége V ö 
p1u1itus vuh·ae 

Chola (~ zoA;íJ, az epe„ \T ö. cholos. 
Cholaemiff. (v. ö„ chole, ;:; o:Iµa a vér), 

epevé1űség, ictei:us, icte1us g1a-vis 
Cholagoga. se. l'emedia, epeelvti.l11sztO 

szerek, epeelválasztást fokozó sze1ek 
Cholagogns (z 1)/-o:yúl)'Ó;), epe' ezető, 

epeel·választást fokozó, 
Cholah = luxatio. 
Cholalicns h··, ö. chole ), epesw•;a,s 
Cholansis (~ "/.. WAo:vo~;), a sr'tutas8.g, a 

sántítás 
Cholas, cholix (~ xoAi.;, xóAt;), 1„ a 

szivgödör tája; 2. LöLLe::;Leu: a belel;:, 
a hasü1egbeli ?.isige1ek 

Chola:sma (•0 z.cJAci:orJ.o:)., bénnlt t11g, 
bénulás 

Chole = chol11, cholos 
Cholecchysis (v. ö. chole1 ·fi E:x.z.vot; a 

kiö111l<:\s), epekiörnlés 
Cholecchyticus (v. ö cholecchysis), 

epekiönilési, epekiö1nlés okozttt 
Cholecystectomia cholocystec· 

to1nia 
Cholecystenrysma (v. ö. chole, cystic; 

és eurys111a), az epehólyu,g tágulata 
Cholecysticns, epehólyagi ; v„ ö, 
Cholecystis (v ö, chole üs cystis), az 

epehólyag, vesica 88U vesicula, seu 
cystis bilis1 cys~is fellea. 

Cholecystiticus i epehólyag--gyul.adá
sos i V, Ö 

Cholecystitis (v. ö chole és cystitis)1 

epehólyaglob 
Cholecystoncus (v ö. eholecysti.s, -ró 

őyxor; a daganat), epehólyagdaganat 
Cholecystotomia = cholocystoto1nia. 
Choledochicns, epevezetéki; \-, ö 
Choledochns (y,oA"l)OÓy.o:;), epeyezfltÖ, az 

epevezeték 
Choledra = ch0le1'a 
Cholegraphia = cholographia. 
Cholei:na = choleluu1n 

Cholei'.nicum se. acidum, az epesav. 
Cholei"nicus, epesavas 
Chole1num, eholinum. (v. ö chole) = 

bilineurinun1, a cholin, az epe alkotó 
része 

Cholelithectomia (,..,. ö cholelithus, 
ix-riµ'>'e~'I kilnetszeni), epekőeltá volitási 
epekőkimetszés 

Cholelithiasis ( \ ö chole és lithiasis), 
epeköbáutalon1 

Cholelithicns, epekö\·ecses, epe· 
köves; -v ö. 

Cholelithns (v. ö, chole, ó At~o; a kő), 
epekő 

Cholelogia = cholologia. 
Cho~~mesia, cho~e~esis (~ z.oA'l],u.eal:r, 

Z,OA"'Jfl-CO-t:;), epehanyas. 
Cholemeticns (\ ö choleinesis), epe· 

há.ny6 :-itb 
Cholepatorx·hoea = cholo11hoea 
Cholepoesis = cholo1106sis 
Ch?le_py~·a, ch~lepyz·etns ( \ ö ;-hol e 

-ro ;;:op, o TIVpt-ror; a láz)1 az epelaz 
Cholepyi'eticns (Y li cholepyra}i 

epelázas 
Cholepyr:r·hinum (·, ö chole, ;rnppór; 

piios), az epe pi1os festőanyag-a 
Cholera, c.holei:a mo:c·bus ("~ y_oAÉ.ptl.. 

z.o).löpr:t..), a kolera; :.hányszékelés'< 
elí etendlí 

Cholera asiatica seu. índíca, seu 
epidamica, ázsiai. 'agy járványos 
kole1a 

Cholera en:copea sen nostra, seu 
indigeua., honi kolo1a; ru1g)fokú 
heveny gyo111ol'bélhurut 

Cholei'a infantn:m, a gyern1ekek 
heveny gyorno1 bélhu1 u~ja 

Chole:ca sicca, szá1az kole1a1 luínyás 
és has1nenés nélkül) de gyorsan ölő. 

Choleraphone , cholei:aphonia (fi 
zoAí.p'J.. a kolo1a, & pi , ~ cpwT~ a hang), 
kole1abangt.1dauság, a kole1ások 
h~1ngveszteségo 

Cholexatyplloi::deum (ír, ö. cholera 
és ty_phoirles), kole1alrn.gy1náz, több· 
nyire a beálló hovenyveselob okozta 
húgyvé1 üség„ 

Cholexica passio = uhole1a; v„ ö 
Cholei:icns (X o).ep~;.:0;), 1 vénnes ; 2, 

kolerás 
Cholerina (cholexa kics„)i 1 kisebb 

fokú koleia; 2 = cholera nostras. 
Choler·odiax·rhoea ( \'„ ö. cholera és 

diarrhoea)1 1 kolerá;; hasmenés i 2, 
chole1ina 

Cholez·oformis (új<tLb ba1ba1is1nus) = 
ch'ole1o"ides 

Choleroi:des (v. ö. c:'.lole1'l1 és TO dúo; 
az idom), kolentszerü.. 

Cholex'ophobia. (v ö. cholera, C ry~J3o; 
a félele111)1 a k0le.1:afélelem„ 
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Cholerophone 111 Chondricns 

C-holerophone (v-. ö. chole1 a -~ cpw'I·~ 
a hang), a Kolerás hang. V ö cho
leraphonia 

Cholexoprosopon (v 0 choleut, eb 
7'oo'aw-;:o·~ az arcz) = 

Ch~leropsis (·~ Őqn:; a,z arcz), a l:ole1á.s 
arcz 

Cholerothyphns = chole1atyphoidun1. 
Chol43ri:·hagia = cholo11hagia 
Cholesteatoma (v. ö chole -rO rrrl':l.p 

a zsit) = cholosteato1na 
Cholesterae:mia = cholosteraen1ia 
Cholesterinnm, a oholeste1in; v 0, 

cholostea1inun1 
Choleuma (cO x.WJ.~'Jµa) = cholas1na 
Cholicns (x.oh:.d';), epés, ha1agos i aci-

dun1 cholicu1n - az epesav, a c.:holsaY 
Cholinicns = cholicus 
Cholinnm = choleinun1„ 
Cholocatari:·hophe{v. ö„ chole1 X1:7':1.;3Po-

q.ie[·~ felszivni), epefEllsziv6dás 
Cholocatai:·rhophicns (v. ö az előbbi

vel), epefeJs;áv6dási 
Cholocystectasia, cholocystectasis 

(v. ö. c,holos. cystis és ti t'xto:crti; a 
tágulás), epeh6lyagtá.gulás. 

Cholocystectomia (v ö, cholocystis, 
i:1.Téµ.'IS('I kin1etszeni)1 epeh6lyag ki
irtás 

Cholocystis = cholecystis. 
Cholocystitis = cholecystitis. 
Cholocystomus = cholecystonius 
Cholocystopleni:·itis (v. ö. cholocys-

tis és plonritis), *1pchólyag-111ellhá1-
tyalob 

Cholocystotomia {v ö. cholocystis, 
Téµvetv D1etszeni), epeb6lyag-n1etszés 

Cholodes (10ArJOTJi;), epeszerH, epés 
Cholodiarrhoea (v ö. cholos és 

dia11hoea), epés has1nenl1s. 
Cholodochitis (v ö choledochus), 

cholodochus), epevezetékgyuladás 
Cholodysenteria (v. ö. cholosés dysen· 

teria), epés vérhas 
Cholographia (v ö. cbolos, yptfcpetv 

leirni), az epeszer vek -· az epe le· 
írása, iajza„ 

Choloi'dinicus (v„ ö cholos és 1·0 sl~o:; 
idon1 ?)i choloidinsavas 

Chololithicns (v ö. cholelithus), epe
kövi; epekösavas. Tehát 

Chololithicnm acidnm, epekősav 
Cholologia (v. ö. cholos Ó Aóyoi; tan), 

az epe és szerveinek tana. 
Choloma (x.Wt.filµa), 1 cholas1na; 2 

~ip1~o~rates szerint: ficzan1odás 3 
sant1tas. 

Cholopletho:ra. ( v„ ö, cholos és ple· 
tbora), epeböség, epepozsga, epésség. 

Cholopoesis (v .. ö cholos, i-· ;.:o('t]cn; a 
készülés), epeképzödés 

cholopoBsis), Cholopoeticus ( \. ö 
epeképződésíí 

Cholopoeus (z.oAÓ:toto:;), epeképzö 
Cholor:r·hagia ( v. ö., cholos, ~ po:y;í 

szakadás), rögtön jött epeö1nlés. iög
töni epekiön1lés. 

Cholo:r·rhagicus (v ö. cholo1Thagia) 1 

epeön11Csü 
Cholo:r·:r·hoea (v. 0 cholos, ti (;olr1. az 

ö m1és ), epeömlés 
Cholos (Ó j,_Ó/,o;), az ope. 
Cholosis (ó xó).o; epe), epebántalo1n 
Cholosis ame:r icana, a sárgaláz. 
Cholostasis (v. ö. oholos és ~ aniat:; 

a n1egl'ekedés), az ere inegrekedése. 
1negszol·ulása , 

Cholostearinnm, cholestearinun1 (-\'. 
ö. chólo.'3. chole és ste:ninun1), az 
e1Jezsi1, az epefaggyú. 

Cholostea:i:·inicnm„ cholestea1inicun1 
nc.idn1n epef<-1,ggyú.sa\ 

Cholosteatinum. cholesteatinu1n kol· 
rektebbi iniut »cholosteaiiunn1~. 

Cholosteatoma, cholesteatoma Mül
le:c·i (.,. ö cholos és TO cí'rlap a fagy .. 
gyú). gyöng:y há.zdaganat Tu1neu1 
pcl1é ('ru\·eilhiei. Scheuthauer tanáT 
sze1int.: »g:yöngydag« 

Cholostegnosis (v ö cholos1 ~ cr-dy
vwcrt; slí..1·Hség\ epe1negszoiulás1 epe" 
1neg1ekedés 

Cholosteraemia, cholesteraenti.a ( v 
ö cholostearinurn és Tb o:!p.a a vé1, 
t o h á t e h o l o s te a ti n a e n1 i a): 
epefu.ggyu ta1 tahnazó vél'bántalo1n 

Cholota, cholotes (Z,filf,Ón/S), a be
nultság 

Cholu1·ia (v ö ohole és -rO oÚpov a 
húg,;), epevizellés. 

Choma (tO z.Wµ.ci:), földhahnaz, fóldes
fü1dő. hornokfürdö. 

C,hond~·algia (:) xóvOpo; pOl'CZ, -rO &Ayoi; 
f~jtlalorn), csúzos, köszvényes, porcz
fájdal.0111 

Chond:roa.rtlu:·ocace (\ ö, chond1us 
és r1,,1tl11ocace), Ízlileti po1czgyuladás 
= a1th1ochondritis 

Chondr·exai•·th:t·esis 
throsis 

chondi:exa1 · 

Chon.dx exa.x·tlu:·eticus = chond1ex
a1 th1otic,us 

Chondrexai·thi:·oma (-;-0 i~áp'.J"pwµa.:) v 
ö chond1us), yo1czficzan1odás 

Chondi:·exarthromaticus (v. ö chou
J1exa1 throma), po1·cr.ficza1nodási 

Chondx exa:t·throsis (v. ö. chondru<:!, 
i~o:p'.:pEf'I, i~a.:p'.Jpoüv fiozan1itani), llorcz
ficzanütlis, po.:czficza111odási. 

Chondrexa:r·throticns, porczficzamit61 

abban szenvedő stb. 
ChÓndriCns (\"„ ö. chond1us), porcz, 

porczos, porczog6s. 



Chondrina, chondrinnm 112 Chorda earllolata 

Chondxina, chond:rin um, po1'czauya_g1 

po1czenyv 
Chond:r,inogenes, talán chond1inogene

tes (v. ö chondrus és Ó yz-.écl'):;, ?), 
porcznemzöanyag se. albinoiduni 

Chondristos (v ö chondrus, Ó fo"TO'; 
szö•·et), porczszöv·et 

Chondriticus (v. ö. chondritis). porcz·· 
lobos1 polczgyuladásos 

Chondzitis (Ó z.óvOpo;), po1czlob. por„ 
czog6gyuladás. 

Chondritis syphilitica, bujak6ros 
porczlob. 

Chondzitis hyper·plastica tuber·osa 
= a.1th1itis defonn11ns. 

Chondrocatagma (v ö. chond1us TD 
xdTayµCT. tö1 ós), porcztöJ.:és: porczogÓ·· 
töi·és 

Chondrocele (> ö chond:rus é.s cele). 
poiczog6sér>, 

Cho~dx'~.clasi~ ,{• .. ö c~o!1d;us. ~ 
xAa.:crt; osszezuza,s), osszGzuzodas 

Chondr·oci:·asis (Y i.i choud1us és c1a-· 
sis), Siebei: szerint \·ala1ni llot·czog6-
bántalon1 a l{eleten i a keleti bél„ 
poklosságnak ha11nadik szaka! 

Chondx'ocystis (\·. ö chondrus és 
cystis), po1czogó--b6lya.g: porc.ztönrlö1 

bulla cartil11ginea 
Chond:t·odes, chondx·ol'.des ()'.0'10pW"Ol');, 

'f„ 0'1ŰpoztOfi,)1 po1 czog6sze1 ű, por czszei Li 
Chondrodes, chondroidenm se neo· 

plasma (.-. ő cho11d1odes), po1c:z
szerű.„.iostos daganat

7 
ke1nény l'ostos 

újképlet, po1 czdaganat V ü des
moi:dun1. 

Chondrodesma (v ö. chondrrrs, cO 
OÉcrµa.:, b ŰEOfJ.o';- szálag), po1czogós 
szálag, }Jo1czszálag 

Chondrodialysis (1 ö. chond1u::;, -~ 
OtciAucrti;; bon1lás), por( zogóelrnállás, 
porczel1nállás. 

Chondrodialyticus (v ü chond10· 
dialysis), po1czbon1lási1 po1czeln1ál
lásban szen\·edő. 

Chondrodynia (Ti OOÚ\''l'J fájdalon1) = 
chondralgia. 

Chondrogenesia = 
Chondr·ogenesis (1. i.i. chond1u.;;, ·~ 

yivzcn:;, a képződés), po1czképzödés; 
2„ test1·észek kóros porczosodásu 

Chondroglossns se. mnscnlns ( v„ ö 
choud1us és glossa), porcz-nyel'i izo111. 

Chondr·og:i:aphia (0 x_Ó-.Opo; porcz, 
11pCÍ<p€t'J leirui), porc,zog6k leirása, 
1ajza, 

Chondrolithus (v ö chondl'us, ó 
Al:Jo; kö), po1 c.zog6kő, po1 czkü 

Chondrologia (v„ ö. c.hond1us ; f,Óyo; 
a tan), a porczogók tana 

Chond:.r·oma, po1czog6s d11ganat, po-r~ 
czos újképlet. Azonos értehnűek: 

euchond10111a, saxcoma caxtilagineuin 
seu chond1oides, tun101 c:a1tilagiueus 

Chondi·om.a osteoldes, csontsze1 ü, 
por c.zog6 .. d1lgana t. 

Chondxomalacia (~ µt1.l.t1.xlC1: puhulás), 
p0rczpuhulá3, po1czogóehnállás„ 

Chondx·omalacosis (v ö„ chond1us, 
·~ µry:/,áxwo-~; puhnlris), po1czp-uhulás, 
po1lzogóeln1állás 

Chondi:'omyces (\ ö chond1us és 
111yces) = chondros1Jongus 

Chondroneur,odes (v ö. chondrus, 
vzupWO·l]; irn1s), po1czogósinszerű 

Chond:f·opachyta, chondi:·opachytes 
(\', ö. choud1us, ~ xt1.y)cl'); yastagság), 
po1czdagadás, porczpuffadás) poi~ 
czog6duzzadás. 

Chondro1>achyticus (.- ö chond10-
pachytes), puff11dt IJ01czogó 

Chond1opexios'.oba., (\·. ö. chondrus 
és pe1io.steun1), a csont há1ty~jib6l 
kiinduló po1 czogósda.ganat? ! 

Chondx·opei:iostosis, a chond1operi
ostoma képzödésh 

Chondr·opharyngens (\ ö chond1us 
és I_Jhai·ynx), ::;e. r1~usculus, n1usculus 
const1 icto1 pha1yngis u1edius egJ 
iésze, a köz?.psö ga1atszoritóizon1 
egy rhsze 

Chondrophym.a (v ö chond1us, -rO 
cpl.iµ'l. a daganat), 1 potczogó tályog ; 
2 = chondrophytou 

Chondx'ophyton (\- ö, chondrUs, cpÚ$t'J 
nőni) = cho11d1on1a 

Chondroplacen.ta (\ ü. t:hond1us és 
i1lac,ent11,), po1 czogószerü inása 

Chondx·ox·rhecticus, po1cztör6si, töit 
llOl ez okozta, stb. V. ö 

Condr·oz·x·hexis (\ ö choudrus, ~ 
p-tj~t; a. szaka.dás), po1czog6tö1és. 

Chondx'os, chon.drns (é x.o'-.Opo;), u. 
po1cz, a po1 cy;ogó 

Chondr·osis (v ö. c:houd1us)i po1czogó. 
képzödú:; 

Chondrospongosisi poi:ézog61ák kép
zödése; v. ö 

Chondrospongus (~ ö. chondrus, é 
arróyyo; tapló), porcv.ogó-tapl6 = poi
c:..:ogó1á.k { ! 

Chondx·osyndesmus ( \r. ö. 0hond1 us, 
0 cri.f,10coµ..o; az összel; öt és), porczogós 
összekötés 

Chon.di:otomia (v ú ehondrus és 
cSp.uEt'J n1etszeui) = synchondtoto1nia 
ossiu1n i1ubis = sy1nphysiot0n1ia 

Chondxus = chond1os. 
Chondx·us cxispns = caragaheen 
Chox·da (·~ xopO·~), 1 a. bél; 2. a. hlit , 

3„ \-ala1nely :résznek feszült -volta, 
pl chorda penis 

Chor·da cai:bolata seu ca~·bolisata, 
ká.rbolos húr, catgut. 

r 
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Chorda dorsalis 113 ChrempsiB 

e hor'da dox·sa.Jis1 a gerinczhúr 
Chorda Hippocx·atis = 
Chorda magna = tt>ndo Achillis. 
Chox·da penis, gyul tdásos Tnonymere-

vedés, az u. n. 'görbe kankó bano:, 
Chox·da t1-ansver'salis cubi ";i, a siug-· 

csontnak haráutúl fut6 hú1:ja. 
Chor·da tympani, t\ dobhúr, a dob-· 

ideg. 
C.horda venexea = chorda penis 
Chox·dae ligamentosae Winslowii 

= chordae yoc:ales. 
Chox·dae tendineae cox·dis, a sziv 

íuas bú1jai 
Chordae t:i;·ansversales Willisii, 

\Villis haráutcsíkjai, 
Choxdae umbilicales, a köldökhúrok 

v. csikok 
Chox·dae vocales Fex·einii, a hang

húrok Azonos: liga1nenta glottidis, 
liga1nent1 vocalia seu tbyreo-arytae
uoidea 

Chox·dapsicus, l)élcsavarodás okozta, 
stb V. ö 

Chardapsns (ó xópOat+io;)1 bélsár-·há
nyás, okozva bélcsavarodás vagy 
belsH beszorulás - incarce1atio iu
terna - folytán. Tehát a. m. ileus, 
volvulus 

Chor·ditis vocalis (v„ ö cbordae vo„ 
cales), a hangszálagok gyuladása 

Chor·dni:·ethxitis (v. ö chorda és 
ur:ethritis), a görbe kank6 

Choi:·ea (~ xopela.. a táncz), ideges izom· 
nyugtalanság 

Chorea Angloi:·um = chorea minor 
Choi:·ea dimidiata = hemichorea 
Chox·ea Gei:·manornm = chorea.mador 
Chox·ea. laryngis Schrötter, ideges 

köhögés. 
Chol'ea major· seu magna, a német 

Y„ nagy 'Vidtá.ncz 
Chor·ea minox·, az angol v kis Vid

táncz 
Chorea posthaemiplegica, gutaütéses 

hüdés után fellépő chorea 
Chorea praehemiplegica, gutaütéses 

cho1ea1 mely a íéloldR.li hiídés beálltfl. 
előtt jelentkezik 

Choi:·ea sct Viti, a Vidtáucz 
Chor·emania, chor·eomania = cho·· 

ion1ania 
Choriocapillaris se„ tnnica = chO·· 

roidea 
Chor-iocele (v ö 9horion és cele), 

inagzatburoksérv. Ertsd: a nem sza. 
kadó n1agzatburok előre tolulása oly 
fokban, hogy a szen1éremtesten ki·viil 
láthat6. 

Chor-iodeltis = chorioiditis, V. ö 
Choriodes, chorioldes (x_oplctlű"t):;, 10-

ptottO·f;;), hártya, 1hhártyasze1ü„ Ple-

xus choriodes, az érfouat, Tunica. 
cho1ioide,_ s. chorio1es, a szem 
é1hfi.1tvájg, V, ö, .vasulosa 

Choi:ioditis = ( horoid1tis„ V. ö 
Choi:·ion ('rO x_Óptov), L minilfln eres 

hártya; 2. a külső pet.eburok 
Chor·ion fx·ondosum sen fnngosum, 

lon1bos külső peteburok 
Chorion glabrnm seu laeve, sima. 

külső peteburnk„ 
Chor·ionitis (újabb barbar smus) = 

scleroder ina adultorum. 
Chox·ioretinitis (v„ ö, choriou és retÍ·· 

nitis), ideg--érhártyagy1iladás 
Choi:'ium toment.osum = decidua. 

Huute1·i 
Choroi:dea se tunioa.; v„ ö. chorioi„ 

dee 
Chox·oi:des (x_opoEtö"tj-:) = chorio'ides, 
Chox·oi:ditis = chorioi'.ditis 
Chor·oiditis areolaris, nagyfokú ér-· 

hártyalob. Schulek 
Choroi:ditis disseminata simplex:, 

pontos érhártyagyutadás; SCJhulek 
szerint: k sfoltú érhá1·tyalob. 

Choroi'ditis disseminata cir·cnm
scr-ipta = chorioretinitis. 

Chor·oiditis disseminata specifica 
= chorioretinitis syphilitica1 buja.
kóros ideg-érhá1·tyagyuladás„ 

Choi:·oi:ditis hyperplastica seu sa.I· 
con1atosa, sarjadzó é1há1 tyalob 

Choz·oiditis metastatica = üido·· 
cho1o'iditis inetastatica, átrakodásos 

, érbá1tya- s szen1rekeszgyuladás. 
! Choi:·oiditis sax·comatosa = choroi> 

di tis hype1 plastica 
Chox·oi"ditis pax·enchymatosa, gyur ·· 

mabeli érhártyalob, érhártyagyu .. 
ladás. 

Choi:·oi:ditis serosa, sav6s érhártyalob. 
Cho:z:·oi"ditis suppu:cativa, genyes 

é1·há1tyalob. 
Choromanes (ó 1opoµa..v1]:;), tánczdü

hös, tánczveszett 
Chox·omania (~ y_opoµa..'llet..) 1 üáncz . 

veszettség, tánczdüh„ 
Chor·onosologia (-éi x.hl?r:t. a táj és noso

logia) = endemiologia 
Choronosologicus = eudemiologicus 
Chorosynclonus (v. ö. choros és 

synclonus) = spyclonus saltans 
chorea sancti Viti. 

Cl!:oi:·tasthma (0 x_ÓpTo~ a széna, 1'0 
&a5-µet.. a nehéz légz€s), széuafuldok·· 
lás = asthma foenariorum1 széna
gyüjtők fuldoklása 

Chortopyr etuS (0 z. ÓpTo; a széna, Q 
7tvpe:1'Ó<;; a láz), szénaláz„ 

Chosis (~ y_Wat.;), a föld1 hornokfűrd6 
Ch:z:·emma (-rO xpéµµo.:), a köpet, sputum. 
Chr·empsis (~ 1piµl)Jt:;), a kiköhögés 

s 



Chrisis 114 Chronio11haryngitis 

Ch:c'isis (~ z.pta~;) a keués, felkenés 
Chrisma ('rb '/.?f:aµ.ix) 1 l. a felkent, 1neg

kent hely j 2 a kenőcs, az ír 
Chr,ismus (0 xprcrµó;), 1. ch1iSis; 

2. chris111a 
Ch:?'Oa (~ z.pÓJ.), 1 a köztakat'Ó, a bö1 · 

2. a köztakaró szine i 3. szin álta~ 
1ábll.ll 

Ch:c'oma (rO xpWµo.:), a küztaka1·ó szine, 
a festeny. 

Chr•omas (v ö chro1nun1), fCsteny·· 
sayas-, krón1se.vas só, ch1omsavas só 

Chr·omasia oculornm {T0 xpWµ~ a 
szin), a szen1 szines látása, a színes 
látás. ·v. ö. ch101nopsia, ch1upsia 

Chx·omatelopsis (TO '/_phlµix a szin, 
1:h·ef,Yj'~ tökéletlen, ~ Őtj>r; a látás), 
szóról szóra: tökéletlen szinlá.tá~ 
Daltonis1n11s ; ', ö 

ChJ.•omaticns (Jpwµ.ix:-D<.Ó;) 1 

sziuezö 
szines. 

Chroma·tismns (0 X.Phlµ.o.:T1.oµé;), a színe
zés, a szin, a festett, színezett állapot 

Chl."ontatodysopsia (ró xpWµo.: a szin, 
5Ú? ~o~z, -~ ~...Y~; a, lá;ás),, :MLYa1os 
sz111latas, a sz1n" aksag atalaban 

Chromatogeuns (<0 xpWµo.: a szin 
yt'.y\l<:crS-o.:t képződni), szinkép„{.i, szinad6 

Chi:·omato·metablepsia ("rO x.pWµo.: a 
o1zi111 µ<:7eu.pAE'rcttV hamisan látni) = 
0h1on1atodysopsia 

Ch ( omatopseudopsia chro1nato-
dysopsia 

Chromatopsia (v. ö. chxo1na, -f1 5~r; 
látás) = ch10111asia. 

Cht·omatosis(1' ö r<hro1na) =111elanosis 
Chi:·omicne (1 ö. chromiu1n), festeny

savas, ch101nsa" as }„n11noniu111 cl110-
nücun1, festenysavas, - ch1·01nsavas 
an1n1oniurn. 

Chromidi:·osis (v. ii. chro1na és hyU10-
sis; ne1n á1n >chro1nhydrosis« 
Rancke, PhysiologÜ>o pag 553), 
szines 'e1cjtékiz7-adás 

Chromium (cO xpWµu. a szin)i a 1esteny, 
a ch1oni 

Chi:·omogeninm (\· ö. ch101natogenus), 
szinképzö :1nyag a hugyba11, a chxu-
1nogen 

Chi:·omopia = chl'o1nopsia 
Chromopsia =..: chtomatopsia. 
Chz'onepatitis (0 )'.pÓvo' a" idö; y ö 

hepatitis) = hepatitis chronic~. 
Chr·oniaz·teriitis (y_póv~o; idii.lt) 

arte1iitis chronica. 
Chroniarthragr·a (xpóvrn; iclült; 'i, ö. 

a1th1·ag1a), idiilt köszvén~ 
Chroonicterus (y_pÓV(O; idült ; ö 

icte1us) = icterus chi:onicus 
Chronicus (x_póvw;), idült. 
Chroniencephalitis (xpóno; idült, 'í" ö · 

encephalitis ), idült agyvelőlob 

(xpdvto; idült ; 
idült szivbel-

Chroniendocar di tis 
v. ö. eudoca1:·ditis), 
há1tyalob 

Chr·onienteritis 
enteritis), idült 
gyuladás 

(xpévto; idült; v. ö 
bélhurut, vagy bél-

Chroniepatitis = chronepatitis 
Chi: oniictei:·ns = c:bronicte1 us 
Chi:'oniobronchiocatarrhns (xpóno; 

itlült s b1onchi.ocata11hu>i) = b1on
chiocatar1hns clllonicns 

1 
cata11hus 

bronchialis cluonicus 
Chr·oniocanlor'Z'hoea 

v. ö utnlou hoea) 
ch1onicn, 

(xpóvto; idült, 
r:aulott'hoea 

Chroniocystitis (y_póv~o; idült; 'i 

cystitis) = c:y:>t.itis chJ.ouica 
Chroniodiabr'osis (zpci'·no; idült; ,. ö 

diab1osis), idült szú diab1osi" 

i.i 

ch1·onica 

Chi:·onioga.stritis (y_pÓ\l(O:; idült; ' i.i 
gast1iti") = ga..stlitis ch1ouiea 

Ch'l·onioglossitis (J.pÓ 1tc; idült; \ i> 
glossitis) = glo,,;úti;;.; clllonica 

Chz·oniolai:'Yngocatarz:·hus (/.PO ·iio.:: 
irlii.lt '. 1 ö la.1}ngocatn,11hns) 
cil.ta11hns lai vn,e;ís clnonir ns 

ChroniosplenÍtiS (/_pr;'v(o; -irlii.lt s ~plo
niti,,;) = clunnio,,;pleni.ti.-; 

Chr·oniolymphonephi:·itis = motbu,,; 
Brightii 

Chroniolllastitis = 111n.,;Lit.i.,; duoniu<t 
Chz·oniometi:ori:·hoea (xpr:/\l(O:; idült 

stb) = 111er1011hoea chtoniea 
Chroniomycogastritis (xpC:\ltO; idült 

; /J.0:.:o; n. nyalka és g;a:~t1iti.i;;) = inthin1-
1natio tunic.rr.e ventlie;nli 1nucosac <'111 o
nica = cata11hus 'i ent1icnli c:hronieu:,; 

Chz·oniomyelitis (-X,pÓ\ltO~ idült. 0 ~uú.6'::; 
'elő) = n1} rditi.:i chronica, 

Chi·oniom.yltis (zp-!Jtr;; idül~; 
u1yltis) = rny.itis ,·h1oni.oa. 

Chromone]lhr·itis (1.pé·1to; idlUt; 1 ö 
noph1iti~) = nr~phrit:s clu:onioa 

Ch:c onionosos = chtononusos. 
Chronioophoz·itis (y,pcl'·i~o; idült 8s 

oopho1i.tis) = oopltoritis ulnonicfl, 
Chz·oniopai:·otitis (zpo'..,to; idült s 1)1110-· 

titis) = pa1·otit.is dnonica. 
Chr·oniopathia = ch1onopatbia 
Chz·oniopei:icai:·ditis (y_pi\l~o; idült és 

l)e1icau1it,is) = pe1icanlitis ch1onica 
Chr·oniopei:·itoneitis (xpóvtoc idiilt, 

v. ö. peiitoneitis) = pel'itoneitis cluo-
1110a 

Chr·ouiophacosis (zpo'\lto; idiilt1 '" ö 
phacosis), idült, 1naradand6 szeplősóg, 
lentigo pe1stans. 

Chroniopharyngitis 
Y. ö. pha1·yngitis} 
cht'onioa 

(/.PÓ\ltO~ idült j 
pha1·ingitis 

1 
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Chroniophlebitís 115 Chylidrosis 

Chz·oniophlebitis (y_pÓ'ltO; iUíilt; \, ü 
viüobitis) = phlebitis chr·onica. 

Chz·oniophthalmia (J.pÓ'ito;, idült \' i.i 
ophthaln1ia),"idült szentlob i!lült 1 szcrn
kötöhá1 t\ a-gvnla.J.ás 

Chroniophth~lm.oblenno:r·i:·hoea y_pó
('no; idült, ..- ö ophthaln1oble11-
nor1hoea.) = blennor1hoea oculo1u1n 
ch1 :nüca 

Ch1 oniopuenmonia 
\-. ö pnen1nonia) 
chronica 

Chroniopompholyx: 
\'-. i> pon1phol:yx) 
chronicnB 

(y._póvto; idül_t 1 

pnenn101urt 

(xpo'no; i.dült ; 
pon1pholyx 

Chz·oniopi:·octorrhoea (y_po1

'1(0; idült 
\ ö p1octor1hoea) = p1·octo11hoea 
clnonica 

Ch:ronioprostatitis {y_pÓ\lw; idült, v ü 
prostatitis) = p1ostatitis Gh1onica. 

Ch:rouiopsydracia = psydiacia chro
nica V ö. ps;rdracia 

Chi:·oniorchitis (xpo'vt0;, idült és 01'

chitis) = orchitis ch1·onica 
Chr·onioxz·heuma:r·thx·osis (XPÓ'llto; 

idült; és iheun1a1throsis) = rheu
n1arthrosis chronica 

Chroniox·rhinitis (x_póvtor; idült j v. ö 
ihinitis) = rhinitis chronica 

Chroniox·r·hinocatax·rhns (y_pd.vto; 
idült i " ö. 1hinocatar1hus) = rhino· 
catar1hus ch1onicus. 

Chi:·oniosepsis (y_póvto; idült és sepsis) 
= sepsis clnonica 

Chroniosplenitis = ch1onosplenitis 
C,hi;·ouiosteltis (y_p:Ívto; idült, v ö„ os-· 

teltis) = osteltis chronica 
Cht:·oniotitis (XPÓ'ltor; idült; v. ö. otitis) 

= otitis chrouica 
Ch1"oniotorr hoea (ypóvto; idült és 

oto11hoea) = oto11hoea chronica. 
Chx·oninr·ethritis (z.PÓ-vto; i():i.i.lt i v. ö 

ureth1itis) = urethritis chronicus 
Chronologia (Ó YJ?Óvo; az idő, Ó Aóyor; 

tan), idöszárnitás 
Chx·onologium, naptár 
Ch:r·onomet:r·um (0 y_póvoc, i<lö, TO µlTpO'.I 

111é1fi), idéímé1ö, óra, ch1ouon1eter. 
Ch:rononosus (Ó xpóvo; idő, ~ vócror; 

a kór) = n1orbus chronicus 
Chx·onopathia (0 xpóvo; az idő) TO 

ii:d;Jor; a bántalom)= inorbus ch1·onicus, 
aflectio chronica„ 

Chronosplenitis (ó y_p_C·10; az idő, v ö. 
splen ) = splenitis ch1'onica. 

Jegyzet A chrouios és ch1onos 
szavakkal val6 összetételek teljesen 
feleslegesek 

Chros, chi:us (d 
chroma; 2. a bőr, 
a köztakaró. 

x.pW;) 1„ chroea, 
a puha testrészek, 

Chrotopsia (0 zpWr; szin, ~ ő~t; látás),, 

Ki.ihn G (; ajáulja1 a Beör-.féle 
l>Ch1 upsia(< helyett 

Chi:·up"sia Bee1 (-fi XPrirJ. Bziu, ~ Q,~~; a 
látás) = ch1on1atopsia 

1 
Chr_YSaaminicnm se. acidnm, ch1ysa

nnn.sav. 
Chrysanilicnm acidum, chrysanilsav 
Chl'ysanisicnm acidum, chrysnizs· 

sav 
Ch:r·,ysanthemum. cha.1110 milla Beru. 

hatd (y,pu~á.v'.Jsµov) = charnonülla 
-.;-ulgaris. 

Chi:·ysa:1·obiunm (!) = pulvis goae, 
goa··po1 ív. ö ::tcidun1 ch1ysophanicu1n 

Chrysindinnm, a ohrysiudin. 
Chrysocolla (~ Y.fl.UO"Ó:<o),f.rJ.)1 rézrozsda1 

szénsavas réz; né11i.elyek szerint bo1ax 
Chx·yso1dinum (v. ö chrysos és TO 

sl5o; az idoin), c:h1ysoidin 
Chi::·ysolepinicum acidnm (!), ch1y

solepiusa v. 
Chi:'Ysop hanicnm acidnm chry„ 

sarobinun1, cluysoph'olnsav 
Chz·ysophaninm (Ó y._pucrór; az a1any, 

cpxlvslv látszani) = ch1ysarobí11um 
Chrysophyllum glycyphlaeum (o 

xpu;ó; az a1a11y, TO q;Ú).),ov a lev.él), 
egy délan1e:i:ikai növény, inelytől a 
cortex n10nesiae ered. 

Chrysoi:·x·hamninum, uh1·ysor r ha1nniu 
= ihan1niuun1 = Ihan1ueliuum 

Chxysos (0 x.pucro'i;), az atany. 
Chrysulea (ó X.PUO"Ór; arany, űAl~e~~ tisz

titaui), választ6viz 
Chthononosologia (~ y_':JW'I a fcildi 

v ö nosologia) = geographia mar· 
brn 111n nosologia geog1·aphica 

Chylangion (v. ö chylos és TO &.yyefov 
az edény), chylus - edény, tápuyirk
edény. 

Cltylangioma caver·nosum (v. ö 
uhylangion), ba1langos chylusedény
dagauat, tápnyiikedény-daganat 

Chylaxis = chylosus. 
Ohylecchysis (ó z.v>-6c; tá.pnyirk táp

nedv, Y, €z.xucrtr; az ö1nlés),_ tápnedv .. öm-
lé:.::, chylns-·kiönllés · 

Chylecchyticns (v. ö, chylecchysis), 
tapnedv .. kiö1nlésű, tápnyirkörc1lés 
okozta 

Chylectica (0 xvf.,J'; tápnyirk, táp11edv, 
tY.ctxó; sinlődő, sorvadó) = bectica 
chylosa, hosszú genyedés okozta sor
vadás 

Chylempodisticus (v. ö. chylus, iµrco
Ot::r'nY-Ó; akadályzó), ha a tápnyirk 
vérbeli önüésEi akadályozva van s 
ennek folytán valami bántalo1n ered, 
Felesleg_es, 

Chylidxosis (ó xuAór; a tápnedv, táp
nyük, v. ö hydrosis), nyirkizzadás? ! ! 

S* 
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Chylife:r·ns, szabályellenes szó ·v. ö 
chyliphorus. 

Chylificatio, 1osz szó i vö .. cbylopoesis 
Chylisma (To yú),1aµ11), kisajtolt növény. 

nedv. 
Chylismn.s (6 )'.1J).tcrµó;) 1 növénynedY

sajtolás 
Chyloclepsis (v. ö chylus1 ~ x.Atr..l;t; 

fosztás), lassú tápnedv-vesztés, foly
tonos nyirkvesztés 

Chyloclepticns (v.. ö chyloclepsis), 
tápnedvvesztő , tápnyirkyesztésben 
szenvedő stb. 

Chylocysticn.s, tápuyitktartói stb, 1 >. ö 
Chylocystis (v ö. chylus és cystis) = 

cisterua chyli, ieceptaculum chyli. 
Chylodes (zu»cJ'Ori.;), 1 nedves, bőnedvü; 

2 tejes, bőtejű ; 3. tápuyirkszerü. 
Chylodiabetes {v.. ö chylus és dia

betes) = diabetes chylosa = chy· 
luria? ? ! 

Chylodiai:·i:·hoea (v. ö chylus és diar· 
rhoea) = diarrhoea chylosa, fluxus 
coeliacus 

Chylodochicns (v ö. chylus és Oit'zecr~o:~ 
ta1 tani) = chylocysticus. 

Chylodochinm ('1 ö. előbbivel) = 
chylocystis. 

Chylodochns = chylodochicus„ 
Chylolencor:i·hoon (v ö chyll1S és 

leucor1·hoea) = leucorrhoea chylosa, 
fl1101· albus chylosus. 

Chylophorus (v. ö. chylus, cpit'pet\I tar
tani, vinni), tá.pnedvtartó, tápnyirk„ 
vivő 

Chylophthai:·sis (v. ö. chylus Ti cp:Jo'.pcrt-; 
a 101nlá.s) tápnedvron1lás tápnyirk
elfajulás ? ! 

Chylopbthai:·ticns (v ö chylophthar
sis), tápnyirk elfajulása stb. 

Chylopoösis (v. ö. chylus; ~ 1'0l'rjoi; 
a készités) tápuedvképzödés tápnyirk· 
képződés. V ö, chylosis. 

Chylopoöa: se oi:·gana, - r·emedia, 
chylus„képzö szeryek - szerek V. ö 

Chylopoöns (v ö chylopoesis), táp
nyük --- chylusképzö 

Chyloptyalisnine (v. ö chylus és 
ptyalis111us) = ptyalismus chylosus, 
salivatio chylosa, 

Chylor·i:·hoea (v„ ö, chylus Pef\I folyni); 
1 tápnyirk„s?.ivárgás) pl seben át; 
2. fluxus coeliacus 

Chylor·r·hoi'cns (v b chylorrhoea.), 
nyirkos hasn1enésben szenvedő stb 

Chylos = chy lus 
Chylosis (~ x.úAwcr~;) = chylopoesis 
Chylosns, 1. = chylodes; 2. bő tap„ 

nedvű, bő nyirkű. 
Chylothor-ax (v„ ö. chylus és thorax) 

1.. a tápnyirknek vagy tejnek a mell
üregbe való ömlése; 2 genymell 

Chylnxia (v. ö. chylus és 't'0 oUpo\I a. 
hugy), 1 á.llitólagos nyirkos hugyo
zás ; 2. genyes vizellés i 3 néha : hae·· 
n1aturia aegyptiaca. 

Chylni:·ophthisis (-v. ö chyluria és 
phthisis)1 a genyes vizellés okozta 
sorvadá.s; a., m phthisis ch;ylurica, 
diabetes chylosus. 

Chylns (0 x.uAÓ;) 1.. növényi s állati 
nedv; 2 tápnedv vagy tápnyirk, 
chylus 

Chym.a (TO X.~µ.a) 1 mindaz, mi öm· 
lik -- teh3-t folyadék; Hayne értel·· 
niében: a7.on növényi tápnedv mely·· 
böl a sejtek alakulnak ; v. ö. pa1en-
chyn1a, p1osenchyma stb · 

Chymecchysis (v. ö„ chyn1us és ~ rxx.u„ 
cr~; H, kiöinlés), ::i. táppépömlés a 0hy
mus-kiö1nlés. 

Chymia = cheniia. 
Chymiatros = chenliatros .. 
Chymice = chemia„ 
Chymicus = chemicus„ 
Chymiferns (hybridu.111) = chyn1opho· 

tus 
Chymificatio (hyb1idun1) = chyn1osis 
Chymodiax·rhoea = chylodiarrhoea 
Chymodochns (v. ö. chylodochus), 

sz6ról-sz61a: = chylodochus, Feles
h;ges. 

Chym.ophorns (v. ö. chy1nus é_s 1:ptpet'I 
vinui) 1 ti1ppúpta:i:tó chy1nustart6 

Chymoplania (v. ö chyJnus ii rcAa.vTÍ 
az elté\·edés), a táppép eltévedése, 
pL seben át a hasül'be? l 

Chymor·r·hoea (v .. ö„ cl1y1nus, Pst:'l folyni) 
= chylorrhoea; kivételkép: pl gyo· 
morseben - chymusfolyás, táppép·· 
fülyás 

Chymorrhoi'cns (v ö. előbbivel), t3-p· 
pépfolyású 

Chymos = chy1nus 
Chymosepsis (v„ ö„ chy1nus és sepsis), 

táppéprothadás1 chy:nusposhad:io; 
Chyxnosinnm = pepsiuu111. V„ ö 
Chymosis (~ X.~[J.hlO"t.;), a táp pép k.épző· 

dés e. ~, 
Chymns (C y_uµó~ a nedv), az e1nésznye, 

tAppk1p 
Chysis (~ z.Úat.;), a inegöntés .. 
Chytlnm ('tO X.~Tho\I), 1 a fürdő után 

használt kenöcs; 2. a fürdő utani 
bekenés ; 3. folyadék atalában 

Cibalis, ételi Fistula ciblis, a bá1zúng 
Cibarinm. = cibus 
Ciharins = cibalis„ Vinun1 ciba1iun1, 

asztali bor Panis cibalius,házi kenyér 
Cibatio, etetés, táplálás, evés 
Cibns, az étel, a táplálék. 
Cicatr·icnla (cicatrix kicsiuyitve), 

1. kis heg: hegecske; 2 csirfolt a 
petében 

l 

l 
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Cicat?•isans (v 
Cioat~'isantia 

szerek 

ö .. cicatrix), 
remedia, 

hegesztl:S. 
hegesztő 

Cioatrisatio (v ö. cicatrix), a hege~ 
dés. 

Cicatrix, a heg. 
Cicatrix di:ll'ormis, éktelen heg 
Cicatrix prominens, kien1elkedő heg 
Cicati:izans etc, = cicatrisans 
Cichoi:·inm (xtzhl1nov, xtJ_Óptov stb.)1 ka·· 

t<Lng 
Cichorium intybus, 111ezei katáng 
Cici (-rO xbr.t7 TO xtxt) = iicinus 
Cicuta vir'Osa Linné = coniun1 n1a-

culatu1n 
Ciendeg, cnendeg, zendech (a1abs) 
~ locus fouticuli f1 outalis. 

Cigarae, cigaretae medicatae 
tubi 1nedicati ad fnn1eudun1 

Cilia {ciliun:„ többese), pillasző1ök. 
Cilíaris, 1 pillaszöri, 2 pillasző1sze1li. 

Venae ciliares, sugártesti erek 
Cilienpincette {galloger n1anisr11us) 

pillaszlí1-csiptetö1 pillaszö1-fogó. 
Cilium, 1 a szBmpilla,; 2. helytelenlil 

pillaszö1. 
Cillo, cillon, piSlog6, a pisla. 
Cillosis (xO.Ao:tv, xiAA<:tv mozgatni), a 

pislog<Ls. 
Cimex lectnlarius, poloska 
Cimicifuga i:·acemosa Elliot, fri.l tös 

taktn, = acfatea racemosf1 T„iuné 
Cimicifuginum 1 taktaal Azonos: 

macrotinur;i. 
Cinabai:·, cinaba1is = cinuabaris 
Cina = santonü.:un1 = se1ne11 cinae. 
Cinaedia (~ r.tvat8ela, xtv:uOlc:t), fife1-

tőzés, önfel'tűztetés. 
Cinaedicus l v. ö. cinaedia.), gyeunek

fe1 tőzö, önfe1 tőztetés okozta stb. 
Cinaedisma (-rO r.tvctlO(aµz. xwtt.tOlS.:tv 

gyeieket fertőzni), az önfer·tőz· 
tetés. 

Cinaedns (ó x[vatOo;), gye1ekfe1tözi.\, 
önte1 töztetö, ki 111agát használta~ja, 

Cinchona (Del Cinchon, spanyol al
király neve után), a kina.fa. 

Cinchona Calisaya Weddel, Cali. 
saya kinn,fa 

Cinchona Chachnar·quer-a, chachuar„ 
queriai kinafa 

Cincho,~a conglomerata, á.l.loxn,i ki
nafa. 

Cinchona condaminea Iíu1nboldt1 

loxai kínafa 
Cinchona glandulifera = ciuchona 

undulata (cascarilla negrilla), makk
termö kinafa 

Cinchona heter·ophylla, különféle 
levelű kinafa. 

Cinchona hir·suta, bolyho.s kinafa 

Ciucho.ua lancifolia, lándzsás levelü 
kinafa 

Cinchona mac:t'o~alyx, nagykelyhű 
kinafa· 

Cinchona m.icrantha (Riuz et Pavon), 
kisvirágú kinafa. 

Cinchona nitida, huanokoi kinafa. 
Cinchona Palton, Palton kinafa 
Cinchona pitayensis, popayani ki na fa 
Ciuchona pnrpureai bibo1·os kinafa. 
Cinchona scrobicnlata, pei·ui gödrös 

kinafa 
Cinchona suberosa, parás kinafa. 
Cinchon.a sneci :r•ubra Pavon, veres 

nedvli kinafa 
Cinchona Uritnsinga Pavon, ul'itu· 

singai kinafa. 
Cinchon.as (v„ ö cinchona) ciuchon·· 

savas s6 
Cinchonicinnm1 a cinchoniu ; v. ö 
Cinchonicum acidum, cinchonsav 
Cinchonicns, cinchonsavas, czinkon· 

.:;avas 
Cinchonidinum, a cinchouidin 
Cinchonidinnm citr·icum, czitrom· 

savas cinchonidin. 
Cinchonidinum salicylicnm, salicyl

savas cinchonidin .. 
Cinchonidin.nm snlfui:,icum1 kén·· 

s:;i,vas cinchouidin„ 
Cinchoninum (ciuchona), cinchonal, 

cincbonin .. 
Cinchoninu.:m hyd~·o b~·oll1ÍCu:m., b1 61n·· 

savas ciuchoniu, büzenysavas cin
choniu. 

Cinchonin.um hydrochloricum, SÓ· 
savas ciuchonin. 

Cinchonin.um sulfn:i:icnm, kénsavas 
ciuchonin 

Cinchotinum = chinidinum = con·· 
chininu1n ~ chinidinun1. 

Cinctns = diaphrag1na 
Cinefactio = ciueratio 
Cinema (Tb x(V'l'JfJ.ct.), a 1nozgalo1u 
Cin.eratio = inaiueratio, hamvasztás 
Cineses, kóros lnozgahnak ; v. ö 

cinesis 
Cinesiatrice (}; x(vl')at; a mozgás, v. ö 

iatrice) = cinesiothe1·apia. 
Cinesiologia (v„ ö„ cinesis, 0 Aóy~; a 

tan), szóról szóra: a mozgás tana ; 
hane1n »cinesiotherapiá.t« értenek 
alatta 

Cinesiometria (~ x(~1JO"l; a mozgás, 
Tb µi'rpov a. mérö), a mozgás mérése. 

Cinesionosns (~ xlv't)O't; a mozgás, ~ 
vóao; a kór), {.l. mozgó s mozgató 
szervek b<intalma, a mozgás bántalma 

Cinesiother•apia (nem cinesitherapia i 
v. ö. cinesis és therapia), orvosló test
gyakorlás, ol'Yos16 svéitcstgyakorlá~ 
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Cinesis (~ x\'np~;;;), a 
ben: ciueses, kóros 

Cineticns (r.l\l't]nxó;;;). 
gási 

1nozgás Többes
mozgaln1ak:. 
n1ozgal11ü, inoz-

Cinetometiia = ciuesio1net1ia 
Cinetometxicns (v. ö. cineto1nettia), 

n1ozgásn1é1ö, n1ozgásn1é1·ési. 
Cinetom.etrnm (v ö. cinesis és TC f.1.l-rpo\I 

a 1né1ü), n1ozgásn1érő, mozgásjelzö 
Cingnl nm, az öv. 
Cingulum abdominis, a hasöv, has· 
kötő i néha = he1 pes zooste1 

Cinis, a han1ú 
Cinis Algarothi = pulvis Algarothi, 

hánytatópor. 
Cinis bnfonum, a va1augyosbéka 

ha1nuja, á,llati szén 
Cinnabax·is ('rb r.~\l\lá~::i:pt), a czinnóbe1 
Cinnabai:·is factitia, rueste1séges czin

nóber ; v.. ö hydrargyru1n sulfu1a .. 
tu111 iub1un1. 

Cinname:innm, a perui balzsa1n olada, 
a czinna1neln 

Cinnam nm ( -rO xl \lva.µo\I) = 
Cinnamomnm (t"O r.t\l\ICÍµc.>µo\l)i a fahéj .. 
Cinnamomnm acntnm = cinnamo-

:mu1u zeylanicum. 
Cinnanomnm aromaticnm = 
Cinnamomum cassia, fűs~e1es fahéj 
Cinnantomnm Cnliwan, kuli,van„fa-

héj 
Cinnamomnm java:nicn.:m., jávai fahéj. 
Cinnamomum zeylanicnm, czeiloni 

fahéj 
Cinnamens, cinnainomicns 
Cinnamomns, fahéjas 
Cinoplanesis (xtvelv mozogni, ~ n),CÍ.v7]crtr; 

az eltévedés), rendellenes, szabály
ellenes mozgása k. 

Cion (0 xlw\I), 1. az os7'lop; 2 az orr„ 
sövény; 3. = uvula; 4 = n1andola. 

Cionitis (v ö cion), a nyelcsap gyula .. 
dás a 

Oionorrhaphia (v, ö .. ciou és Ihape), 
iuvitorlavarrat 

Cionotomia, nyelvcsap lernetszés 1 

má.udula levágAs. V ü 
Cionotomus (i XlO\l(r; = r.[c..w, Tiµ\letv 

metszeni), nyelvcsap-kés, nyelvcsa1J· 
til6 i 2 1nn..ndulatiló = tonsillotoni 

Cii:·cinalis, cii:cinatns, fü1tös, fü1t~ 

szerű, körkörös, körszerli 
Circinns (~ xtpr.~\lo;\ 1. kör ; 2 a fü1 t ; 

3„ = zooste1·, zona„ 
Circnitus, a kerület 
Cir·cnlai:·is, körsze1 ű, kö1·ben 
Cir·c~la~io, forgás, kö1 ben 

ke1111ges. 

forgó 
fo1·gás, 

Circulns, a kö1; 2. = chculatio, 
Cir·~nlns ar·~e.z·io~us ~rid~s major et 

minor·, a sz1varvauylia1 tyanak~ a szem .. 
rekesznek nagy Gs lds ve1.őeres köre. 

Circnlus ciliar-is = Cf.npus cHia1e, 
Ci:r·cnlns dispersionis, szó1óc1á.sos kör 1 

sz61 t kö1 (Schnleck : szó1 t folt) 
Ciz·culus Halleri, E:alle1-féle é1~ 

koszorú a bii11bó udvarán„ 
Ci:1"cnm.cisio (cücumcide.re), a körül· 

n1etélés 
Ciz·cnmcisox, H, körülinetélő 
Cix·cumfl.e:x:ns (cücum fiecte1e, TJ eg

ölelui), köriilölelö .Nervus cit'c.:u'li 
ílexus = He.rvns ax.illaris. 11.fusculus 
cir cu111.tlexus pala ti musculus 
sphenos:üpingostaphJ linus, szlijpad-
18.st ölelő izo111 

Cii:·cumfoi:aneus = 8Üculato1, agy1ta: 
nyegle, kn1uzsl61 javas orvos 

Ch:cumgy:ratio (cücunt, kö1ül1 gyrus, 
a kö1)1 a szédülés, szédelgés 

Cii:cumligatnza (citcu1nliga1e körül .. 
kötni) 1 1 körülkötés. lnegkötés; 2„ = 
para-phirnosis 

Ci:rou:mpnnctio (cücu11111ungcre. kö1 Ül·· 
szlnni)1 kö1iil1 a1 i:is 'é17.éscsilla-pitás 
végett 

Cii:·cnmscissus ( cii cu111scin(lere1 körül-
1netszeni), köriihne"tszctt i növényt : 
kö1ösköliil felpatt:tn6 

Ct1cumscriptns (cii1,nn1sc.1ibe1e)1 kö
rlili1 t 

Cii:·cns, a kör.. 
Cir·ones (v ö. si10J, iühpatt1/,n<l.s0k. 

ilihkelcvéuyek. 
CixThagx-a (v, ö. cii lhu"' és ·f,, fí:rprz a 

bolutalon1) = plica polonicB, 
Cirz·hatns, fürtös, forhos 
Cixr,hoblepha"t·on = cirsoblepha-rou 
Ci1·r·hophthalmia, cirrhophthalm na 

= cirsophthalinus. 
Ci:r1,hosis (xt~Pó; piszkos·sá1ga)1 szein· 

cse,:; so1 vadas 
Cirrhosis hepatis, szemcsés n1áj. 

sorvadás 
Cir·i:·hosis hepatis hyper·tr·ophica 

cn:m ictero Char·co·t, s<ir·gastigga.l 
pál'osult túltengő r,1ájszen1csésedés. 

Cirrhosis peritonaei = pe1itonitis 
defol'inaus 

Cix·:r·hosis pnlmonnm, szemcsés tüd(J. 
sorvadás = pneu111onia interstitialis 
ch1onica 

Cirr·hosis pulmonnm ,tnbercnlosa, 
gü1nökó1os tüdősorvadAs. 

Cirrhosis z·enum = uephritis iuter·· 
stitialis1 sze1ncsés ve~eso1 vadás. 

Cir·sicns (v ö. cir,;;os), é1csomós 
Cir·soblepha1·on (v„ ö„ ci1.sos és ble

pharon), é:i:cso1n6s sze111pilla. 
Ciz·socele (v ö. cüsos és cele), ér„ 

cson1ós hel'esérv, él'dagauatos bere
sér,• V.. ö varicocelc, oscheocele 
varicosa 

J 
1 

i -1 
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Cirsodes, ci:r'soldes (x~paúlCh');, xipao~!" 
3~;), ércsomószerü, érdagauatos„ 

Cirsomphalns (v„ ö. chsos _és 0 Öµ(fla·· 
AÓ; a köldök), é1'dagauatos, éicso1nós 
köldök 

Cir-sophthalmia (-v. ö citsos és oph·
thahnia)i értágnla.t-os szen1bántalom~ 
a-z éi szen1 

Cirsophthalmns = ci1::>ophthal11lia 
Cir·sos, ci:rsns (0 x~paó;), ércson1Ós: 

eres daganat, él'tagulat 
Cirsoscheum (v ö„ citsos, -rO Öo"Y_~O'I a 

hereborók)) 1. cso1nós he1ebor6k; 2 
61daganatos he1e; a. n1 cirsocele. 

Cix·sotomia (v ö cirsosi ~ -roµ.~ a 
inetszés)

1 
éreson1Ü-n1etszés, é1daganat-

111etszés, ih'daganatos hcre1netszés ? ! 
Cir-soxer•osís (v. ö cit·sos, -~ ~~pl'.ilcr~~ a 

~zá1adás), az érdaganat elszá1adása, 
pl megkötés folytán. 

Cirsydroscheocele (v„ ö cüsos, t"O 

ÜOwp a viz) v ö oscheocele), Én
<laganatos vizsérv 

Cissampelos Pareira (; 1ucrvÓ; a 
bo1ostyán1 ~ Cfµn:eAo; a venyig·e) 1 

a1nerikai gyógynövény, melyet húgy
hólyaghurut ellen használnak. 

Cissampelinum (v ö„ cissampelos), 
a cissa1npelin, Pareira-al 

Cisterna, a inedeucze. 
Cistex·na chyli, a tápnyitkta1t6, táp„ 

nedvta1 tó. 
Ch;tei:·na lum.bnlis = ductus tho1a· 

cicus kezdete „A.zonos : 'receptaculn1n 
chyli) vasica seu saccus chyli, a1npulla 
chylife1a 

Cistus canadensis, kanada.i szuhár 
Cistns ci:eticus, kretai szuhá1·„ 
Cistns cypi:·icns, czyp1iai szuhár. 
Cistns ladaniferns la.dangyauta„ 

tern1ö szuhár 
Citraconicus (!), czihakonsavas 
Citras (\. ü citius): czit1ontsavas s6 i 

pl • 
Cítr·as (;affelnae, czit101nsavas kávé<'Ll 
Cftr·as fe1::r·i ox:ydati, czition1saVfLS 

vaséleµ: 
Cit:ra;s magnesiae, exit1011tsotvas n1ag. 

nes1a 
Citi:·ennm, a eiti:eu 
Citi:·icus (V ö c,it1us), 
Cit:ridinicnm a-cidum 

tzitto111,;::i,vas 
nocidu1n 

acuaiticurn, az akonitsa,v 
Citrillus colocynthis Ai:·nolt = 

cucunüs eolocynthis Linné. czitunn
sze1 li i:Hb tök 

Citi:·nllinum Mexckii, ?.Ie-1ck iJle 
citrnllin 

Citxinns, C!l.it101ns<L1ga. 
Citrylenum (v ö cit1us), a exitl'ylen 
Citrus (•'e x{Tp~o\I> x(·.-po1,1)1 a czitro1n, a 

czitrornfa 

Cit:r·ns 
Citx·us 

aux·antium, a 
ber·gamium, 

narancsfa. 
be1gamott .. na· 

rancs. 
Citx·ns Í>igaradia, a natancsfa. 
Citx·ue limonum Risso, közönséges 

czitromfa 
Citta, cissa (-fi x[crqo:, x{TTO: a sza1·ka), a 

teihesek) a viselösek nl.e gki vánás a 
Clandestinus, titkos; 2. = larvatus 
Clangor, a hang, a csengés 
Clangol:· metallicus, }'tZ é:rczcsengés 
Claretum (cla1us, tisi-.ta) = L vinu1n 

inedicatlnn = vinunl. Hippociatis = 
vinun1 a1onlaticun1, a füszeies bor; 
2·. angol é1telen1ben: borde;i,uxi veres· 
bor 

1 Claxificatio (cla1ns. derült, fa.cell!: 
i11eguaelökedni), <l Je1itós. 

Clair·iftoatns) de1itett 
Clas~~·, clasmns (i-. xAácru::;, x),!'.t.crµ.ó;): 

a tores. 
Clasma ('có xf,áoµ.C1.), <• töl't csont 
Clandicatio (cla:nc1ica1e sáutitni), o. 

sántitás 
Clandicatio spontanea (-), önkén· 

tesen fejHlUil sántit<Ls, a fejlüdö coX·· 
;_01th1uoci.ce egy tiuet0 

Clava1 :-i bunkó, a buzogán~· 
Clavatus, buzogánysze1(í., 
Claviceps pnrpn:rea Tn.lasne, fl.,z 

it11ya1ozsgon1ba1 anya1ozspenész 
Clavicula (clavis, a iete3z = x.Ael'~ 

1ács ), a 1;:nlns.csont Celsus c.„inH: 
inguln111) ossfJ, jngnli "l.,T ö fnrenla: 
li.gnla 

Clavionlaris, knlcscRonti 
Clavus, 1. a szeg; 2 cht\.us hysteri 

cus) kö1ü.li1t r~jfájás; a tyú.kszen1 í 
3 = fu1nncnlus 

Clavus secalinns = secale co1nuturn 
Cleidagra (~ r.Aü:;, x).d; a kulcs, ~ i}:yptJ. 

a köszvé111 )) knksc:>ontizületi kösz .. 
vény 

Cleida:rthx·itis ('~ :.~.Adi;, v O :ntlnitis). 
a knlcsont z iiil.etéuok lobin. 

Cle.idax·thx·ocace (-fi x),ek a knlc::;0i:;0nt.1 

s arth1ocace) 1 a kulcscsont izületé 
uek szúja, taplója 

Cleidion, cleidinm (TJ 1'.Aetl:iÍo'•), 1 kis 
kulcs ; 2. clavicula 

Cleidolabis (v ö. cJeis .és litbis) = 
forcipula. claudibilis 

Cleidona~thex (v. ö. cleis s narthex.), 
kulcscsont-sín, fernla c,laviulae 

Cleis ('Í; z.).di;, x).E\<;), 1 a kulcs ; 2 a 
kuk:scsont. 

Cleptomania (x.),É'.n•uv) 
n1ania) , n1onQnH1nia 
szerrel 

lopni1 

lopási 
v i) 

kóny· 

Clibanus (ó xH~CJ.\lo~) = thorax, pect.u~ 
Clidion = cleidion 
Clidolabis = i;leidolabis 



Climacterium 120 Cnemelephantiasis 

Climacterinm (o x).tµ.iz:.et"tÍI' a lépcső), 
a változás korszaka j a hószá.m eltü. 
nésének szaka 

Climacte:1,icns {xAtµ!XXT't)ptxó;), változó 
korszaki; pl anui climacterioi 1 a 
virá.gzás kimaradásának évei. 

Climaticns (TO xHµa: az éghajlat), ég
hajlati Mor bi climatici1 ég had lati 
betegségek 

Climatologia (v. ö. climaticus, o A?yoc; 
a tan), az éghajlattan„ 

Cilne (-fi xAlvij), a fekvő hely, az ágy. 
Cliniatria ( v. ö. cline és jatria), 

klinikai 01·,roslás ~K6roda« rosz szó 
C!iniatricns (v„ ö cliniatria.), klinika-

orvoslási stb. 
Cliniat:ros, cliniatx·ns (v„ ö cline és 

0 fo.:rpo'i; az orvos), klinikai orvos 
ClinÍca, clinice (~ x).t-Jt;.::1{), 1.. a beteg· 

ágynál való tauitás j 2. = clinicun1 
Clinicnm institutum, kóroda, a kli .. 

nika, hol a betegágynál tanítanak 
Clinicus (xAtvtxÓ,), 1.. fekvőt illető; 

2. kórodai Clinicus medicus, 1 valódi 
gyakorlott 01vos; 2 klinikus orvos 

Clinocephalia (~ xAhri a nye1cg, v ö 
cephale) = dolichocephalus 

Clinodes, clinoi"des, clinoi"dens (xf.t\IO· 
Ed51),, x/..(\IW3Y);) ágysze1 ü, lejtéís 

Clinologia (v ö cliue, Ó Aoyoi; atan), 
az ágytan, tan, 1nely ar1ól értekezik, 
minők legyenek a betegágyak 

Clinopale (.fi xl.~\loTiá/.71), a közösülés. 
Clinotechnia, clinotechnice (v. ö. 

cline, 1"EX.'HxÓi; mesteri), a kórágyak 
berendezésének mestersége 

Clinotechnica = clinote'chnia, 
Clinotechnicns (v ö clinotechnia), 

kórágyrcndezö, mi a kórágy berende
zéséhez tartozik, 

Cliseometr·um és 
Clisiometrum (~ xA1ati; hajlás, TO µe'.TpO\I 

mérl:í), medenCzemérl:í, a medeucze
hajl8.s mé1-öje 

Clitoricar·oinoma. (v, ö, clitoris és 
carcinoma)1 csikl61·ák, a csikló rákja 

Clitoridauxe (v„ ö„ clitoris, ~ ctÜ~r;crti; 
szaporodás nagyobbodás), a csikló 
túltengése, 

Clitoridectomia (v. ö„ clitoris és 
ectomia), a csiklókimetszés 

Clitoridens, csiklói. 
Clitoi:is (~ x).ctTopl~), a csikló B'.ason .. 

é1 telmüek: dulcedo amoris, oestrus 
Veneris, ir1itamentum libidiuis i to
vábbá; viíga, penis, mentula, cauda 
muliebris, végre nympha 

Clitorismns (xAetTopl,ew a csiklót hasz
nálni), 1 csikló túltengése i 2 .. a túJ.. 
tengett, nagy csiklónak használata 
a nemi ösztönnek természetellenes 
cBHlapitására. 

Clitoritis (~ x),ett'opr':'t;), a csildógyula
dis. 

Clivns, a lejté5„ 
Clivus Blumenbachii, Blumenbach 

lejté5je 
Cloaca (cluere, luere tisztit1ni), 1 .. a 

pöczegödör, pöczecsatorua j 2 alat-. 
tanil<1g : a s<irüreg 

Cloacismus (v. ö. cloaca), végbélny:i
lá-·on való vizellés 

Clonicus (v ö, clouns), gö1csi j spas
mus clonicuY. rángó görcs. 

Clonis ('Í) x/..~1Jt;) = os sac1um 
Clonismns = spasmus clonicus, i'l. 

rángás„ 
Clonodes {xAo\IW6YJ;), iángógörcsi. Pul

sus clonodes) görcsösen rezgl:í, rángó, 
érverés Ellentéte a pulsus spll.S·· 
modes 

Clonus, (&. ;c/..Ó•10;, xAo\l<:t\J hevesen n10-
zogni), ftkaratellenes heves izo1n
összehúzódás, a :rángógörcs = spas
mus clonicus 

Clonus pandicnlans = pandiculatio, 
nyujtózkodás 

Clonospasmus (v. ö clonns és spaS· 
mus), a rángó görcs 

Clunes (cluuis többese), segpofB.k, a 
far 

Clunesia, Vogel szerint: far. 
Clunicnm se os = os sacrun1„ V ö 
C!nnis = clonis 
Clydasmus (0 x.l.\/1ktcrµói;), locscsanis. 
Clydon (0 xAÚ6w'11), 1 a hullán1, 2 cly-

dasn1us. 
Clypealis ( clypeus paizs1 vé1 t.), paizs

szei: í.i, vértszerli.; ca1·tilago clypealis 
= ca1tilago thyreoi,ies 

Clypens oris stomachi = ca1tilago 
xiphoides 

Clysantlinm (v„ ö. dysis allövés, TO 

&\lt"h[o\I a szivattyú), clysopo1npe, cső-
1·ézö1 allövö szivattyú 

Clysis ( ~ xAúcr~i;, xAÚ~ev kin1osni, kiöbli„ 
teni), 1 a kiöblités; 2 a csö1ézés; 
allövés 

Clysma ('rO yJ,úcrµoc) 1 az allövet Régi 
ért.elemben, minden folyadék, i11ely
lyel a sebet tisztították 

Clysmatium ("rO xAvaµáno'll), kis allövet 
Clysmus = clysis. 
Clys~er· (Ó xAu:rT1)p), r.égi é1telemben: 

allövet; allövő fecskendő, a.' cs0re, 
Clysterium (Tb xAvcrt~pwv), 1. kis al-

lövél fecskendél ; 2. kis allövet ; 3 hely, 
hol~ sok allövetet alkabnaznak 

Cnaphalon (To xvr.Úpo:Ao'll), kis pá1na ~= 
plu'massau ! 

Cneme (-(i xv~µ:f)), 1. az alszár; 2 a 
lábikia 

Cnemelephantiasis ~v. ö .. cneme és 
elephantiasis), alszá1elefántkór·. 

1 

1 
' 

! 
li 



Cnemerysipelas 121 Coecygens 

Cnemerysipelas (v ö. cneme és erysi
pelas), alszari orbáncz, az alszár or
báncza. 

Cnemis (~ X\l·i]µ(.;) 1 1. csiz1naszár1 tÖJ·é
ses sín, szóval n1indaz1 1ui az alszá1t 
beburkolja 

Cnemis Petiti, Petitféle csizm.a. 
Cnemodactylins (v ö. onem.e és 

dactylus ), alszári és lábujji együtte· 
sen 

Cnemodactylins mnscnlus = n1us
culus extensor digitornm pedis lougns 

Cnemolor·dosis (v. ö, cneme, v. ö. 101-
dosis)1 az alszár előre görbülése. 

Cnemoscoliosis {v. ö cneme és scolio-· 
sis), az alszá1 oldalas görbülése. 

Cnesis (X\l'Í'ptt;, xv&v, xvo:1$t\I vakarni). 
1 vakarás, dörzsölés, viszketés; 2.' 
cnesn1us 

Cn.esma ('rO X\l'~crµo:), vakart seb, a va-· 
kar ás 

Cnesmodes (r.1npµw'o311;), viszkető: visz. 
ketegben szenvedő 

Cnesmone (7: XV-f]crµ.01~), Suidas sze1int 
= scabies 

Cnesmopompholi:l!t (v ö cnesmus és 
pon1pholyx\, viszkető buboi. 

Cnesmns {0 :l.\'YJO",(J.Ó:;), 1 a viszketeg 
pruritns~ 2. cnesis, 

Cnestex· {0 r.~rir:rnfp), a vaka1ó 
Cnest~s (-0 X\'ijO"'t'(:;), 1 cnester; 2 = 

cnos1s, cnesmus. 
Cnestx·um = cueste1 
Cnethmus = cnesn1us 
Cnicinum, á~dott f{{„al, a cnicin 
Cnicus benedictus Linné, áldott fii, 

áldott csüküllű. V ö ca1duus bone
dictus 

Cnidelaeum, cnidielaeum ( cnidium 
fa1kasbo1oszlán, TO t'Aatov az olaj), fa.1 .. 
kasbo1oszlán,ola:i = olenni cnidii seu 
n1ezcnei 

Cnidephemexa (Íj x•1{0a a csalány, 
iip1Íµepo:; naponta), minden napon láz 
csalánykiütéssel 

Cnidia, 1. daphne cnidiu111 ; 2„ mint 
~cnidiun1oc többese: cnidia g1ana, a 
faJ:kasbo1oszlán bogyói 

Cnidinm = daphno cnidi.11111. 
Cnidoma ('rO xvlOMµo:), a csalinkiütés, 

urticaria 
C:uidomodes (v. ö cnidon1a, TC efOoc; 

ar- idoin), csalánkiiitésszerü. 
Cnidopyra ( T xvlOo: a cs1Lliin, ,; ;r\íp a 

láz), csalánkiütéses láz. 
Cnid~si~ (-~ :t.•1l5°6l1J~i;;), a csalánkiii.tEls, 

1ut1ca11a 
Cnismor·egmia (Ó x·1ricrµÓ; az égctes, 

óplyet\' kinyujtani) 1 a gyo1norégés, 
a zaha 

Cnismns = cnesmus. 

Cnissor·egmia. (~ x'J[':IIJl'f. büdös sza.g, 
6piyetv kinyujtani), zá.pb(}jásszagú fel„ 
büfögés. 

Cnissoi;·rhonchus -(1J x\llaao: a szörtyö· 
gés: v. ö ihonchus), a szörcszörej! 
le r&le c1~pitant, 

Coaetanus, egykorú. 
Coagulabilis1 megalv6 ; v ö. 
Coagulans, alYasztó, 111egalvó 
Coagulantia se, r·emedia, alvaszt6 

szerek 
Coagulatío, az alvadás1 rnegalvás 
Coagulatis sanguinis, a véralvadás, 

-vé1·111egal·vás 
Coagnlnm, az alvadék 
Coalescentia (coalesce1e összeforrrusz· 

taui), ö,,;szefo11adás 
Coaltei:·inus (cun1 együtt s alternus)i 

yáltakozó, egyntást felváltó. 
Coaptatio (cóaµtare odailleszteni), az 

illesr-tés, összeillesztés, beigazitás 
Coai:·ctatio (coar0tare összeszoritani). 

szükités, összeszoritás. szorulás, szü
kület, szoros 

Coarticulatio (cun1, val, vel, articu .. 
lns az ízület): az ízülés 

Cobaltnm (!), a kékeny, a kobalt 
Coca = erythroxylou coca, a kokatea. 
Cocai:nnm a koka .. al, a kokain 
Coccia (TiZ xoxx(a:, xoxx(o\' többese), lab-

dacsok, különösen hash~jt6labdacsok 
Coccina = coccinum. 
Coccínella., coccionella (ooccus kies.), 

a kokczionellai n karmin böde 
Coccineus, biborszinü 
Coccinum (v ö coccinella), rt kok

czin, n1ely a lun nlinsr:tvv:ü egyiitt a. 
coccionella legfi)bb alkotó részei 

Coccobacterium (v ö bacte1i11m), 
gön1b„bakte1iu1n 

Coccosteophyton (v. ö coccus és 
osteophyton), szernölcssze1 ü csont
növedék 

Cocculi indici = se1nnia seu fructus 
co0culi indici, n, kokkehnagvak. 

Coccnlns palmatus de Candolle (0 
xóxxo; a bogyó, a inag'), a kolo1nbo = 
nte1iiRpe1mu1n pabnatu1n = jateo11„ 
hiz1t palinata 

Coccus ( Ó xéxxo;), a sze1n, a mag1 a 
bogyó; 2. e?.ekhez hasonló tárgyak, 
pl COCGUS ilicis, GOCCUS ca0ti; 3. 
gö111 h-bacteria, coccobacteria. 

Coccus cei:ifexus, rov;.u 1 n1ely a c.hi
nai "kéiri;;fán tc1n1eszti a chinai 
\'iaszt 

Coccns nncifera, kókuszcliófa 
Coccygeus (v. ö üoccyx), Í<ircsikcsonti. 

~fusculus coccygeus, farcsikizoin. Ner
vus coccygeus, f'a1csikideg Plexus 
coccygeus-- se ne1vorun1, farcsikideg„ 
fona-t. 
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Coccyxexarthresis 122 Coelioncn.s 

Coccyxexar thresis (0 xO'xxu; a fat
csik, i::gcr.pS"pei\I kificzrunodui), ±arcsik
ficzan1odás. 

Coccygocephalns (•/, ö. coceyx és a 
cephale). igen kis fejli, tö1pefejlí 
to1zSzülött ka k uk fej ii. torz .. 
sziilött 

Coccygodinia (' ö. uoccyx (,s Y." ÓOÚ\l·fi 
a fájdalon1), a farcsikzsába 

Coccysmns (é r.cxx.'Jcrµó~ a károgás), a 
íhlk hangváltozása ~1 fanosodás kor-
szakában 

CoccyX (6 „.ór.i'JJ; a kn-kuk i = o,,; coc-· 
cygis, a fa.rcsikcsont 

Cochenilla = coccinelLl 
Cochenillinum = coccinu11i. 
Cochia, cocheia, cochea 6:-;di 1H1':l· 

hajtó labdac,,;ok 
Cochlea (Ó Y-Ó"'{Ac;): a ka.gJlÓ. 
Cochlea anris, a fülkagyló; jobb 

,,.fülcsiga• 1 n1ert fülkagyló= 
auricula ]'\Tervus cochleae, a csiga 
idege 

Cochlear (v. ö cochlea), a kanál 
Cochlear magnnm, az ev·ökanál 
Cochleai: parvnm, a ká\'Jskanál 
Cochlear•ia armoracia sen g:r:·oen-· 

landica. közönséges torn1a 
Cochlearia oH'icinalis Linné, a ka

nalas torma 
Cochlearinum, csipös anyag a kanalas 

to1 n1ábau1 a cochleaiiu 
Cochleaz·is. kagylüs; fencstrfl.. coch

learis = fcnestra i'otunda 
Cochlear·inm (cochleas kies.). a kis 

kanál 
Cochlolithotrypeta ( 0 ;tOz_).o~ a e.savai 

Ó AlOo;- a kő: "tpli3et'>' zúzni) csavarkő·· 
zúzó 

Cochone (}; xoxW'l·'J): 1 rcgio sa.ci a.lis; 
2 = coccyx. 

Cocostearinnm = coeonuu1, kokos
fSggyú. 

Cocosteai:,inicnm acidnm = c:oconi
ún1n aciduni, kol'-uszzsiisav 

Coctio (coquere főzni)i a f'őzJs Coc
tionis stadiun1) a válsá.g idéís?.aka 

Coctio critica) az állitólagos kó:ranyag· 
nak fölése 

Codaminum (v ö codia és anlinu1n)) 
kodaminum 

Codei:nnm (v. U Godia), a kodein 
Codei:nnm hydr·ochloricnm) sósavas 

kodein 
Codel'nttm snlfui:icum, ktinsavn.s ko 

dein 
Codia ( ~ r.WO~(t0 %cu0la), a iej) a in:Lkfej 
Codiacum acidum, 1naksav, v. ö„ 
Codiacns (\ i.\ coJia), mákfcjes 
Coecitae, caecitas (coecus), a vakság 
Coecitas crepnscnlaris, esti) szűr- -

kiii<iti val.:ság 

Coecitas dinr·na1 nappali vakság 
Coecitas noc ~nr·na, éjjeli vakság 
Coecitas vez·balis, szóvakság, Charcot 
Coecns, caecns, vak. 
Coelechos (xct/,o~ ü1eoi: ~ -/ixW hang), 

ú1ha11g: ürzörej, tonus cavernosus -
ihcghang_ üreges hang 

Coelia (-i; Y..otAlo:, xolAo; üres. o ivas) 
1 ü1eg ~ hasüreg, alhás Xéha: 
utcrus és faeces 

Coeliaca se passio = fluxus coeli
acus 

Coeliacns (r.ctA'.W.0;) 1 alhasi, hasür·egi 
Arteria coeliaca ; hasüri, h'.tsi verőér 
plexus c.oeliacus et ganglion coelia-· 
cn1n hasür beli idegpa1nat s idegdlÍc?. 

Coeliaemia (v. ö. coelia, "70 alµa: a ver). 
alhasi vé1böség vérpangás, alhasi 
pozs.ga plethora ab:lo1ninu.lis hyper· 
aenua abdo1ninalis Tehát: alhasi 
vérm(~sség 

Coelialgia (v ü cuelia: TO 
· fájdalo111), 1. hasfB.;ida.lorn 

bántalo1n; 3 hu,svizk61 

(Í.f."fO;) a 
2 alhasi 

Coelia.lgio prosopon ( \ ö coeliaalgia1 

·:O .-cpócrcu"o' az a1cz) alhasbáuta.lo1n 
okozt'1 arczkifejezés 

Coelianeux·ysma (v ö coelia s aneu-
~.) s ina). alhc1si v hasihegbeli verö
erdao·anat 

Coeli:Us .oelia.0tcs 
Coelides = c1-lia,; coelis tbhbese. 
Coelii'tis (x.o~/,t\·n;)l alhasi lob,' alhas 

beli gyuladás Hashárt)-:ragyularlás. 
Coeliocele (v ö. coelia és cele)) he1ni.c1 

ahclo111inalis 
Coeliochalasis (v ü. coelia, ~ xr.l.Aaa~c, 

a kígulás): a tcstbeli üregek nagyob-· 
bodása., az alhas üregének tágulása ! ! 

i Coeliochysis (v. ö 0oelia: -~ xúcn~ az 
iimlé,;;) = hyc11ochysis in abclomen 
= a,scites 

1 Coeliocyesis (v U coelia., ~ x1Jriat; 
terhesség), alha,si1 hasürbeli terhes-
ség, méhen Jóviili terhesség V ö 
p;1racyosis1 gr 1t.viditas ah .iominalis 

Coeliodynia (\ ö noelia1 -~ COÚ'!'i] 
fáj(lalo1n). hasrAgás tormina ventris. 

Coeliolysia (T; ~o~f.~o).ucr[a, AÚZt\I oldani), 
has1nenés, klilönösen, a?. elö1·e ment 
székrekedés okozta has1nenés 

Coeliolyticus, hashajtó 
Coeliamyalgia (v. ö coeli11 és inyal

gia)1 az alhasi izn1ok fájdalma, az 
alhasi iz1nok csúzos f:-ljdalma? alhasi 
zsába?! 

Coeliomyi:tis (v ö coelia és inyitis), 
hasizomlob. 

Coeliomyodynia ( v. 0. Goelia és inJ o · 
dynia) . -00 coelio1nyalgia. 

Coelioncus (v. ö. coelia, 0 Öyxci;: 
dag:inat) 1 kernény a.l_ba.si daganat 
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Coelioparacentesis (v ö„ coelia és 
paracentesis), alhascsapolás 

CoeliophthoiS (v. ö CO(>lia.: ·~ 9'.;jo-f,, a 

S!1rvadás), alhasi soi:vadás 
Coeliophyma (v ö coelin, ·:-0 ;;-Uµ'l, 

puha daganat), alhasbeli talyog 
Coeliopsophia (v ö. coelia., 0 \).lé-:po:;, 

a zörej), alhasi 1~orgás, bor boryg1nus 
Coelioplegia (v ö coelia -fi nl:trr'l 

a hli.dés), prágai no111f,nclahua sze~ 
riut -=- cholera asiatica 

Coeliopyosis (v. ö. coelia, Y; TIÚM!:rt.;:, "" 
genyedés), alha.sbeli genyképzöiés, 
alhasi tályog 

Coeliopyoticus (<. ö coeliop,yosis) 
alhastályogi stb. 

Coelio:1·:z:·heuma (v ö coelia: és 
rheuma), alhasi csúz, rheu1natis1nus 
abdon1inis 

Coeliox·:r·hoea (\. ö coelia, Pet'1 fol.yni), 
a ha.s111enés 

Coelio:r·:rhoi:cus, hasmenéses. 
Coelioschisis (v. ö coelia, ~ r:;'/..(crtc,, a 

hasadás), alhashasadék, torzképzüdés 
Coelioschisticns (v ö coelioschisis)i 

hasadt alhasú. alliaS··hasadéki. 
Coeliosphongi,omata (v ö coelia és 

sphongioma). alhasl1eli günLÖk, 
Coeliospasmn9 (v ö coelia és spa.s„ 

lnus), a hasgörcs 
Coeliospasticus (v 0 coeliospasn1us)1 

hasgörcsi, stb. 
Coeliostegnosis ('' ö. coclia ·~ cr•É'y· 

·1ú)CHi;, a r·ekedés)1 basrekedés1 szék„ 
rekedés. 

Coeliotnbercula coeliosphongio„ 
:rnata 

Coelis, v ö, cylia 
Coeliscus (0 xoiAtO"xoi;) scalpellu1n 

lenticula1 e 
Coelitis = coeliitis 
Coeloma (-rC xoO.wpü). ü1 ; üreg; 

2. porczhártyafckély 
Coelomele (zo~Aoi; üres, v<Ljt, ~ µrí).'t) 

a kutató)) viijt kn.tatO: spe(.illu111 
sulcatu111 

Coelophthalmia (xol/.c: odvas) be· 
esettszenríiség ; v ö 

Coelophthalmus (v. ö opthalmus és 
x.ot"Aoc, odvas), beesett sze1nü 

Coelostomia (i- x.ot).ocr-roµ(o:)) a niély„ 
hangúság 

Coelum (-cO :-.of),0"1), 1 az ür, az üreg; 
2. az égboltozat; 3 a belsö szem~ 
zug ; 4 a felső sze111pilla; 5. a szetn·· 
üregi G a szájpadlás 1nellsö része; 
í a has véknyai, vékonyai; 8 a talp 
közepe) a talphajlat 

Coenaesthesia (xotv;:; köz, küzös ; v ö 
aesthesis), a közé1zet1 közérzés. 

Coenaesthetious (v. ö elöbhivel)i 
közérzeti stb. 

Coenerythrosris (xotv~; álta.lános, -(;, 
ip\ÍSp0a~; a püosság), egész testet 
ellepő vö1össég. 

Coenichthyosis (xon::íi; általános és 
ichthosiS), = ic.hthyosis universalis. 

Coenologia (·l; Y.Ot~oAoyla.), 1„ közérzés, 
kö,.;érzet i 2 c.onsultatio 111edica 

Coex·uleo-viI'idis, kékes zöld 
Coei:·nlescens, k8kes ; ex albo coeLu

le:=icens, kékes fehér 
Coerale.ns, égsziuü, kékr kékes. 
Coexnlinum (coernleus.--k{ik), az indigó-

kék. 
Coe:r·ulosis = cya.nosis 
Cognac (fl:.), borpálinka, a cognac 
Coffea ax·abica Linné, a kávé 
Coffea tosta, pörkölt kávé 
Coffe1nnm , caffe1num , a kávEal 

Azonos: the'j_nun1 
Cofie1num citricnm, czit1on1savas 

kávéal, czit101nsavas ko±ffin 
Cofi'eí'nnm cum acido citi:·ico- mix:· 

tum = coffeiuum citiicu111 
Cofi'etnnm hydi:·obi:·omicum 1 hydi:o. 

b1on1os kávéal. 
Co:ffeonnm, ca:lfeonum, a kafteon, a 

pö1költ. káve, illó olaja 
Cohabitatio, a közösülés 
Coholaether = alcoholaether. 
Cohobatio, a lehuzás. pl bo1lehuzas 
Cohobatus, lehúzott 
Cohololytus (v. ö alcohol, ),v'r;;,tv ,·e 

delni), szeszben oldékony. 
Coholydrolytns ( v. ö. alcohol, "rO ÜOCilp 

a viz és Aúetv oldani\ vizbeu, SZPSZ" 

ben oldékony. 
Coin ai:·ticulaix·e (fi ), az érintkezés 

szöge. 
Co1n cidens l coincidere közbeesni) 1 köz. 

beeső Pulsus colncidens, közbeeső é1 .. 
verés, közbeeső érlökés, t„ i. két ien
des lök(~s közé eSik egy rendellenes 

Coi'ndicans ( colndicare együtt ja" 
vas o ln i - javallani), egyiitt ja„ 
valt, egyiitt javasolt 

Coi'ndicantia se. signa, ugyanazou 
orvosi eljá.rá.st javasló tüne1n.é11yek 

Coi'ndicatio (v. ö coindicans), társ. 
javasla.t, Jnellékjavaslat, mely össze. 
hangzik a föjavaslattal, vele egy s 
ugyanazon cv.élra törekszik 

Coitus ( coire eg) iitt menni), a. közö„ 
sül6s. 

Colapta, cclapter (C xoAocrc-r1J'p), a véső 
Colamentnm = colato1ium„ 
Colatio (colai:e sztirni), a szli.rés 
Colatorium (-), <t szűrő„ Os colatorii 

= os spheno:1es; os colato1inn1 = 
os ethn1odes. 

Colatoxium cerebri = bypophysis 
cerebri 

Colatnm1 (colare szü1ni) =-
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Colatn:r·a, a leszü1t folyadék: a szü
red.ék. 

Colanxe (v,. ö c0lon, -fi CtŰ~Y; a tágUlis), 
:remesetágulis. 

Colchiaceae = melantbaceae. a ki-
kiricsfélék: „„ ö · 

Colchiciuu~, a kikiriosal j v i:J 
Colchicum antnmnale az őszi ki

kixic.s. 
Colchicum vai:iegatnm, keleti őszi 

kikhics 
Colefna, colei:num = ohitinu1n 
Coleftis (Ó xoAeó; a hüvely) = elyt1itis1 

hüvelylob 
Coleocele (v ö coleos Cs cele), a 

hüvelysó1 \ 
Coleocricos (v. ö coleos, 0 xplxo; a 

gyűrű), a méhta:i:t6, a méhtámasz, 
méhgyürü. 

Coleoedema (v. ö. coleos és oeden1a), 
hüvelyvizenyö, vizenyé$s hüvely -
daganat 

Coleoptei:·ns (xoAo:o"'ltTi>po;), téhely1·öp(is. 
Coleoptosis (v ö. coleos és ptosis), a 

hüvelyelöesés, a hüve-lykiesCs 
Coleoi:·rhecticns, hiively.:zakad::Lsi; pl 

hernia coleorrhectica, hüvelyszaka .. 
dásos sé1v i pa1tus coleon:hecticus, 
szülés hüvelyszakadással, hiivelysza„ 
kadá.st okozó szülés, v„ ö. 

Coleoi:·r·hexis ( v ö. coleos, ~ p~~t; a 
szakadá~.l, a hüvely szakadása. 

Coleos (ő xoAeo';), az ü1, a hiivel.y, 
vagina 

Coleostegnosis (v. ö. coleos, ~ aTiy
vcucrt; a szlikiilés); a hüvelyszűkülés, 
a hi.i.velyszo1os 

Colephinm, colepinm (TO xwAÍ;qi~o·1, 
xcu),firnov), a té1dalja. 

Coleps (~ xc.iA"t}~), a térdalja 
Coles = penis 
Colens = 01chis. 
Colica (~ xw),tx;j), a bélgö1cs, bél·· 

z::;ába, a kolika, has1ágás. 
Colica Hatulenta, a szélgö:rcs 
Colica haemoi:·i:·hofdalis, · a1anye1es 

kolika, a1 anye1 es hasfájás. 
Colica hepatica, epekő okozta ltas„ 

görcs. 
Colica hysterica, rnéhszen ves has1·á.gás 
Colica infantnm, <1 gye11nekek has. 

rágása 
Colica mensti:·nalis = dysm'norrhoea. 
Colica Pictonum seu Pic.tavensiun1, 

poitoui hasrágás, az újbo1 túlságos 
élvezete után. „ 

Colica rhenmatica, csúzos hasrágás, 
csúzokozta hasrágás ? l 

Colica r·enalis = nephralgia, vesekő 
okozta hasrágás 

Colica satnrnina,6lommér gezés okozta 
hasrágás. 

Colica scor·tornm, a szaihák hasrá„ 
gása1 hasgö1cse. 

Colica stercoracea = colica fatulenta 
Colica vei:·minosa, bélférgek okozta 

hasrágás 
Colicodynia (-fi xwAlxrj ÓÖ:l.ÍVYJ) = colica. 
Colicoplegia (v. ö. colicus, s ~ nA'"t)yÍ; 

a h{[dés) = colica saturnina 
Colicns (xw).rx.o':;), 1 bélgörcsi, has-

rágó; 2. mi a remese tulajdona 
Colitis (cO xW).ov), a ien1eselob 
Colla (~ xÓ).Ao:), az enyv 
Colla piscium, a vizaenyv. 
Collagenes, collagen.ns (~ xóAAo: az 

enyY: yl1 vzo-5-cu képezni), enyvképzö. 
Collagennm se. albumino.i:dnm, az 

enyvne111zö, euyvadó fehérféleség. 
Collapsns, (collabi összeesni), az össze~ 

esé~, a kimeiülés 
Collapsus faciei, a haldokló arczának 

beesése 
Collapsns pnlmonnm = atelectesis. 
Collate:1•alis1 oldalagos; növényt.: 

se111ina collate1alia1 eg:yrnás inellett 
fekvő magok 

ColleCtio (colligere összBgyüjtani), 
1 a g_yüjtemény; 2 több száraz 
orvosi növénynek összekeve1·ése. 

Collectivnmi lens collectiva., a gyüjtö„ 
lencse 

Collesis {~ xó),Ariat~)) az enyvezés, a 
gyors hegedé~ 

Collecticns (xoAAzx::u:ó:;), összeenyvezö, 
hcgesztö 

Colliciae (collic,e1·e összecsalogatui) = 
dne tus lac1 yinales 

Colliculus (collis kies.), a don1bcsa, 
Collicnlus ne:1·vi optici, a látóideg 

do1nbocs<ija 
Collicnlus seminalis, ondó do1nbcsa 

Azonos: cuput galliuaginis ve1u 
. inontanum, crista urethrae„ 

c~_lliga~i~ (colligere összefi.izni), az 
ossz-efuze:::. 

Colliqnamentnm., 1 fl.Z oldó szer ; 
2. a petének hig alkat1észe. V ö 

Colliqnatio (colliqueu.J elolv;~dui), ol·· 
vaclás, olvasztás1 feloldás, puhulás, 
eln1állás - sorvadás, túlságos izza
dás vagy has1nenés folytán. 

Colliquativns (v. ö. colliquatio), ol
vasztó, sorvasztó, S11dor oolliquativus, 
sorvasztó izzadás; di111rhoea colli
quativa1 feb1is colliquativa, sorvasztó 
laz, hasmenés 

Collis, a domb, 
Collisio, az ös;;zeütközés. 
Collisns, zúzott ; pl vulnera collisa, 

zúzott sebek 
Collocystis (v ö„ colla és cystis) = 

capsula gelatinosa, az enyvtokcsa. 
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Colloi'dmilinm = lnillium collo'ides 
Wagner, enyvtartalmú köleg, 

Colloi'desi collodes se neopl&..sma 
kocsonyaszerű, kocsonyatartalmú új 
képlet j Y. Ö. 

Collodes (;rnAAoé~8rj;)i xo)J,CÚ31J;), enyv·· 
szerű, többnyire kocsonyaszerű érte
len1ben 

Collodesmns (v, ö. colla és desnius, 
Ó Oo:crµÓ; a kötés), a csirizkötés. 

Collodium (xoAJ.cJOlJ:; enyvszerü), a 
gyapotn1á.z 

Collodinm canthe.ridale seu can~ 
tharidatnm, h6lyaghuz6 gyapotmáz 

Collodium cansticnm seu COl'l''O· 

sivnm, inaró gyapotn1áz 
Collodium elasticnm sen flexile, 

hajlékony gyapotmáz 
Collodium stypticnm, vérzés··csilla

pit6 gyapoünáz 
Colloi:'dsa:i"COma = sarcoma colloides 

= steatoma, kocsonyás húsdaganat 
Colloi'.dnnt infi.ltratnm Frerichs = 
Collonema (v ö. colla, TO v-fíµu.: a 

szövet), kocsonyás daganat_, nyákos·· 
daganat, inyxosa1con1a 

Collostrum = colost1 um 
Colloxylinum (v. ö colla és xylinu1n), 

a colloxylin, t1init1ocellulosa 
Collnm, a nyak 
Collnm dentis, a fog nyaka. 
Collum glandis, a inony makkiának 

nyaka 
Collum hnmeri ane.tomicum, a kar 

bollcztaui nyaka 
Collum humeri chixux·gicum, a ka1 

sebészi nyak<t. 
Collum obstipum, a ferde nyak, ko·· 

nök nyak 
Collum obstipnm ossenm, csontszú-

okozta fe1de nyak. 
Colum renis = urete1 
Collnm scapulae, a lapoczka nyaka 
Collum vesicae, a hugyhó lyag torko·· 

lata 
Collnm ntexi, a inék nyaka. 
Collutio (co1luere kiöbliteni), az öb

lités. 
Co~lutoi:ium, a szájviz - toroköblitő 

vrn 
Colluvies gastrica, az e1nésztö sze1·· 

vek tisztátlansága. 
Collyrium (cO xo).).Úptov), a szen1viz. 
Collyxium adstringens lnteu'in, 

összehúzó sá1ga szemviz 
Cullyx·ium antisepticum, fe1 tőztele

nitö sze1nviz 
Coloboma (tO xol.épwµri, xoAo~oVv csou

kitani), szó16l szóra : a csonk, csonka 
rész ; jelenleg valan1ely szabad széllel 
bll:6 testrésznek függőleges vagy 
merőleges hasadéka, rése, pl 

Coloboma. i:ridis, u. szi.-á:i:\··ány v11gy-
sze111rekesz xése, 

Col_obom.a labii = labiun1 lepoiinum 
Colobo.m.a palpebx·ae, szen1pillarés. 
Colobomaticus (v„ ö colohon1a), rési, 

stb 
Colocleisis (v ö colon. fi xAe:f1n; a 

zárás), a 1mnese bedugulása. 
Colocynthei'num (-)1 a colocynthein 
Colocynthinum ( v. ö. colocyuthis), a 

colocynthin, a sá1tökal 
Colocynthinutn. pni:·nm 

?1-'lerck-féle colocynthin: 
sá1 tökal. 

Me:r·ckii, 
Merck··féle 

Colocynthis (ó xoAÓxuvS-o;) = c:itrillus 
coloc.ynthis: a sá:rtök 

Colocynthitinum (-;,a colocynthitin 
Colomhinum, a kolo1nbo--al ; -\ ö 
Colombo, a kolo1nbogyöké1 
Colon (To xWAov), 1 a tag; 2 a ien1ese 

Synony1n: intestinun1 cellatu1n, g1os
su1n1 spissun1: plenu111 et crassurn. 
la.xun1, ilion, alvus. 

Colon ascendens, felhág6 1emese 
Colon descendens, lefutó re1nese 
Colon t:ransve:r,sns, haráutfekvti 

re1nese 
Colophoninm (~ xo),oqnov1a. ?) a hegedű

gyanta, 
Colophonium succini, bo1ostyánkÖ·· 

ves hegedí-í.gyanta: ho1ostyánköves 
kolofon„ 

Color, a szin; coloris expe1s, szintelen. 
Colox· coex·nleo-v:i-:rins, kékbeját.szó 

szin 
Coloi: hepaticns, a n1ájszin 
Colox· ictei:odes, sárgaságszerü bör

szin 
Color vegetabilis, növényszin. 
Colostratio (v. ö. colost1u1n), az elsö 

tej elválasztástI 
Colosti:·i cor1>nscula = 
Colost:rococca, colost:r·ococcnla, a 

kolost1um-testecsek, a kolost1um--sei-
tek a.z el,;() anyatejben 

Colostrum, colostra, collostx·nm, 
collostia. (?), az első anyatej, az előtej 

Colotomia (v, ö„ c0lon és ~ TO/J.1Í a 
n1etszés)1 remeseinetszés. Azonos: 
for1na.tio ani artificialis, laparocolo~ 

tomia 
Colotomia iliaca, csipötáji ren1ese

metszés 
Colotomia lumbalis dextra et siuistra, 

jobb v. bal ágyéktáji ren1esemetszés 
Colotom.ia sec Litré, Litré-féle bél·· 

1netszés, 
Colotyphns (v ö. colon és typhus) = 

typhus aqdominalis. 
Colpalgia (v. ö. colpos, TO riAyo; a 

f8,jdalom), hüvelyzsába 
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Colpatr·esia (v ö. colpos és atresiU.) 
· = atresia vaginae 

Colpectasia (v. ö„ colpos és ectasi:>), 
a hüvely k6ros tágulás,1. 

Colpemphra.cticns, hlivelybetön1ülési 
stb. ; v. ö 

Colpemphr-axis (v ö col1Jos, ·f1 $'µ9px
;i; a bedngnlásl, hüvelybfdugulá.s, 
hüvely betön1ülé::i 

Colpeuryntex· (v i\ colpos, e:~Pú·1:::~• 
tágitni), a hiivelytá.gitó, hiivelytömő 

Colpicus hüvelyi 
Colpitis (v ö. colpos) = elyt1itis 
Colpitis gnmmos"i syphilitica, a 

női sze1néren1nek, a hih ely-nek göbös. 
bújakóros gynladása. 

Colpoblennoz mia (v iJ. c:olpos, ·~ 
~),el/l/O~Y)µl'.'l a 11) álkafolyás) = fluor 

albus. 
Colpocace (v ö. cacocolpia), a női 

szemére1n -· a hüvely fenésedése 
Colpocaoe infantilis, a lánycsecse· 

n1iik szemé1 emfenésedése-
Colpocele (v„ ö colyos és cele), 1 

= hernia vaginalis; 2. prolapsus 
vagina e. 

Colpocleisis (v. ö. oolpos) ~ xA$fCH; a 
zárás), hiively összefor1asztás, hüvely· 
zá1ás 

Colpocystai:chosyxinx (v„ ö uol1)os, 
archo,:- 1 cystis és sy1inx), hiively
húgyh6lyagvégbél-sipoly 

Colpocysticus (v„ ö. colpos é.,:; cy;;tis), 
hü vely··húgyhólyagi 

Colpocystiticns, hüvel.) ··húgyhólyag
lobi i V, Ö 

Colpocystitis (v. ö. colpos 0s cysti
tis), hüvely-húgyh6lya.ggyuladás 

Colpocystosyrinx (v. ö colpos, cys
tis és sy1inx), hugy hólyag, hüvely
sipol3 

Colpocystotomia (v„ ö. colpos, cystis, 
·~ TOtJ.1Í a 1netsz-ós), húgyh6lyag„hü
velyrnetszés, sectio vesico-vaginalis 

Colpodesmorrhap.hia (v ö colpos, 
Ó lkaµó; á szálag1 ·~ p(J.rp1Í a va1r at) 
= colpor1h1J.,phia. elyt1orrhaphia 

Colpoedema (v. ö, coJpos és oedema,). 
a, hüvely vizeu.) öje, '' ,;ze1né1f\Jll vi.ze
uyős rht•~alltLtlL 

Co:ipohyP~:i:plasia cystica (\ ö. (.01-

pos és hyper1Jlasia \Viukel. Beigel Ste
litita.t etc., der Frauen pag. 115 Ne1n 
korrekt), feles„számú tö1nli:ís dag<1na
tok a hüvelyben 

Colpoleucorrhoea (v ö colpos s lt·u
co1rhoea.) = fiuor albus 

Colpopathia ("v, ö. colpos, cC -;;;o!~o; :1 

bánhüom), hüvelybá.ntalon1. 
Colpopexineo:i:·:i:·haphia (v ö colpos, 

perinaeu1n és .f; f;w:p{ a varrat), hü
vely-gá.tvarrás. 

·Colpopolypns (\· Ci. colpos és poly
pus), hüvelyhab;u·cz, hüvelrpolypus 

Colpoptosis (v. ö colpos és ptosis) = 
prolapsus vaginae 

Colpoptoticus (v ii. elöbbivel), hü
velykiesé.ú, stb. 

Colpo:i:·ectopei:'Íneoplastica (v .. ö. ool
vos, recturn, perinaeu1n és plastioa; 
hybridu1n. inert »rectum« deák szó 
IIelyesebb : arch:>colpope1·ineoplas
ti?a),, hiively-gat„végbél-alkotá.s, v. 
kepzes. 

Colpoi:·rhagia (v. ö colpos, ~ Pxy't{ a 
vé1zés)1 hüvel,yvé1iés 

Colpo:i:·rhagicus (v ö„ előbbivel), hü
velyvérzési. 

Colpoi:·i:·haphia (v ö. colpos és Y; 
f;cap~ a varrat) = elytrorrhaphia 

Colpo:i:·:i:hecticus, hLvelyszakadási, stb 
l/ ö 

Colpoi:·i:·hexis ( \". ö oolpos1 ~ Pii~(; a 
szakadás), hüvelysz<>kadás 

Colpos (é xéAr:o;), 1. az üreg, .az öböl, 
öl; 2. ulcns sinnosu1n; 3,. jelenleg a 
női szemére111. a hüvely. 

Colposis Ch xÓAoctu::n;), 1 6 é1t~lern-
ben : Ül egnek, üreges fekólyuek kép
z.üdéso i 2. jelenleg: colpitis. 

Colpospasmus (v. ö oolpos és spas~ 
n1us), hö.velygö1cs„ 

Colpospas~icns (v ö előbbivel), hü
vely·gö1 c,si 

Colpostegnosis l \ ö. eolpos, ·fi cr-ré,y„ 
~tucri;, cr-rÉ~l<lO't' a szűkülés), a hüvely~ 
szűkület: hii.velyszo~os Ne1n »hüvely
szor« 

Colpostegnoticns (1 ö eléíbbivel)i 
hüvelyszűkiilAti hüvelyszorosi 

Colpostenochoria (\·. ö colpos és T; 
O"T$~0/,tu,otrz) = oolpostegnosis 

Colpostenochoricus (v. ö előbbi\ el) 
= eolvosteg·noticus 

Colpostenosis = colpostegnosis. 
Colpothlipsis (\, ü. col1Jos, ~ S-Al-+ii.:; 

a nyo1nás), ~t hü\ cly nyon1ása 
Colpotomia (v. ö colpos, ~ -:-oµ:,í a 

n1et.;:zés). hüvely1netszés 
Colpox:e1•osis (v„ ö. uolpos és xerosis) 1 

hii\'ely.::.zthadás ! ! ? 
Colnmbo = colon1bo 
Columbinum = colo1nbinn111 
Colnmbinicnm se. acidum, kolon1lJO-· 

Sa\-

Colnmella (coluinna kies), 1. kis osz. 
lop; 2. növónytl.. tengely; 3. nyelv
csap 

Colnmella cochleae, a fülcsiga n1<L~ 

sodik teke1 yén.:rónek csapja v„ t011-
gelyc 

Colnmella:i:is: tengelyes, nyelvcsapi 
Dentes eolun1ellare,: = deutes ocu„ 
la1es 

[:-· 

' 

1 
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Columna, a szobor, oszlop„ 
Colnmna Bezi:iniana., Bertini-féle 

veseoszlop 
e olnmna ca:rneo-papillosaanterioz· 

et postexior Huber' = columnae 
rugarulll ...-aginae. 

Colnmna. nasi, az or1sövény. 
Columna ver·tebralis, a gerinczoszlop 
Columnae cordis = trabeculae co1·dis. 
Colu.m.nae fornicis = cru1::i, aute1io1a 

fornicis, a III-ik agygyon1rocs bol
tozatának n1ellsö szárai ,., oszlopai 

Colnmnae plica:rnm seu 1·uga:1·nm 
vaginae, a. hüvely nínczai 

Coma, ae, (~ x.óµa.), a fej hajazat<t 
Coma (rC x.Wµoc), az aluszékonyság, :i. 

kába á101n elsö foka 
Coma diabeticum, a czukros húgy· 

áibau szenvedők halálos kába a1n1a 
Coma epilepticum, a nyavn.lyatö1és 

kába áln1a 
Coma vigil 
Comatodes 

szer-tí. 

= ag1ypnia 
(x.cuµoc-rWB11~): kába álon1-

Comatosus = con1atodes 
Combustibilis1 elégö, eléghetü; ex in

teg1·0 con1bust.ibilis tökéletesen el-
égü , 

Combustio '.co1nbu1e1e), a 111egégés 
Com bnstio spontanea, az állitólagos 

i.iuel8gés 
ComedO (r 0111edere együtt enui), a 

böratka 
Comitatus) kisé1 t; ieLres coniitatao1 

egyéb báutaln1akkal já1ó láxak: szö, 
1 e\ ényes lázak 

Comitialis (co1nitirt nyih-ános gyülés), 
gyüléses. J\fo1bus cornitialis = epi
lepsift, nüvel a nehézkó1osoknak 
tiltva 'olt nyih·ános gyiilésen Jueg
jelonni 

Comitatns, Jdsért, szövevény~s 
Commi (·di xo'µµt) = gunnni 
Commiuutivns (con111ünutio az clfu 

gácsolás), forgácsos, szálkás :F1a.ctura 
connninutiva., fo1gácsos törés, szá.lktí.s 
törés 

Comissnz·a (con1mittere össze.iüz11i), 
a.z e1 E·Szték 

Comissuz-a ce:r·eb:ri a11te1io1, i1oste
dor et rnedia seu Jnollis, az ag)Telü 
n1ellső: háts6 s közé11sö v puha Enfsz
téke. 

Comissnza ce:r·ebri maxima = 001„ 
pus callosu1n. 

Comissu:r-a femoz·is scz·otalis, a 
czon1b he1eborék .. e1esztéke 

Comissu:r-a labiorum vulvae, a szeiné„ 
l e1najkak ereszték e 

Comissura loborum semilnnarium 
= folium cacumiuis, a félholdképü 
agyacsloborok e1·esztéke 

Commotica se rem.edia (xoµµt.:1ni!Ó; 
szépitö), szépitií, ékitö, kendözö sze1·ek„ 

CommOtio ( co1u111overe 1neg1·ázui), a 
rázkódás 

Commotio ce:rebi:i, az agyrázkódás 
Communicans, kőzlekedő, közlö. Feb

ris connnunicans = feb1is- coalte1ans 
X er vus co111n1.uuicaus faciei = ner· 
vus faciali~ 

Commutatoz· (conunutare változtatni). 
a villa1nos <.\ra1n irányának n1egy:11-
toztatója - itá.nyháritó ! ? 

Complementai:ius, pótló. 
Complementum, pótlék 
Complexio (coni.plecti 1negölelni)i 

a bonyolódás ; 2. = co'itus 
Complexns, összefünti bonyolult, tu.·· 

lajdoukép körülölelt. I\fo1bi co1nplexi, 
bonyolódott betegségek„ lliusculi co1n
plexi: vttsa compl~xa, össze .. vissza 
bonyolitott iz1nokr edények stb 

Complexns se musculus cei;v1c1s 
(s pedig 1najo1, nlinor: biveuteI), "'.1át. 
ta1kóizor11, v Spigelius öss;o;etett hár 
n1as iznw, (1nusc. t1igerninus scu co1n · 
vos-itu:;; Spigclii). Iíyrtl a.zt ajánlja, 
hogy fogadnrl.k el <:_,01nplexus helyett 
küyetkezü rnegne\·ezéseket: inuscnlus 
dorso-t1a.cl1elo-occipitali;, lh11nas1 vag1 
n1nsc trachelo-0ccipita,li;:i Dn111e1il 

Complicatio (con1.plicare boity+olitani), 
a bonyolódás, liouyolitás 

Complicatns, szö\ e\'ényes1 bonyolult, 
bonyodalnws Mo1bus eo1nplicatuci 1 

bons olult betegség ~ inás kórral 
összekötött bintn,lonJ. 

Coi,n~ositae .~e plantae, <t ko;:;án'i· 
ragnak. V. o. 

Compositio (contponero i)sszeLeuui), 
összetétel. összetét 

Compositu's, összetett j 1nedica1niua 
conlposita, összetett gyógyszer-ok; 
n1orbi co1npositi1 bonyolult beteg. 
ségek 

Comp:rehensio. compzensio, kó1ta
uila.g: catalepsia 

Compx·essa (lintea), n, nyoinófolt; ed
digelé »nyo1nfolt~ ; ,- ü 

Compx·essio ( con1p1in1e1e összenyon1ni) 
az összenyo1nú.s 1 nyo11irí.s 

Compi:·essio ce:i:ebri: az agyvelö üsz
szenyo1nása 

Compr·essio digitalis, se arteria
:rum, a verőel'ekuek l~ii<ll való le
nyon1ása 

Compz·essio puln'l.onum, a tüdő üsz·· 
szeuyo1nU.sa 

Comp:ressivus1 
nyou1ó F<iScia 
pressa 

coni.prünens , össze·· 
co1npressiva = corn· 
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CompressoX' ( comprin1e1e összeny_on1-
ni), összenyo1n6, nyom6 Mus:ulus 
nasi comp1esso1: oi1·összenyo1116 izon1. 

Compx'essox·inm (-~· ö. előbbivel), nyo. 
rnó sze1szán1 1 (huyon1Ó. to111uiquet 
Eddigelé »é1nyo1nasz« 

Conarinm ("ro Xhl'Jci'.pto'J). 1 kiskúp; 
2. Galeu é:i:tehnébeu: glandula pine
alis, iectius glandula pinea Synony1n: 
peuis, >Ílga ce1cb1i 

Concameratio = can1a1osis. 
Concavitas, a ho1no1úság 
Concavus, homo1Ú: -.;ájt 
Conceutratio (concent1a1e összpon-

tositani), összpontosítás, töinöritJs 
Concentratns, tö1nö1, tön1.ény 
Concentx'icns, körkörös, kö1benkö1ös. 
Conceptio ( concipe1efelfogui): a fogam-· 

zás 
Conceptns = conce1)tio 
Concha (ó xóyz.o;, ~ XÓYf..TJ), 1 a kagyló, 

csiga ; 2. kagylószerű, csiga irio1nú 
tárgy; 3. a szen1üreg; !. a térdkalács j 
:=) a koponya boltozata 

Concha auxis se externa, 1t fül
kagyló Tulajdonkép é1tendő azon 
inélyedés, nielyet az anthelix körül 
sze~élyez, s n1ely a kiilsli h:i..llónyil~Ls
ban végződik. 

Concha aux,iS intex·na = couhlea 
Concha cereb:ri = infundihnlnn1 ce· 

i·ebri 
Concha ci: anii = ca,h aii.a. 
Concha ethmo2dalis inferiox seu 

major, fÜSÓ 11JstrLcsonti kagyló, vagy 
11 uagyka,gyló. 

Concha etltmoidalis snpex·iox seu 
minox', íClső iostacsonti ka,gyló v11gy 
kis kagyló 

Concha genn = patella 
Concha inferior couclu1 Veneiis 

= bucci11nu1 = os turhinatu1n 
os s:pongiosu1n1 a,lsó 011kagyl6 

Concha mai:ina, tengeti kagyló 
Concha mnliex·nm = vuh·a 
Concha ocnli = 01bitc1 
Concha praepax-ata, tisztitott kagyló„ 

pm 
Concha Santoriniana, Santo1ini-féle 

kagyló 
Concha Venex·is = <;oncha iníe1ior 

nasi. 
Conchanthelicins (v ö concha és 

anthelix), fülkagyló - ellenléczí stb 
Conchatns, kagylós ; leviter con<;hatus, 

lds:sé kagyló". 
Conche = conc!1a 
Conchelicicns se. mnscnlns (v. ö 

concha), fülkagyló·-izo1n 
Conchininnm (?) = chinidi11un1 
Conchodes, conchoi'des, conchoi:-

deus (v. ö conch1 és co Elöo; az idom), 
kagylóidomú, csigaidorr1ú. 

Conchoscopinm (v. ö, coucha, axor.:ú\1 
vizsgálni), az outükör. 

Concisio ( concide1e össze1netélni)1össze·
vágás: inega.pritás 

Concisns, összevágott1 inegap1itott. 
Concoctio (con:1uere főzni, u:1:egemész

teni), inAgfőzés, emésztés 
Concrementum (coucrescere össze

nőni): 1. állati ürülék; 2, = calculus 
Conc:1·etio, felhalmoz6dás, lerakodás 
Concretio a:1·thJ:'itica , köszvényes 

Ierakodn1á.u.-
Concnbitus, ·a közösülés 
Con:cnssio (concutere megrázni), ineg

rázás, nugrázkodrts, com1notio. 
Condensans, sű1itö, tön1öritö V. ö 
Condensantia se :1em.edia, sűritö, 

tön1ö1itő sze1 ck 
Condensatio, a slhités, tön1öiités. 
Condensator, a süritő, tömöiitö. 
Condensox· (talán conden8ator ?) fény· 

sihitő) fénygyűjtő; sugárfogó, fény
f 0 g 6 

Condimentnm, a füszer 
Conditnm calami = conf6ctio calan1:i; 

v. ö 
1 Conditnr•a (condero becsiuálni, befőz

ni), 1. a befőzés; 2 a bebalzsa1nozás 
Condom {a feltaláló neve utá.n), az 

isrneretes »koton„, 
Conductor (conducere e;ezetni): a ka· 

lauz. 
Conduplicatns (Gondnplica1e össze·· 

hajtani) 1 nöí·é11yt : összehajtott; in\-i 
ce1n conr!.nplica.trn=: P.,gy1násba 11tl~ott 

Condux·augo (-'?). kondn1;:i,ugoké.reg 
Condyle (~ Y.ovOÚ),11) 1 \·éraláfutá,.; 

a fejen ,-é1 ön1le:1y a fein11. vé1 tarjag; 
2 = cond vln~ 

Condyli (\", ·ö. rnctaconds lns r'\s con
dylns)i 11, közép ni,ipe1:c;r,ek 

Condylius, feje:-:si V ö condylus. 
Condyloí'dee, condylodes, condyloi'· 

dens (xo~OuAottö~:, xo·i15u>.cJOri.;'), izület. 
fejidon11Í. i.cjt::i('iddnrnú. hiitykös, bü. 
työkszerii 

Condyloma (-rO %o~OÚAwµo:, %O'J0uAoÜ'J 
kinö\-é,,;cket rtlkotni), 1 régi értelem„ 
beu 11iinden gCmbölyded, kcrnény 
daganctt; 2. jelenleg: fiiggöly 1 vulgo: 
»cziinbalon1szeg« 

Condyloma iridis, a s:-Ú\·H.r,anyhár· 
tya. -- a sze1n1ekesz fiiggölye 

Condyloma poi:celaneum Fxitze seu 
snbcntanenm Hanke =· lnollu~
cun1 co11t:1giosun1 

Con.dylomata acuminata (condylo
ma többese)ihtgyes fiiggölyök,hegyes 
czünbaloinszegek 
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Condylo:mata lata, lapos - bujakóros 
függölyök vagy czimbalomszegek 

Condylosis ('Í'; xo\10-u'A{i)O"t~), 1 függöly 
képződés; 2. = condylon1a. 

Condylns (1l' r.óvOu),o;), a gö1nb, az ízü
letfei az ízületfejecs. V ö. Hyrtl 
Onon1atologia anatomica pag 143„ 

Condylns externu.s seu extensoi:·ius 
se. bi:achii, külső feszitő biityök 

Condylns inte:1·nus seu flexo:rius, 
belső vagy hajllt6 bütyök; y, ö. epi
coudylus és epitrochlea 

Conessinum (!) = neirinun1,w:dghtiui-
uum. 

Confectio ( co~ficere elkésziteni), l,. az 
elkészités, becsinálás, befőzés j 2, a 
befőtt g3 ün1ölcs stb. ; 3. édesen be
főtt gyógyszer, m p. az electuarium. 

Confectio calami, czukros kálmos. 
Confectio opii, mákonyos czukros 

szörr 
Confectio piperis, fekete borsos n1'éz" 

szörp. 
Confectio 1'osae gallicae, 16zsa111éz. 
Conf'ectio :i·osae caninae 1 csipke„ 

bogy6iz. 
Confectio sennae, angol szeunaszörp. 
Confectio sulfnris, kénes czukorka„ 
Confectio terebenthinae, terpentines 

szö1p. 
Confectnm = confectio 
Confertns, összehaln1ozott; növény .. 

t::i,nilag : sür í:i, sür üen á116 
Configu:c-atio (figura, A,Z ido111), az alak, 

az alakzat. 
Confignratns, ido1nos1 ido1n1nal biió; pl 

ste1co1a. conf_gu1ata, se1n híg, se1n ke· 
1néJJybélsá1, 1nelynektehát idoma van, 

Confinens se. sinns, rectius coílueus si
uuun1 seu sinus co1Jíluentes =torcular 
11( 1 ophilii, :-t 3inns ft11ciforinis,perpen
dicularis. iec;tns Lieutaudii és sinus 
tia11sve1~i to1kolata. Tehát confl.ueus 
sinuun1) az öblök torkolata V. ö. 

Co~1fluens, összefolyó Variolae con
fluc11te.:i1 összefolyó himlök. V. ö 

Conflu:x:io, conflnxus (con-fl.ue1e, össze
íolyui), összefolyás, összhangzás. 

Confox·m_atio (confo1marc, idon1itni), 
az iilo1nulás, ido1nitás, alakulás„ ·vitia 
p111nufl confo11nationis, a lnéhbeli 
fejlődés -bilJái 

Confo:rm_is, azonos alakú, hasouido1n-U 
Confo:c·tans, eonfox·tativns ( confo1·

tru·e. e1ösiteui), erősitö, bát orit6. 
Confortantia,confox·tativa se medi

camina, erösitö, szivbátorit6„sze1ek 
Confricatio (conf1icare, összedö1· 

zsölui)1 az összedörzsölés, döxzsöl·· 
getés i 2. = tribadismus. 

Conf'ricat:1'Íx (v„ ö. confricatio), ön
fertf:ízf:í néí, txibas„ 

COnfusus (coufunde-r·e, megzavarni), 
zavart Febres coufusae, rendetlen 
láz a-k. 

Con.gelatio (congelare, fagyni), fagyás, 
111egfagyás, jegeczedés. 

Con.gelatus, n1egfagyott. 
Congenitn.s (congignere, vele-együtt 

születui)i világra · hozott„ Aforbus 
congenitus seu conuatus, világ~a 
hozott báutalo1n. 

Congestio (conger.,,re összehozni), a 
torlódás, -vértorl6dása. 

Conglobatus (conglobare, gömbölyi
teni,kerekiteni),gö1nbszerű1gömbölyü. 

Conglome:r·atio, felhaln1oz6dás, össze
torl6dás, V. ö 

Conglomei'atio inti:·avascnla:1is, a 
hagymáz II-ik szakában jelentkezéí 
edényekbeli vk1'torl6iiis, vérrög-kép
ződés. ·v„ ö 

Conglome:1-atus ( couglome1·are, össze
hozni, összehahnozni), felhaln1ozott, 
csopo1tos. Glandula conglo1nel'ata, 
csopo1tos mi1igy. 

Conglutinans, összetart6, össze1a .. 
gaszt6„ -v. ö. 

Con2luti:uatio (conglutinare össze
tapasztaui), összetapadás, hegedés. 

Couglntinatio orificii vaginalis 
utez'Í, a méh szádjáuak összetapadása. 

Congz·egatns (congregare, csoportosi
taui), csopo1tosult. Glandulae con
gregatae, csoportosan egyn1ás 1nellett 
fekvő nüxigyhalmazok. 

Congi:umatus (-), lnegaludt 
Conhyd:1iuun1 rosz szó. V ö conydü

nu1n. 8alogh szótú1ából 
Couiasmns, couiazismns (xwvs~et'.~scr:Jo:~ 

bü1ök11edvet inni), bü1ökn1é1gezés 
Coniciunm = coniinum 
Couicns (xwvo~ói;), kúpszexü, kúpidonn\, 

lobordad 
Conii'num (To xWvsto\1)1 a büröka1, 

bü1ökalag 
Couii'num hyd:r·ob:c·omicnm, hyd10-

bron1savas bii:cökal 
Conii'.uum methylicurn, inethylconiiu. 
Co11iu1n maculatn.m Linné, foltos 

bürök) gyilkos cson101ika. 
Conjugata se. linea (v. ö conjnga,

tus), általában: medencze-átn1érő. 
Értsd: coujugata ver a V. ö. ezzel 

Conjngata extei;·na Bandelocqueii, 
Baudelocque--féle kiHSfJ 1nede11cze„Ut-
111érő. 

Conjngata vex·a, a medencze egyen,_s 
átrnéréíje. \T. ö cqnjugatus. ~fiu_thogy 
ezen tc1nünus »GOl~jugata vera« hely· 
telen, idején volna következéí meg·· 
nevezéseket. behozni, u m„ : dia· 
mete1 rccta, obliqua, diagonalis 1 

transveisa. Hy1tl.. 
9 
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Conjngatio ( coujugare, egy járomba 
:fogni), az összekötés. 

Conjugato-pin.na tus, összekötött czim„ 
pás. 

Conjugatus, összekötött, párositott, 
fé1~jhez adott„ Liuea conjugata = 
conjugata. Absurdum iu adjecto, mert 
tulajdonkép >conjungens«. 

Conjunctiva se. membx·ana seu 
tunica, a szem kötőhártyája 'l. ö 
oonjunotivitis 

Conjunctiva bnlbi, a szemgolyó kötő·· 
hártyája. 

Conjun.ctiva coX"neae, a po1czhá1 tya 
kötőhártyája. 

Conjunctiva palpe'bxai'um, a pillák 
kötőhá.rtyája 

Conjnnctiva sclerotica, a sze1nte.ke 
ínas részének kötőhttityája 

Coajunctivitis (conjunctiva: a szen1 
kötőhártyája ; conjungerfl, összG
kötui; hybridum„ Jobb volna: ble
pharodesniitis, syndcsmitis. Blepha1·0-
syndesmitis, igen hosszúnak tetszik), 
a szem kötőhá1tyájáni:tk lobj;:i, 

Conjunctivitis blenn.or·x·hoi:ca, 
szemkaukó. 

a 

Conjunctivitis blennox·i:·hoi:ca neo
natox'nm, az újdonszülöttE:k ~ze1n
kankója, szemtakaija 

Con.jnntivitis catar·x·halis simplex, 
a szen1kötőhá1tyáuak hu1utus lobja. 

Conjunctivitis cX"onposa, h~ÍTtyás 
szemlob, a szemkötőbártyának bá1-
tyás lobja, krupos gyuladása 

Conjnnotivitis diphther'itica, 1011·· 

csaló szemgyuladás, a sy,entkötö
há1tyáuak fen és lobja„ 

Con.jnnctivitis follicnlai: is, nyálka .. 
tüszős szen1gyuladás, a szell1 kötő
hártyának tüSzős lobja. 

Conjnnctivitis gonorrhoi:ca, a szenl·· 
kankó .Azonos : ophthahnia gono„ 
i·rho'ica = conjunctivitis bleuuo-
rrholca. 

Conjnnctivitis 
chon1.a. 

gr-annlosa 

Conjnnctivitis membranacea 
conjuuctivitis crouposa 

t1a-

Conoí:des, conoí:dens (xw-;oe:d5ríi;), kűp
idomú 

Conophthalmns (Ó xW-;o; a kÚp1 v .. ö 
ophthalmus) = ceratoconus, 

Conqnassans, megrázó1 Tázó Dolores 
conquassantes, rázó, vajudási v. va· 
judó fá.jdalmak i v. ö 

Conquassatio (c,onquassare össze
zúzni), rr1egrázkodás, összezúzás 

Conscissns ( consoindere rnegmetélni), 
összevágott, n1egapritott 

Consecutivns ( consequi kö\'etkezui), 
következetes, következményes„ Y:orbi 
consecutivi, következ1nényes bántal-
1nak 

Co,ns~nsns (sensus az éLzés), együtt· 
c1zes - !okonszenv. 

Consexva( couservare inegö1izui),a czu
k01 ral befőtt; befőzött, becsinált 

Consexva cochleax'iae, to1·malevél·· 
befőtt 

Consexva r·osai:u:m., rózsabefött 
Consilinm, tanács, tanácskozás. 
Consilium. medicnm, 01 vosi tanúcs· 

l; ozH.s, consultatio 
Consolida majoi:· = syn1phitu1n offi

cinale 
Consolidans (consolida1'e mege1l:Ssi· 

teni), Enösitő. 
Consolidantia se. x·emedia, eli)sit;ű 

szel'ek, hegesztő szerek. 
Constipa.tio (constipa1e n1Agtiin1ui.),

megrekedés, bedugnlás 
Constipatio alvi, a székrekedés. 
Con.stipatns (-), felhalmozott . .Alvus 

c.onstipata, székrekedés. 
Constituens {constituere alkotni), al. 

kot6, alakadó. 
Constituentia se, i:·emedia (i· ö 

constituens), alakadó szerek 
Constitutio (-), az alkotás, az alkot. 

1nány. 
Consti:icteu:i:· (fr )7 hu1·okszerii ec.i:a.-

seur \T ö 
Constxictox' {constringere összeszo.i:i

tani), összeszorit61 szükitő Musculus 
constrictor, összeszo1·itó izom 

Constx·íctor· cunni, a ntli szen18r en1 
összeszo1itója„ 

Constx·ictor' isthmi faucium = 1nus· 
Conjnnctivitis phlyctoenulosa1 fc- culus palatoglossus 

kélyes sze1ukötöhártyalob. Constrictor phax•yngis infer·ior·, alsó 
Conjnnctivns, összekötő. gatat~zoritó 
Connatns (couuasci veleszületni), 1 Constx·ictor phai:'yngis medins, kö

= congenitus; 2· összenőtt, pl di. 1 zépgaratszoritó. 
dynli connati, összenőtt ikrek i Constx,ictorpharyngissuperior,felsö 

Co nnivens ( connivere összehajlani), ' garatszo1itó 
összehajló. Valvulae conniventes Ker- Constx'ictox seucomp:r·essox·nrethraa 
kringii, összehajló billentyűk, egy- partis mem.bxanaceae, a hugycső 
mást cserépszerüleg fedő .billentyűk hártyás részét összeszorító izom, 

Conocer•as (ő xWvo; a kúp, xlpr1.; a i Constrnctio { construel'e összeállitaui), 
porczhártya) = ceratoconus. a szerkezet 
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Consnltatio 131 Conus arteriosns Wolfii 

Consultatio (consultare tauácskozni) 
1. a tanácskozás ; 2 orvosi tanács· 
kozá.s 

Consummatum se jns, (cousumrnare 
bevégezni), töménv, befőtt leves 

Consnmmatns 1 bevégzett. Phthisiscon .. 
sumn1ata, teljesen kifejlödöttsorvadás. 

'Consnmptio, consumiio, (c:onsumEre 
olfogyasztani), a sorvadás, az aszály, 
- orvosi nyelven >asz"k.Ór« 

Consúmens, consumptivus, sorvaszt6, 
fogya;;;ztó. 

Contabescens (v. ö. tabes), sorvadó, 
Contabescentia = tabBsceutia 
Contagio (v ö contag:ium), a lagályzis. 
Contagiosns, ragályos1 ragályzó, r a· 

gadványos 
Contaginm (contangete érintkezni), 

ragály, köznyelven: »ragadvány« 
Contagium fixum, helybelileg fertöző 

ra.gadvú.ny, helyi ragadvány. 
Contagium vivnm1 élH ragadvány. 
Contemplabilis = coutemplativus. 
Contemplatio, a n1egfigyelés„ V„ ö. 
Conteniplativns, (coutemplari meg-

figyelni), 111e,<:?:figyelél Dies contem
plativi, a megfigyelő nflpok, melye·· 
ken a.z orvos a betegséget csupán 
figyelemmel kíséri.. 

Contenta (contentum többese), a tar
talom, a foglalat, egy üreg foglal·· 
mánya j pl. a hasüreg foglalmáuya. : 
a belek; a beleké a sár. 

Contentivns (contine1e összetartani), 
összetartó, ném lazuló, rögzitö1 pl, 
kötés 

Contentum (continere tartalmazni), a 
tartalom 

Contiguus, érintkező, éxintkezésben 
levö. 

Contignitas, az érintkezés, közvetlen 
szon1szédsag Növénytanilag: coty·· 
ledones coutiguar', együttfekvő csil·· 
levelek. 

Continens ( continere hosszasan tar· 
tani), tartaln1azó, szakadatlanul tartó, 
tál'tós. Febris continens = synocha, 
t1rt.ós láz 

Conti.nnitas, a folytonosság 
Continnns, összefüggő ,folytonosságban 

lévö Febris C:ontinua, folytonos láz 
Contorsio (contorquere összecsavarni), 

1negcsava1ás, n1eg1ándulás = dis. 
to1sio. 

Contor·tiplicatns (contortus1 plica), 
összevissza bonyolódott. 

Contoi:tns (v ö. c0nt0rsio), megcsa
. va1t, meg1tl..ndnlt 
Contx·aapertuxa = contrapertu1a. 
Conti:actio (cünt1ahe1e, összehúzni), 

összehúzódás, összehúzás 
e ontractilis, összehúzékony. 

Con~·actura (v:. ö. contractio), a tagok 
kóros össz9húzódása, zsugot·odása. az 
inak s izmDk összehúzódása. folytán„ 
Orvosi nyelven: zsugor, 

Contractnr'a hyste:rica, méhszenves 
lábgörhülés, lábgörcs, lábzsugorodás. 

Contractnr'a palmaris = curvatura. 
djgitoxum = crispa..tura. tendinum, az 
ujjak behajlása a. fasuia palmaris 
összehúzódása folytán; ujj zs u g o„ 
r o dá s 1 u,jjzsugo1·, 

Contx·actuxa x·heumatica, esúzos 
zsugorodás. 

Contractnx'a saturnina, ólom·mérge .. 
zés okozta zsugorodás. 

Contractuxa syphilitica, bujakóros 
zsugorodás. 

Contra:H.ssnx·a (contra és fissura) 1 

ellenhasariás„ V ö. fra.ctura cranii 
per contrecoup, 

Conti:·afr,actui:·a (contra ellen és fra,c. 
tura) = contrafissura 

Centrahens ( contrahere összehúzni), 
összehúzó 

Contrahentia se„ r·emedia, összehúzó 
szerek. 

Contr,aextensio = contrextensio 
Contr·aindicatio = contrindicatio. 
Contx·aper:,nx'á (coutra ellen'kezö, aper. 

tura a nyilás), az elleunyil:ls, ellen
nyitás. 

Cont:rapunctio (contra. ellPnkezö ol
dali, pungere szúrni), ellenkező ol 
dalon való szúrás, ellen.oldali szúrás, 

Cont:r,astimnlus (contra ellen, sti„ 
mulus inger), az ell"'ninger„ Contrasti· 
mulantia se re1nedia, elleningcrkép 
müködö szerek. 

Cont:i:·ecoup (fr„) = contrafissura, anti· 
cope, anticrusma, contrafractura. 

Contx·extensio (contra ellen, exten· 
dere nyújtani), az ellennyujtás. 

Cont:r,indicatio, coutraindicatio (cou. 
t1a ellen, indicare javaslani), ellen. 
javaslás, ellenjavallás. 

Contr·indicatus, ellenjavalt, ellen. 
ja.vasi ott 

Contr·itio (contere1e porrá zúzni), 
1 porrá.törés, porrámorzsolás j 2 
sebeszi zúzás, écrasement; össze .. 
szoritás, lefűzés. 

Contx·itor capitis = eepha.lothliba 
Contusio ( contundere összezúzni), a 

zúzái,i, Contusio e ere bri, agyvelő·· 
zúzódás. 

Contusus, tört, zúzott. Species grossiter 
coutusae, durván tört szerflk.. 

Conus (ó xhl-.oi;), a kúp, minden kúp·· 
idomú tárgy. 

Conus ar·teriosus W ol:B.i, seu infundi·· 
bulum WOlfii , Wolf-féle ve1{)eres 
kúp vagy tölcsér. 

9• 



Conjugatio 130 Constrnetio 

Conjngatio (r.;oujugare, egy járomba 
fogni), az összekötés. 

Conjngato-pinnatus, összekötött czim„ 
p4s 

Conjugatns, összekötött, párositott, 
férjhez adott Linea conjugata = 
conjugata. Absurdum iu adjecto, n1ert 
tulajdonkép > conjuugens«. 

Conjnnctiva se membi:·ana sen 
tnnica, a szem köt6hártyája \T ö 
conjuuctivitis. 

Conjun.ctiva bnlbi, a szemgolyó kötÖ·· 
hártyája. 

Conjnnctiva cor·neae, a porczhártya 
kötéíbártyája. 

Conjunctiva palpebra1·nm.1 a pillák 
kötőhártyája. 

Coujunctiva scle~otica, a szmnteke 
inas részének kötőhártyája. 

Conjnnctivitis (conjunctiYa.: a s;;:;en1 
kötőhártyája; coujunger·e, össze
kötni; hybridunL Jobb volna: ble
pharodesnütis, syndesn1itis Blepharo
syudesmitis, igen hosszúnak tetszik) 
a szem kötőhártyáján>tk lobja. 

Covjnnctivitis blennox·x hoi"ca, a 
1 

szemkankó. 
Conjnnctivitis blenno:1·:1·hoi:ca neo

nator·nm, az újdouszülöttek fl.ze1n
kank6,ja, sze1ntakárja 

Conjnntivitis catax·x·halis simple:x, 
a szen1kötöhá1tyának hurutos lobja 

Conjunctivitis ci:·onposa, há1tyás 
szemlob, a szemkötöhá1tyának há1-
tyás lobja, k1·upos gyuladiisa 

Conjnnctivitis diphther-itica, ron
csoló szemgyuladá.s, a sze1ukötő
bá1 tyáua.k fenés lobja. 

Conjnnctivitis folliculax·is, nyálka„ 
tüszéís szen1gyuladás, a szen1 kötő· 
hártyának tüszős lobja. 

Coujnnctivitis gonor:c·hoi'ca, a szen1-
kankó. Azonos: ophthahnia gouo„ 
i.diolca = conjunctivitis blenuo„ 
1rhoica„ 

Conjnnctivitis gi:annlosa t1a· 
choma„ 

Conjnnctivitis memb1•anacea 
conjunctiivitis crouposa 

Conjnnctivitis phlyctoenulosa, fe
kélyes sze1nkötöhá.rtyalob 

Conjnnctivns, összekötő 
Connatns (connasci vcleszületui), 1 

= congeuitus ; 2-. ö sszenött, pl di·· ·
1 

dymi connati, összenőtt ikrek. 
Co nnivens ( connive1e összch~~jlani), 

összehajló Valvulae conuiventes Ker
kringii, összebajl6 billentyűk, egy-: 
mást cserépszerűleg fedő ,billentyűk 

Conoceras (6 xWvo; a kúp, xÉpct.; a 
porczhártya) = ce1·atoconus. 

Conol'des, conol'deus (xwvo~~OtÍ;), kúp. 
idomú 

Conophthal:mtl.s (Ó xWvo; a. kúp, v. ö 
ophthalmus) = ce1atoconns 

Con.quassans, meg1ázó, iázO„ Dolores 
conguassantes7 riz6, vajudá.si v. va· 
judó f<i.jdalmak; v. ö. 

Conqnassatio (c.onquassare össze
zúzni), n1egrá.zkodás, összezúzás. 

Conscissns ( cons~inde:re 111egn1etélni), 
összevágott, 111egap1itott 

Consecutivns ( consequi következni), 
következetes, következményes„ ~fo1·bi 
consecntivi, következrnényes bántal-
n1ak „ 

Co,ns~nsns (seusu~ :::.z é1zés), együtt
erzes - :::okouszenv„ 

Consex·va (couse1 va.re n1egő1izui), a czu
ko1 ral befőtt; befőzött, becsinált 

Conse:c·va cochleariae, tou"halevél·· 
befőtt 

Conser·va :r·osarnm, rózsabefött 
Consilinm, tanács, tanácskozás 
Consilium medicnn1, 01 vasi tanács-

k O?;t\s, · consnltatio 
Consolida majo1· = sy1nphiturn offi. 

e.inal e. 
Consolidans (consolidate megertísi

teni), erősitő. 
Consolidautia se 1·emedia, e1ösitő 

szerek, hegesztő sze1·ek 
Constipatio ( coustipal e n1egk11uni), 

1neg1ekedés, bcd ng;ulás 
Constipatio alvi, a szék1·ekedés 
Constipatus (-), felhalmozott _,_~lvus 

consttpata, székrekedés 
Constituens ( constituer e alkotni), al

kotó, alakadó„ 
Constitnentia se t·emedia (i ö 

ooustituens), alakadó szerek, 
Constitutio (-), az alkotás, az alkot-

1nány. 
Constr·icteur· (fi„), hu1ükszerii ec1a~ 

seur \T. ö 
Constxictor· (constlingere összeszori

tani), összeszoritó, szükitő. 1fusoulus 
constrictor, összeszo1itó izo1n 

Constrictox· cu.nni1 a női szen1ér en1 
összeszoritója, 

Constx·ictox· isthxni fancium = inus .. 
culus palatoglossua 

Consti:icto:1· phar;yngis infe:rior', alsó 
garati::;i:orit6 

Consti:ictox· phai:·yngis :medius, kö
zépgaratszoritó 

Constrictor• pharyngis supexio:c·, felső 
g'aratszoritó 

Constrictoz· seu compr·essox·nrethr·ae 
partis mem bx·anaceae, a hngycső 
hártyás részét összeszo1ító izom„ 

Constx·nctio ( const.ruere összE>állitaui), 
a szer·kezet 

! 
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Consnltatio 131 Conns arteriosns Wolfii 

Consultatio (eonsultare tanácskozni) 
1 a tanácskozás : 2 orvosi tanács
kozás 

Consummatnm se jus, (consummare 
bevégezni), töménv, befőtt leves 

Consumm.atus, bevégzett. Phthisiscon„ 
sum1nata, teljesen kifejlődött sorvadás 

Consumptio, consnmtio, (consumtre 
elfogyasztani), a sorvadás, az aszály, 
- orvosi nyelven >aszk6r..: 

Consiimens, consumptivns, sorvaszt6, 
fogya;;;ztó„ 

Contabescens (v„ ö. tabes)) sorvadó 
Contabescentia = tabescantia 
Contagio (v ö„ contagium), a ragályzás. 
Contagiosus, ragályos, rag8-lyzó, r a· 

gadványos 
Contaginm (contangere érintkezni), 

ragály, köznyelven: »ragadviiny«. 
Contagium fix:um, helybelileg f0rtliző 

ragadvány, helyi ragadvány. 
Contagium vivum, éHi ragadvány 
Contemplabilis = coutemplativus 
Con.templatio, a n1egfigyelés, V. ö„ 
Conteniplativns, (coutemplari meg-

figyelni), u1egfigyel5, Dies contem· 
plativi, a megfigyelő nrtpok, melye·· 
ken az orvos a betegséget csupán 
figyelemmel kiséri 

Contenta (contentum többese), a tar·· 
talo1n, a foglalat, egy üreg foglal· 
mánya; pl. a hasüreg foglalmáuya: 
a belek; a beleké a sár. 

Contentivus (continere összetartani), 
összetartó, ném lazuló, rögzit6, pl 
kötés 

Conten.tnm (continere tartalmazni), a 
tartalom„ 

Contignns, érintkező, éxintkezésben 
lovlí, 

Contiguitas, az érintkezés, közvetlen 
szo1nszédság. Növéuytanilag : coty· 
ledones coutigua~ 1 együttfekvő csir·· 
levelek. 

Continens (continere hosszasan tar·· 
tani), tartaln1azó, szakadatlanul ta1·tó, 
tartós„ Febris coutinens = synocha, 
t1rtós láz 

Conti.nnitas, a folytonusság 
Con tinnus, összefüggö,f olytonosság bau 

lévü Fcbris c'ontinua, folytonos láz 
Conto:r·sio (contorquere összecsavarni), 

n1egcsavarás, megrándulás = dis· 
to1'sio. 

Contor·tiplicatus (e;onto1'tus, plica), 
összevissza bonyolódott 

Contortns (v ö. contorsio), megcsa·· 
· vart, lneg1ándult 
Contraapertni:a = -co11t1·ape1'tura. 
Contractio (cóntrahe1e, összehúzni), 

összehúzódiis, összehúzás 
Contractilis, összehú.zékony„ 

Contx·actura (v. ö. contractio), a tagok 
kóros összehúzódása, zsugorodása. az 
inak s izmok összehúzódása folytán 
Orvosi nyelven: zsugor. 

Contractnx·a hyste:1ica, n1éhszenves 
lábgörhiilés, lábgörcs, lábzsugorodás. 

Contractur·a palmax·is = curvatura 
djgitorum = cdspatura. tendinum, az 
ujjak behajlása a fascia palmaris 
összehúzódiLsa folytán j ujj zs u g a„ 
r adás, ujjzsugor. 

Conti:·actui;a i:·heumatica, csúzos 
zsugorodás 

Contractnr·a saturnina, 6lom··mérge„ 
zés okozta zsugorodás. 

Contx•actuz·a syphilitica, bujakóros 
zsugo1·odás 

Contrafissn:ra 
ellenhasaO.ás 

(contra és fissura), 
V, ö. fr-a.ctura cranii 

per contrecoup 
Contrafractur·a ( contra ellen és frac„ 

tura) = contrafissura. 
Cen.trahens (contrahere összehúzni), 

összehúzó 
Contxahentia se,. remedia, összehúzó 

sze1·ek. 
Contraextensio = contrextensio, 
Contra.indicatio = coutríndicatio. 
Contra.pe:r:•::urO. (contra ellenkező, a-per· 

tu1a. a nyilás), az elleunyilás1 ellen· 
nyitás. 

Contra.pnnctio (contra. ellPnkezö ol· 
dali, pungere szúrni), ellenkez6 ol· 
dalon való szúrás, elleuoldali szúrás„ 

Cont:i:·astimnlns (contra ellen, sti„ 
n1ulus inger), az ellPninger,, Contra.sti" 
mulantia se. remedia, elleningerkép 
működő szerek. 

Cont:r:·ecoup (fi:,) = contrafissura, anti„ 
cope, antic1·usma, contraÍ:t'actura. 

Contx·extensio {contra. ellen, ex:ten· 
dere nyújtani), az ellennyujtás 

Contz·indicatio, coutraindicatio ( con· 
tra ellen, índicare ja.vaslani), ellen„ 
ja.vaslás, ellenjavallás. 

Contrindicatns, ellenjavalt, ellen· 
javaslott 

Contritio {conterere por1á zúzni), 
1 por1átörés, por1ámorzsolás j 2. 
sebészi zúzás, éc1asement; össze·· 
szorítás, lefűzés. 

Cont:i:·ito:t• ca.pitis = eephalothliba 
Contusio ( contundere összezúzni), a 

zúzáf:I, Contusio cereb1i, agyvelő. 
zúzódás 

Contusns, tört, zúzott„ Species grossiter 
contusae, durván tört szere.k, 

Conus (cí xWvo;), a kúp, minden kúp· 
id0mú tárgy 

Conus al'·teriosus Wol:H.i, seu infundi·· 
bulum Woifii, Wolf-féle verőeres 
kúp vagy tölcsér, 
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Conns medulhn is terininalis 132 Coraco-clavieularis 

Conns medullaris tez·minalis, a 
gerinczvelö végkúpja. 

Conus vasculosns Hallerii illetőleg 
inivel többen vannak - coni va.scu
losi Halleri, Haller-féle kúpok. 

Convalesce:us {convalescere), üdülő 
Convalescentia (--) a gyógyulás, az 

üdülés 
Convallar·a.max·in.nm (convallaxia és 

an1a1 us ?), convallariaan1arin. V„ ö. 
Convallaria majalis, m~jusi gyöngy

virág. 
Convalla:r·innm (v, ö convallaria), 

convalla.rin. 
Convei:·gens, összehajl6, összefutó 
Convexitas, a dom borús<ig„ 
Convexus, domború; plano-couvex:us 

sík .. domború 
Convolutio (couvolvere összetekerni), 

teke1ődzés, tekervény 
Convolutio venax·nm.i tekerődző ér

cso1u6k. 
Convolutnm intestino:inm, a bél

gomoly, 
Convolvulinum, szulákal a jalappa.„ 

gyökérben 
Convolvulns (-) = volvulus) chor

dapsus 
Convolvulus seamonia Linné, has

hajtó· szulák. 
e onvnlsibilitas = spas1nophilia gör

csökre va16 hajlan1 v„ ö 
Convulsio (convellere elszakadni), a 

iáng:Ls,;ningó görcs; néha= spasnLus 
Convnlsio eer-ealis = rhaphania 
Convulsivus (-) rángó, rángatódzó, 

gö1csösen rangó. Motus convulsivus, 
gi:J1csös mozgalo1n„ Vomitus convul-
sivus1 görcsös há.nyás. _ 

Conydi:-iuum (v„ ö„ conium ós TO v~{Up 
a viz ), a conydrin. 

Copaiva = balsamum copaivae 
Copaivicus (v„ ö„ copaiva), kopaiva· 

savas. 
Copal (?), kopalgyanta. 
Co1>hicus, suketségi j v ö 
Cophoma ( rO xWcpCllµu.), a süketség, 

nagyothallAs 
Cophosis ("~ xW;-.iwctt.;;) = copboma 
Cophns, eophos (xCilcpo';), süket, nagyot

halló 
Copiosus, bli, dús. 
Copiopia (C x:i'rco; az ütés, Yi cZtV a 

látás) = asthenopia 
Ti &.xpi-rttci: 

székelés, 
Copi:acx,atia (v„ ö„ copi:us, 

erőtlenség), önkénytelen 
akaratlan székürülés. 

Copracx·atns (v. ö, copracratia), bél
sárt tartani nem tudó, akaratlanul 
sz.ékelö 

Copragoga se. i:·em.edia, bélsárüritő 
- tehát hashajtó szerek v„ ö„ 

Copxagogu.s (&yCilyo':; vezető), hashajtó 
Copeeritica se z·emedia = copragoga.„ 

v. ö 
Copeeer·iticus (v. ö. copros, ixxpt-rixÓ;;; 

kiüritő) = oopragogus 
Copx·emesis (v. ö copros ~s emesis), 

a bélsé.,rháuyás 
Copi:·epischesis (v. ö„ copros, fi iorlO"·· 

yf.O"tt; a visszatartis), béls:h - vissza. 
tartás, az emésztet rekedése 

Coprieus (xoorp~r.ó;), bélsári 
Coprolithns (v„ ö copros, Ó A(So; a 

kő), bélsárkö, kEJmény bélsá1, bélkő. 
Coprophoresis, copx"ophoria (v. ö 

copros, ~ cpóp·~cr~; a vitel), a has„ 
mené::'l. 

Copi:·oplanesis (v ö. coprosi +; ~·:Ad\iijcrt; 
az eltévedés), bélsár-eltévedés i ill. 
sípolyon át a medenczeüregébe. 

Copz·opoesis (v. ö„ copros, ~ .,;o{'t)a(; a 
képződés), a bélsárképzödés 

Copropoeticus (xonporcoll]TtxÓ;), bél· 
sárképzö. 

Cop:t'orr,hoea (v„ ö. copros, {;dv folyni), 
L = diarrhoea j 2 = copracratia. 

Copz·os, eopx·ns (~ xórcpo;)i a bélsár. 
Copx·osclex·oma (v, ö„ oopros és scle-

ron1a), bélsárke1nénység, kemény 
bélsár. 

Cop:rosis ('1 xénpwcri.:;), 1.. = cop1op0Eisis; 
2 a székelés. · 

Cop:r·ostasia (1'- :-:Ó;::po; a bélsár, ~ cr-rclcrt; 
a rekedés), a bélsárpangiis, a bél,.;ár
rekedés, a dugnlás 

Copz·ostaticns (v. ö. cop1ostasia), dugu .. 
lásos, székrekedési 

Copx·ns = copros. 
Cor, cordis, a sziv. 
Cor adiposnm, a hájsziv. 
Cor arteziosnm seu aol: ticun1 = l or 

sinistru1n. 
Cor' dextrnm, a inbb sziv1 a jobb 

félsziv. 
Cor hixsutnm = cor \'illosu111 
Cor melnbi'anaoenm. = atxia cotdis 
Cox· musenlosum = vontticuli co1rlis 
Co:r pnlmonale = cor venesun1 
Cor sinistr·nm, a bal félsziv 
Cor tau:tinnm, az ökörsziv, nag:y st:i\, 

túltengett sziv, 
Cox· venosnm = cor dextruw1 
Cor' villosnm, bolyhos sziv. 
Cor·aco-acromialis, (v ö co1a0ode;; 

és acro1nialis) 1 hollócslhnyúlvány -
vállosucsi 

Co:r·aco··brachiaeus, cox'aeo-b:i·aehi
alis ('', ö. coracodes és b1-achialis) 1 

se inusculus, hollócsőrnyúlvány -
karizom„ 

Coraeo··Clavicnlaris (v. ö. coracodes 
és clavicularis) , hollócsőrnyúlvány 
- kulcscsonti 

; 



Coracode.s, coraeoides 133 Coromeiosis:, coromiosis 

Coracodes, cox'aco.1des1 coi•acgi'.d.ens 
(xopcx:xoeti5'fÍ;, xopocxttlOrir;, 0 xópct~ a holl6, 
T

0

0 e'iöor; az idom), holl6csö1·sze1 ií., 
hollócsöridomú, horgas, kamp6s„ P10 .. 

cessus coracoides - Hyrtl javaslat~1 
szerint: processus uncinatus scapulae 
-- a lapoczka kampós nyúlványa, 
hollócsörszerü n.yujtványa. 

Corallina = helmiuthochortos 
Coi:·allinm {'rO xopcf)),tov), a kláris 
Corallinm rubrum, a veres kláris 
Cor,culnm (cor kies.), l l'I· szivec,ske j 

2. a csir. 
Cor•da = cho1da 
Cor,dato--rotnndns, növényt. szivalakú 

kerekded 
Cor•datus, növényt s;;:ivalakú 
Cnrdialis = cardia0us. 
Cor,difoi:·mis = cordatus. 
Cor•dinema (TO xop3lvriµct), a szédülés, 

a bódulf;ság 
Coi;·dyle (~ xop3tÍATJ), bőr alatti vé1-

örnlen;r, bö1 ala.tti vérbeborulás 
Cc;,:r·e ("~ xÓpTJl, 1. a leány; 2„ bábu, pupa, 

]1upulla, pupilla i s mivel a szemben 
kis hasonn1á.sunkat látjuk _ .... 3 a láta, 
szembogár„ 

Corectatis (v .. ö„ core és ectasis), a láta, a 
szerílbogár tá.gulása, dilatatio µupillae 

Corectodialyis = corectomodial;ysls 
Cor·ectomia (v. ö. core, ·~ ixroµ.TÍ a 

kimetszés) = iridecton1ia 
Co~ectomodialysis (v. ö„ core, h it'.xTO/J.~ 

a kin1etszés1 ~ OtdAucrt.; a leválasztás) 
= ixidectomia. 

Co1;•0ctopia (v ö. C01'8 e„ ör:rorco.:;: 
helyén kivül), iendellenes helyzetű 
láta, szernbogá.1 1 t. i. nincse1t a szi. 
vá1v<i11y központjában 

Coredialysis (v ö. corei ·~ i5trÍ.AuO"t<; a 
leválasztií,s) = iridodialysis 

Coxelysis (v. ö co1e ·~ ),Jen.:;: a .levá .. 
lasztás, lefejtés: ,.. likat lefejteni<r: ? !) 
a,z u. n. háts6 összenövések lefejtése 
Tehát jobb: iridolysis 

Co:ren1et:ria, helyesebb kifejezés a, 
pupillonietria helyett. V- ö azzal 

Coremetrum., corometex:, "\ ö. pu-
pillomete1 

Coremoxphoma = coromo:rphoma. 
Coremo:r phosis = coromorphosis. 
Corencleisis (v ö, core, lyxAeli::w be .. 

zárni) = irüleneleisis. 
Coretomia (v, ö„ core, ·n'.µvE:W met· 

szeni) = üidotomia 
Coriacens, bőrszerű. 
Coriandr'nm sativum Linné, a kori .. 

a11d1om 
Coi:ia:r·ins, cserszer·ü; pl odor· coria„ 

ris, cile1szag, cse1zőszag; v„ ö„ 
Corinm {TO xóp~o~), az irha, 
Co:r·ium.· album, fehér bőr. 

Corinm plenriticum = crusta ín
fiammato1iai lobos vérhártya, mivel 
azt hitték; hogy vastags~"ga. a lob 
fokát ielzi 

Co:r'molina virginia. (talán virgini-
a.na,? !) = 

Coi:·molinum (? !) = vaselina 
Cormus (0 zopµé.:;:), a tői a törzs 
Corni.ot:ridym.ns (v. ö. co1'1uus, TpiOuµo<; 

hármas ike1), há1rnas törzsökű iker„ 
torz, v„ szö1·nyeteg. 

Co::rnea (v ö coruu), se membra.ua 
oculi) a sza1úhá.1tya, a porczhá1tya 

Co::rnea acnli opaoa = sclerotica, 
Co:r·nea oenli tran.sparens = cornea. 
Coi:ne1tis (ba1 barisn1ns, Balogh sz6-

kháb61) = ce1·atitis 
Corneus, szarúszt!l'Űi sza1 vas. 
Co~·nicnlnm ( cornu kies,), 1. kis szarv \ 

2 = cartilago Sa11to1iuiana; corni
cula ossis hyoidei V. ö„ cornua 

Co~'nn, 1. :1 szarv; 2. szarvszerli kép. 
letek a bl:höu; 3. boncztanilag min
den) mi szarvidomú 

Co:r·nn Ammonis, Ammon szarva ; 
a. n1 pes hippoca1npi major 

Cor·nn cei:'vi, sza1 vasagáncs 
Col'nn. cer·vi netum album, fehérre 

izzított szar 1· asagáncs, 
Co:r·nn cer·vi ustum nigx·nm = ( a.r

bo o~sium. 
Coi:n.n cntanen.m. seu humannm, erri.·· 

be1i sza1v 
Coi;nn medinm. glandnlae thy~'oi"· 

deae = processus pyraniidalis glau
dulae thyroideae, a paiz,,;inü igy kö·· 
zépső szal'va. 

Co:r·nua cocc;rgea, a ia.1csikcsont 
szarvai. 

C::ornua late:r·aÍia gl thyroldeae, a 
paizsmhigy oldalsó sza1•vai 

Cornna limacnm ductu;; sen 
canaliculi lacryn1ales. 

Cornua ma.jor'a ossis hyoldei, a 
szakcsout nagy szarvai 

Co:c·nua maxillae infer·iui:is, az als6 
állkapocs ágai 

Cor·n ua minor-a seu cor,niculn. assiR 
hyoldei, a szakcsont k_is szarvai. 

Cornua ossis fr·ontis = processus 
zygo1natici. 

Cor·nna. sphenoldalia = ossicula 
Bertini, Be1 tin-féle csontocskák. 

Corocleisis (v ö. cor·e, ~ xAslcn; a 
zárás), a szembogár zára, hiánya; 
a m. occlusio pupillae. 

Coi;·odialysis = coredialysis. 
Cor·odiastole {v„ ö, 'core Cs diastole) 

= dil:itatio pupillae 
Corolla, a pár:ta„ Corollula, kis párta. 
Coromeiosis, corcmiosis (v. ö core, "fi 

µd~crt;, µlhlcrt; a szűkülés) = mydt iasis 
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Cox·omydr·iasis (v ö. core1 ·f µ~apl'.lo-~; 
a szűkület), a szembogár„szűkülés, a 
látaszükület. 

Cor·omor•phosis (v, ö. core, T, µÓpcphla~; 
a képzés), Jn{i.leges láta vagy sz-em
bogár··képzés 

Cox·ona, 1. a korona, a koszorú ; 2. 
= iris 

Coi;·ona ciliaris = corpus seu 01 bi-
culus ciliaris. 

Coz·ona glandis, a makk koszorúja. 
Corona dentis, a fog feje 1 koiouája. 
Corona mo:1·tis, a halál ko1·onája, az 

a.rtel'ia epigastrica egy rendellenes 
futása, mely állit6lag veszélyessé 
tenné a heruia femo~alis operátióját. 

Corona tJ:•epani, a lékesz ko1 onája. 
Corona Vener·is, bujakciros korona. 
Coi:·on.alis, karouás; sutu1a co1·onalis, 

koroua.„varrat, Os corouale = os 
frontis. 

Coronar•ins = coroualis, Plexus coro„ 
narius cordis, a sziv koszorús ideg·· 
fonata. 

Co:r:·onoi:deus (Yi xopWv'tJ, xopc.lvi'..; kampó), 
kampós„ Tehát processus coronoldes, 
kampós nyujtvány, nyúlvány„ 

Coropa:r:·elcysis (v„ ö, core, Tia.pá el, 
félre, D.xt.t'I húzui), a láta, a szem
bogár félrehuzása„ 

Corosystole (v. ö„ coxe és systole), = 
mydriasis, 

Oorotomia (\T, ö„ COI'e, "rlµvet'I met
szeni) = iridotomia, 

Co:r:·otomodialysis (v„ ö, coroto1nia. és 
dialysis) = iiidotomia., 

Corpo:r:•a amylacea (corpus többese), 
a kemél1} itö testecsek. 

Oorpora candicantia = corpora mam„ 
millaria 

Corpo:r:·a geniculata, térdes testek, 
Corpor·a heterogena in ax·ticulis 

seu juxta: ~·ticulis ,= 1nures arti
culares seu arthrolithi 

Corpoxa o:xyzoi'dea co1puscula 
oryzoídea„ 

Co:t·pora mammilla:r:'Ía s. candican-· 
tia =-= bulbi fornicis = gl0buli me~ 
dullares, az agycsecsek„ 

Corpus, a test 
Cox·pus callosum, a ké1ges test 

.t"\zonos ért<>lmüek: oomissura 1naxima
1 

t1·abs cerebri. 
Corpus cavernosum, a merevedő test, 

barlangos test 
Cox·pus oiliar·e, a sugártest„ 
Coi:·pns dentatum olivae1 az olajka 

fogas magja. 
Corpus geniculatum externnm, 

külső térdes testecs. 
Cox·pns genicnlatum einistrum1 -bal 

térdes testecs, 

Co:r·pns Highmo:i:i1 Highrao1„fe1e uyU.l„ 
vány 

Corpus luteum, a sárga fűlt. 
Co:1·pus lutenm ver·nm Montgomer'f, 

valódi sárga folt 
Co:r:·pus luteum spui:·ium Montgo .. 

mery, ál sá1ga folt 
Corpu& medullaxe, az ·ohlali ::i.gy

gyomrocsokat körülfogó \ elö, az ol. 
dali agygyom1ocsok velős tokja 

Corpus olivar'e, az olajka 
Cox·pus papillax·e = snrotu1n papi] .. 

lare 
Cor·pus qnadrigeminnm, r·ect~us 

bigeminum, a négyes test, a. két 
ikertest. 

Co:1·pus x·estifo:rme, a. kötéltest. 
Corpns i:·homboi'denm. seu ciliai:·e 

= nucleus deutatus 
Corpus scapnlae, a lapoczka teste 
Corpns sterni, a szecscsont teste, 
Cox•pns striatnm--= ganglion ce1eb1i 

ante1ius, a csikolt te:;;t .. 
Coz·pus Sylvii =o corpus quad1igemi 

num 
Cox'pus ver·tebrae, a csigolya teste 
Cox•pns vitr•enm, az üvegtest. 
Corpus Wolfii seuprimordialis, Wolf·· 

féle testecs 
Cor·puscnla (corpusculun1 kies), ke. 

1nényitőszer i.i. testecsek 
Coxpnscnla. hal~ophora., inésztaitó 

csonttestecsek 
Cor·puscula Malpighii, 1\ialpighi„féle 

lépszemek vagy hólyagcsák 
Coi:·pnscnla sanguinis, a vértek:ee;sek 
Cor·pnscnlnm (corpus kies) tx·iti· 

cenm, a buzaszem, rostos porczog6 
szem, a paizs porczogó oldali szó. 
lagaiban 

Cox·r·ectio, az igazitás, javitás 
Cor·rector'Ía = 0or1igentia. 
Cor·i;·ectörius -~ co1rigeus. 
Cor·i:·igentia se. remedia, javitó, iz .. 

javitó sze1·ek 
Coi;·roboran.s (coxroborare e1ösiteni), 

erösitli, zsongitó, 
Corr·obö:J:an.tia = roboranti<L 
Cox·rodentia se. remedia (conodens 

megrá.gó), étetö, edző szerek, ni.a16 .. 
szerek. 

Co:J:·rosio (co1rodere, inarni, n1egragni\ 
felma1•ás, felriigás =· diab1osis 

Cox·x•osivus, maró, Corrosiva ".,-- c01rO· 
dentia„ 

Corr•ngator se. m.nsculus (co1rugare 
ránczbaszedni), ránczbaszedő izom 

Cox·x·ugato2" supercilii 
c01·rugato1 supercilii, 
rancZba:szedö izma. 

Cortex, a héj, a kéreg. 

= 111usculus 
a szemöldök 

t 
ti 

1 \ 

1 
1 
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Cöx•tex Adansoniae digitatae, Adau
sonia kérge. 

Co:r·tex adstx,ingens bx·asiliensis, 
berz;;eufa„kéi·eg 

Co:i·tex angnstnrae falsae = corte:x: 
nucis vomicae, ebvész kérge, 

Co:r·tex angnstnrae vex·ae seu cus„ 
pariae, val6d.i angustura„kéreg 

Co:i:·tex azadi:i,achtae, a nim-ké1·eg 
Co:i·tex: aurantio:i·nm, a narancshéj. 
Co:r•tex bebee:c·u, bebeeru-ké1eg .. 
Coxtex: bex·be.xidis indicae, külön-

féle indiai borbolyafa.jok kérge. 
Cot·tex: calot:a;·opidis = co1 tex mudar 
Cox-tex: canellae albae, fehér kanella

k8reg, canella albae Murr·ay nevű 
fának kérge 

Cortex cascatillae, kaszkarilla„kéreg. 
Cox·tex cax,yophyllatus = cassia ca

ryophyllaifa,, 
Cox,tex: cassiae cin.namomeae = cas

sia cinnan1on1urn 
Cox·tex cedre1ae, czed:rela-kéreg. 
Cor·tex chinae Calisayae, sá1ga china

kéreg = .:;hina calisaya 
Corte:x chinae flavae = china Cali

saya„ 
Cor·te:x chinae fuscus seu gx·isens, 

barna cbina„k8reg = china offici
nalis. 

Cor'te:x chinae xegins = coitex chi-
nae Calisayae 

Co:i:·tcx. ohina.e I"nber durns, veres 
china··k81eg 

Corte:x chinae coto = eortex coto 
Co:c·tex cinnamotn.i chinensis = cin· 

na1nomum aromaticum 
Cortex: cinnamomi zeylanici, czei

loni fahéj 
Cortex cit:ri, czitron1héj 
Cortex copalchi s copalche, kopaJ·· 

che-l.:éreg 
Coi:-tex cox·ni, so1nkéreg 
Cor·tex: cotini) rhus cotinus-ké1e.g 
Coxte:x coto~ a k0to-k;ére.g 
Cox·tex coto falsns, han1-is koto-kéreg. 
Co:c·tex: culilawani papuanns, papua-

fahé.i 
Cox,tex cnlilawani vex·ns, kulih1;vn'Ln· 

fahéj 
Cortex cux-acao, s cortex anran

tiornm cu:iassaviensis, kurassói na· 
rancshéj. 

Cortex: cuspariae = cortex angustn·· 
iae verae 

Cortex ditae seu tabernae monta
nae = dita-kéreg. 

Coxte:x: fr-angnlae rhamni, kutya
benge kérge 

Cox·tex fi;-axini, kőrisfa kérge. 
Co)··tex íx·uctn.s cit1:-i ~ corti:x citrí 

Co:ctex: f:t"nctns g:c'anati, granátalme. 
héja, 

Cortex guaja.ci, guajakfa-kéreg. 
Co:r-tex: g:r·~uati radicis, gra,nátgyö·· 

!\:ér ké-i:ge. 
Corte:x hyppocastani, vadgesztenyefa. 

kérge 
Coxtex ligni mahagon.y, mahagonyfa·· 

kéreg 
Cox,te:x: Iar1cis, ve1'esfenyü kérge. 
Cor·te:x malabathl,1 7 malabathrai fa

héj = ciilnamomun1 Tamala, 
Cortex ma:r:·gosae = cortex: azadi· 

rachtae 
Cortex man.konae, 
Cor tex mezei:,ei, 

a m:.tnkoua„kéreg, 
fa,rkasboroszlány 

kérge 
Corte:x: monesiae, monesia·kéreg 
Cortex: mudar, mudar-kéreg„ 
Cox·tex mussenae, seu meeen.ae, 

1neszena-kéreg 
Corte::i.: nucum juglandis viridis 

exte:rior, zöld di6héj. 
CoI"tex nucum juglan.dis viridis 

inte:cior - putU.men nucum jug .. 
l:i.,ndis 

Co:r·tex peI"uvianus) barna china-kéreg. 
Cox'tex qnassiae jamaicensis, jamai·· 

kai keser ü fahéj, 
Cortex: quassiae su:c·inainensis, szu-

rina1ni keserH fahéj. 
Co:r,tex qne:s:cus, cserfahé.j. 
Co:rtex: salicis, füzfa-"k:Éneg 1 

Coxt~x sassafras, sa.ssaJr~i.s-kéreg 
Co1·tex simax'nbae, simaruba-kéreg. 
Cortex: sintoc, sílintok-fah~i, iavai fa-

héj 
Co:r-tex soymidae = 
Co1tex Swietoniae feb1,ifugae) 1:1..íl·· 

Di.entö swietonia kérge. 
Co1·tex Tan1bnch, Ta1nbuch kérge 
Co:r·tex nl1ni, szilfa-kéreg. 
Cortex ulmi inferio:r·, szilfahánc.s 
Cortex Wintei:ianus, Winter .. fahei 
Co:rticinum (co1·tex), china--csersav 
Con:iy (olv„ ku1i), katechufélesGg 
Co:t'Yba:utiasmns, co:c·ybantismus. (~ 

xopuf,avTtcrµÓi;), lázas félrebeszélés 
Cox·yllium = collyrium. 
Co1·ylns avellaua, a mogyor6 cserje 
Co1·ymbife1·us =jobb corymbophorus 
Co:f'ym.bophoi;us (é x6pvµ~o:; a terep, 

cpSpsLV viselui), terepviselő; v. ö 
Co1"ymbosns, terepszerű (?) 
Co1 ymbns (0 xóp:.itJ.~oi;), 1 = vertex : 

2 növénytanilag: a terep. (!) 
Coryphe (Ó xopu~'I)), a koponya búbja 

'°"" vertex j 2. az ujjhegye j 3. a sziv 
csúcsa = mucro cordis; 4. --= a.cm{\ 

n1orbi 

~ 
'I". 
d 
11 
íl 
~ 
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Coryza (·~ xÓp'J~ú.) 1 a meghülés, a nátha, 
rhinitis, gravedo. 

Cor•yza gono:r·:r·hoi:ca, kankOs nátha. 
Coryza neo11ato1·um seu. blennor„ 

hoí'ca = ihiuitis blennoriholca neO" 
natoium, az ujdonszülöttek orrhu-
1utja l 

Co:r•yza sca1'1atinosa, verhenyes orr·· 
hurut, 

Coryza syphilitica, bujakóros orr
hurut 

Coi:yza variolosa, himlős 01rhul'ut. 
Cosxnetica se. axs (xocrµ:qnxé;), a szé-

pités taua1 a kendőzés tana. 
Cosmeticns, szépítő, kendé:Sző 
Cossa = coxa. 
Costa, az oldal, a bo1da„ 
Costae adulter·inae = costae spuriae, 
Costae completae = costae verae. 
Costae conglu.tinatae = costae spu-

riae. 
Costae finctuantes, az uszó, lebegő 

bordák; a 11-il;:: s 12 ·-ik borda. 
Costae gei:·manae = costae verae .. 
Costae íllegitimae = costae spuriae 
Costae legitimae ~-.,- costae verae, 
Costae mendosae = costae spuriae 
Costae non ve:1ae "'°--' costae spuriae. 
Costae nothae --_-- costae sp1uiae 
Costae pe:1·fectae =- costae ve1ae. 
Costae spuriae, álbordák 
Costae vex'ae, valódi bordák, 
Costalis (v ö. costu), bo:rdás, bor-dis, 
Cota:1,ninnm (!) a kotarnin, cotarnin, 

a nn,rcotin bomlisának terinénye 
Coto, v. ö co1 tex coto. 
Cotoi"num (v„ ö. coto), a cotoin, a 

kotoin 
Cotyla, cotyle (~ xoTJkfJ), 1 1ninden 

üreg, pl tenyér, talp; 2„ iégieknél: 
1nérték; 3 jelenleg izületvápa = 
:1.cetabuhnn j 'J növényt.,: a szik. 

Cotyla,e puchnxim = fabae puchu• 
rin1. 

Cotyledon (-f: xocvAriOWv), l. iégi érte„ 
le1nben = ;;i,cetabulum; :2, jelenleg: 
a szik. 

Cotyledones, cotyledon többese. 
Cotyloides, cotyloidens, cotylodes 

(xo-rvAo.s~O~;, xoTuAW011;) 1 szikidoniú, 
vápaalaku, ürszerü. 

Cotylitis (Y 0, c:otyle), izület\·ápalob; 
többnyiie a csipöcsont vápájáuak 
gyuladása. 

Cotylns = cotyle. 
Coxa, cossa = os coxae, a csipö, a, 

csipőcsont s izülete. Coxa. néha = 
os femoiis 

Coxagma (v. ö, coxtt, -ro lJ.yprx tt törés), 
a csipöcsont törése. 

C-0xagra. (v ö. COXfl-1 ~ CÍ.ypry_ a kösz· 
Y~ny), csirő-iziileti köszvény 

Coxalgia (co:s:a a csipö .. izület, r'.i ŰJ,yo~ 
a fájdalom) 1 csipö-izülP,tbeli f~~da
lom ; 2 = claudicatio spontanea, 
mert első tünete a csipö - izületbeli 
gyuladásnak, csipő „ izül<3ti taplónak 
v„ ö coxarthroeace 

Co:::s:::algia senilis = malu1n coxae se. 
uile = arthritis deforn1a.ns 

Coxalgicns (v. ö coxalgia) csipőcsont .. 
fájdalomban szenvedő 

Co:xancylometer (coxa a csipő, ·~ 
&yxú\YJ a görbülés, és iueter '?) Volk-
1nanu-féle csipöszög--mérö 

Coxai:·thritis (coxa csipö-izület \ ö 
arthritis), csipőkös~vény 

Co:xax·th:c,ocace (coxa a csipőizület. 
v ö. artlnoca.ce), 1. a1·th1ocace co:s:ae 
= claudicatio spoutanea, tumor albus 
coxae, csipöizületi szú vagy tapl6 j 

2. = co.xitis 
Coxendix = coxa 
Coxitis (coxa a csipő - izület), cs1po

iziileti lob, s pedig lehet.: synovitis, 
artluitis és a1'throcace. 

C:r-aepale = c1·apuL1 
C:r·ampns, --- gramphus (?) 1 tn.1t6s görcs 

egyes izonicsopo1tokbrtn különösen 
a -lábikraban; tehát a lábikra görcse 

Ci:aniaematoma (\· ö c1·11ni11n1 és 
hae1w1toma) = cephalaeu1~1ton1a 

Ci:aniaematoncns (\ ö cutniuin -re 
cÚµ,ct a vér és Ó Öxyo; a daganat) 
Gacphalae1nato1na · 

Craniocele (v ö craniunt Cs cele) = 
encephaloccle 

Cx·anioclastes (v. ö. craniun1: x),ry_{.stv 
tö1ni) 1 koponyazúz6, szülészi inüszer 

Ci,aniologia (v. ö., craniurn, c1 ),~yo; a 
tan), a koponya tana 

Ci:,aniologicus (v ö„ cntniologia), ko
ponyatani. 

C1•a11iomet:ria (v. 0 c1auion, TŰ µs'-rpov 
a 111é1ték), a koponya1né1és ta,na 

Craniometx·um (v. ö előbbivel), kopo
nyan1érö, 

Ch: anion = 01aniu1n 
C:i::aniopagus (v„ ö. c:.raniurn: Til)yvÚVCl~ 

összekötni), koponyáikkal összenőtt 
iker szönyeteg 

Cxaniopathia (v. ö craninn1, TC r-:d:to; 
a bántalom), koponyabántalo111 

C:r·aniopathicus (v ö craniopathia), 
koponyabáutahni 

C:ranioschisis (v ö c1aniu1n) ay_l~.stv 
hasitni), világ1ahozott koponya- s 
ge1iuczhasadék, 

Cranioscopia, CX'anoscopia (v ö. cra„ 
nium, ~ O">!Orcrj' a vizsgálat), a kopo„ 
nyavizsgálat. 

Ci:·aniostegnoma (v. ö c1aninm, TO 

crTly\IWµa a szükület) 1 szlík koponya, 
koponyaszi'.i.kiilet? 
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Cr•aniostegnosis, a craniostegnoma 
képződése, a koponya-szűkülés. 

Craniostosis (v. ö, cranium, ~ Őcrtwcrti; 
a csontosodás), a koponyacsontoso
dá.s, t i a va.rl'atok idő előtti cson
tosod<isa, 

Craniotabes (v. ö, cranion és tabes)1 
angolk6ros kopo:n,yapuhulás. 

Craniotomia = céphalotomia. V ö. 
Craniotomns (v. ö cranium 't"lp.'l'EW 

metszeni), koponyafúr6. 
Cra1;1iotr·ypes,is, (v ö. Cl'aniu1n, ~ 

Tpurr:11cni; a furas) = trepanatio 
Cx,aninm (rD xpci-.iov), a koponya. 
C:1:anium hnmannm nstnm, ég:etett 

en1beri koponya 
C:1:anodidymns (,; xpci-.o-. a koponya 

15l0titJ.O; az iker) = c1aniopagus, 
Cranologia, c1ano1net1ia stb. = cra

niologia .stb 
Crauon (,Q xpcivo-.) = c1anium 
Crantei:·es (cl xpav.-(jpei; bevégzők, 

xpa-.,~p többese), az utols6 z<ipfogak, 
a bölcses6gi0gak 

Ci:apnla (-fi xpctt'TCdAri), 1. a n1ámor j 
2. 1nán1or okozta fejfájás - (katzeh· 
jan1me1 !) 

Crapulosns, l'észeges, i11ámo1os 
Crasis ("~ x'ácrti; xep:i:11·1u'va.:t veg,yiteni), 

~• Vé1 VRgyiilet s pedig a -rendes Ellen
téte dysc1asia -- a korcsvegyület 

Cxasis venosa, e1es-vé1 vegy, értendő 
sütBieUli Sl'.iinü vé1i csökkent :i:os· 
tonya .. képzéssel. 

Crassamentnm ( crassus s ürü, besü:ri
tett), n1ogaludt valami. 

(h: assamentnm sangninis, aludt vér 
V.,. ö. placenta sanquinis„ 

C:rassities, a vastagság, a köv,érség. 
Crassiuscnlus, növényt. meglehetős 

Yastag. 
Ci:assus, vastag sűrü ; digitll;m crassus, 

ujjnyi vastag ; íntennedio crassus, 
közepette vastag. 

Crates costax·nm (c1·ates a kosá1) = 
tho1ax„ 

C:r·ataeva. max·melos 1 bengali bil's 
Cx'eas ('rO xpta.:;), a hus, 
Creatina, creatinnm, a husal, a husa .. 

dék, a kreatin„ 
Creatininum, a k:i:eatinin, 
Cremastex· se mn.sculus (Ó xpeµaa· 

njp, Xpeµet'l\IÚetv felfüggeszteni), a here-
Iáz6, t. i izo1n 

Cr·ematio (orEnna!e elégni), az elégés, 
elégetés 

Cr~mecéléste = ungneutum emolliens. 
Cremnicus, szeIJtérenrajki. 
Cremnocele (Ó xp·f)µ\IÓ; a szemé1em, 

ajkak, ~ x-iíAri a sé1 v)i a szen11h·em· 
ajkak sérve 

Cr·emnbncosis (v ö cre1nnos és onco. 
sis) 1 a szemé1·e1najk kelevénye; v„ ii 

Cx·em<?ncus (v„ ö. cremnos, Ó Őyxoi; a 
daganat), a szen1é1emajkak kelevénye, 
daganata 

Cr·emnus (0 xpi)µ.vÓ.;), 1. a lejtő j 2. Galen 
é1·telnJ.ében a női szemérem ajkai j 3. 
Hippok1ates értelmében: f'ekélynek 
szélei 

Cremometrnm, cremometer' (bal'· 
ba1iSn1us; creme a tejfel: ,Q µScpo-. a 
mérő), tejfelmé1ő. 

Cr emor, 1. valanánek veloje, fö1észe ; 
2 a tejfel; 3„ befőtt, besHritett nö· 
véuynedy 

Cr·emor· hellebori, fehé! hunyorviz. 
esővízben áztatott hunyo:i:gyökér 

Cremor tax·tar-i = kalium hydrotar
taricum. 

Cremor· tax·tax·i box'axatns c-_;::

C:r·emoi:• tar·tai:i solnbilis '-= kaliurfl 
ta:rtarícu1n bora:xatun1 s„ boraxato· 
tartaricum. 

Cr'enatns (v ö„ creuu1n)j növény-
tanilag : csipkés 

Crennm, a rovás, csipkezet 
Cx·eosotnm = kreosotun1. 
Cr·epitatio (crepare ropogni)1 a ropo 

gás, recsegés, dörzszörej. 
Crepitatio dolorosa, fijdalrnas inl'o

pogás„ V. ö. tenontosinitis. 
Crepitatio indnx, bevezető iecseg€!<. 

:ropogás, 
Crepitatio rednx:i kivezető 1opogás: 

1e<'"zcgés 
Cx·epitatio vesicularis 1 a szsrcseg<h' 
Crepitns = crepitatio, 
Cr·esolum, a kresol ·v. ö k1esolu11·1 
Ci:,esotinicus, (k1eosotun1) krcsotiH-

savas. 
Ci:·essylicus (!), cressylsavas 
C:r·eta alba, a fehér kréta, 
C:iet:J.. depni:·ata, t.isztitott kréta 
C:i·eit.n. (fi·ancz„), a hülye, dől'e, 
C:ietinismus (c:i:etin)) a hiilyeség. 
Cr,etinismus endemicus seu alpinns, 

t<ijlagos, vagy hegyi hülyeség 
Cr·etinns = cretin. 
Cretirismns =--= cretinfr;mus. 
Cx·etomania (v, ö. 1nania, és k1·Bta szi 

get) = mania cun1 satyriasi 
Cribratio (c1ib1un1 a szita) a s:r,itázás. 

szitá.lás. 
Cribriformis = 
Cribrosns (1ectius: cribra1ius. ciibra 

tus), szitaszer{i,. Os c1ibrosum, os crib 
1ifo1·me, os foraminulentum, os cris 
tatum, os eth1nodes, a rostacsont) he·· 
lyesebben: a szivacsos csont., Stepha· 
nus C: :.ln hoc osse parum de cribro 
est, qu-an1 spongiam potius aequet " 

Cribrnm, a szita, a rosta, 
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brnnl. be:nedictnm (elavul~); a _vese 
C:ri tt sZitáJ·a, melynek ny1lasa1: a 

Mdo • V ·· R ·ti o ·11 e renales. „ o yr nama-

Crista alae m.a.gnae, a. nagy szárny 
taréja„ 

Crista basilar·is, a.lapi taréj. 

papl .a anatomic pag. 162 
t;olog1a - '' · ·t 

Crista capituli costae, a borda fejecs
ta.réja. _ se-taceum. 1 a szorsz1 a. 

C:i:·1 brnnt- „des crica:x·ytaenoi'.-
c i ax·ytae:no2 • , , 

C:x·ista costae, a b0rda taréja.. 
Cx·ista ethm.oidalis, a rostacsont ta.„ 

:xéja 
r e · crycarytaenodes, ( o xptxo; a 
de~~·'· .;., · dpv. "rci::t\IO:: a kancsó, -rO El3o:; az 
gyu:i:a, ·1 • 1 · 1 . ) O'"viird-kan.csóporcz1i p „ izma;: 
idon:i. ' ~.J ··a l t · 1· sculus ciico-a1ytaeno1 es a era is) ; 
]\{U · háts6 és oldals6 kancsó- ! 

C:x·ista :fibnlae, a. szárkapocs tai·éja, 
éle. 

C:xista f'.r·ontalis, a homloktar-~j 
Crista. galli ossis cx·ibrosi, a kakas

ta1 éj, a iosta.tar-~jnak mellső vége 
Azonos é-i:telműek : crista. ossis eth
inoidei Sön1me_ring = processus acu
tus Bartholin = processus cristatus 
Eustachii 

post:icus, . 
"rűporcz1zon1: 

gyu d s c:x·icoi:des, c:x·icoi:den.s (xpt-
c rico e, .. „ ." " .. ""',.. xptxW6n;), gyu1uszeru, gyLlr·n„ 

x0Et1.11l~1 i 

alakú. ( ' · •· ha:x·y:ngeus o xptxo.:; a gyuru· 
C:r·ic0 P ö pha:i:ynx), garat-gylir1'i-por-

p o.I'CZ, v„ „ ·'" 1 · . I. -zálag izom .. jy.Luscu us e-r1co-
czi, ~ ' ::. ~us ' gy<Irü_porcz·garatizorn 
plra.:.Y10"l-~nst;ictor phaiyngis inferior v„ o„ • .. 

~byreodes, cx1cötby:r·eo1des, 
C:r·!OO„ (< ' "- ,_, 

c:r•icothyroi"deu.s „o ~ptx.oi; a gyuru, V:-· 
„ tl'ryreodes), g:y-111 upa.1zs-p~r;;zo~o1. 
~~ sculus cxícotb_yroi'ides, g,yn1 upa1zs-
J.nU , . 

czOO"O lZOlU 
11 or t. ;.ia (0 xplxo.; a gyü1--Liporcz, 

Cri~0 ~ n
1
etszcni). gyü1üporcztáji lég-

-rsµvst. , 
s8'.rr1 etszés . e cbealis. rectius cr1cotrac.he· 

C """'icotr·a , "_ ,, ) -... . (~ xplxo: a gyuru, 1PO:X"fl .uno;; 
111:1'.e~~i 0 

légGsö.vi), gyűrd-porczogós 
holt-:> ' 1 '1·10· ,_,··r"'ő __ p .. sza <b 

~o 16 , cbeotoinia (v. ö„ tracheoto· 
Cx·1~~)t:x :y{iri-ipo.r cz-légcsörn e tsz és. 
m~oB - , s (rO xplvov, tobbes: TO.: xpLvso:: 

C:r·id.o:U.~ut Kaposi e szóhoz :i>C:ridones«: ? 
hogY .) szerint: c1·iI1onia) e-=-' comedo" 
J_{:r a,, 11.s óh . ri;

11
lán sadt iba, »cr1noneso: 

11.es. 
helyett! , , 

' des ci::·iinnoi:des (-ro xptµvov a, 
Ox·ixnno .,..' ~to-0 ,.. az idon1), da-i:aszerií 

aa!tl• ,o '"' ~ ., , . ' ·únnodes hugv- da1a.sze1u c.sa- ! 
t_T J'.'111a C? ' ' '" 

.,dékk<>l .) s· b l P< 
1 

(crinis a ha) , 1e en 1a.ar sze-
Críri.a "': "·f ó · . t p:illa.szo1 og 

:r-11: (·xp[cnµo;) = criticus. 
e is::a.:o1P.S • ' j 'J . !d/'l 

0

) X' e• xpfcrt.; -xplVO:tV e Va 011 e J 11.l, 
C:r•isis '!/15,;g" ~z eldőlés, az eldöntés 

1 a va ' k. 1 '! · · 2 válsáo·os -1·- vagy e va. asz: .. 
j_de,JB i ' e> 

tás. . a gyomor válság, e '. is gastrica, 
~a1~·n1-énti hán:y·ás 
1°' fd· 0

) fd " (crispa1e o ro.zn1) a 0 -
e ·spa:tux " · 1 · 'd' X'1 , • 2. fodo:r sze.i' u v1,;c;za iuzo asa 

:rozaS ' "• - k tb 
az inuek, veroed1ine s . cont1ae::tu1·a 
. tu.x•a ten :num. = 

Ox·1spa . 
a1mar1s„ f d " tl P_ a-tus, críspus, o. ios __:_n_en 1a 

Cr1s_p t seu crispa, fod1 os 111enta 
cr1spa ; 1 a madarak taréj a ; 2 min

Or.ist:at' ,·,J·",.,.Arií emelkedés, szél, sth. 
d-en a (-: · ~, 

Cx·ista helicis. a lécz tar~ja -= spina 
heljcjs 

Crista lac:r·ym.alis a könycsont ta
r~ja 

Cx·ista nasalis, az o:u:taréj 
C:r·ista occipitalis interna. et extei;„ 

na, a nyakszirt kiilső és belső ta1·éja 
C:r·ista ossis ethmoi:'des SöJnm.e:xing 

= c1ista. galli. 
C:rista :x·adii, az ors6cscnt tar·éja, éle 
Cx·ista sacr•alis medía, a keresztcsont 
középső ta1éja. 

C:r ista sphenoidalis, az ékcsout t::i-

1é.ia 
Cx·ista tibiae, a szár, az al:>z~í.1 ta1éja, 

éle. 
C.rista 
C:r·ista 

éle. 

tnrbinalís, kagyl6ta1éj. 
ulnae, a singcsont ta1 éja1 y 

Cx·ista ux ethrae 
11alis 

colliculus se mi-

C:xistae saci::ales la.terales, a ka
iesztcsont oldalagos élei 

Cr·istatns (v ö„ crista)1 taréjos Os 
ciistatuin os ethmoidale. 

C:i:"iterinm. (TO x:ptc·~piov)~ a jelleg, jel~ 
le1n:;i;B sajátság, jellemző kórtünet 

Cxithe (~ xp~S-Yí), 1„ ::-:--=-- ho1deurn; 2. 
hordeolum ; ö,. = g:ranum, t. i súly; 
4„ á.rpafőzet, Balogh Káhnán ko1n· 
mentá.1;ja szerint„ (Bevezetés lap !.) 

Cxithicus (xp('.:hxói;), szemárpa okozta 
stb. 

Critica (fi xpt-rtx~ -rex.v"f)') se„ ars, a. 
kritika, a megitJlés, n1egbirálás (nern 
»itészet«), 

C:xitica se. signa. -~öntő, válságos, 
k61 tünemények V. o 

Ci::·iticus (xpt-rtx.Ói;), dönt(í, válságoB. 
Cz·oceus --'-' c1·ocodes 
Cx·ocidism.us) crocydismns (Ó xpoxt„ 

a~cr.u.ó.;, xpoxu3tcrµÓ;) '---"----' carphologia 
C.x-ocinus 1 sáfránysárga 
C::r-ocinnm (crocus a sáfrány), a crocin, 

a sáfrány egy nlkotéi része 
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C:ribrnm benedictnm (elavult), a l'ese 
áldott szitája, melynek nyilásai: a 
papillae IGnales ! 1,T, ö Hyrtl Onama-: 
tologia anatomic pag. 162 

Cr·ib:r·um setaceum, a szörszita 
Crica:r·ytaenoi'des , cx1cai:·ytaenof

deus, cryca1ytaenodes, (0 xpb~o; a 
gyűrű, ~ &pú-ra1 ... :x a kancsÓ1 -rO i;i.S:o; az 
i(ion1), gyü1Li--kancsóporczi: pl„ izmok 
J\{usculus c1ico.a1ytaenoides late1alis, 
posticus) hátsó és oldalsó kancsó'· 
gyű1 ü por czizon1. 

Cricodes, cricoi'des, cr·icoi'deus (>:p!„ 

xoetO~:;, .:ptxW011:;), gyü1 Hsze1 lí, gylh·fi. 
alakú. 

C:r·icophar'Yngeus (o xp1xo; a gyürÜ·· 
porcz, v„ ö. phrurynx.), ga1:1t·gyílrli-poI· 
czi, pl szálag) izom 1Iusculus c.rico· 

1 

pharyngeus1 gyilrüporcz·garatizo1n ' 
V. ö constrictor pha1yngis inferior 

Cx·icothy:r eodee, cxicöthyI"eoides, 
cricothyroi""deus (Ó xplxo; a gyü1li, v 
ü. thyreodcs), gyü1l11iaizs-porczogüi 
Musculus c1icotbyroiides, gyü1 iípaizs·· 
porczogó izo1n 

Cricotomia (ó xp(xo; a gyüiiíporcz, 
~Éµ~st.,. n1etszuii): gyü1üporcztáji lég
csőn1etszés 

Cricot:cachealis, rectius cricotrache
liaeus ( é xp1,...o.:; a gyü1ü, \pe1:y;r;/.~aro.:: 
hö1göi. légcs(n i), gyűrli-porczogÚ:S 
hö1gö - pl. szálag 

Cr·icotracheotomia (v ó, t1acheoto-
1niá), gyliri'.ípo1cz·légcsön1etszés 

C1·idones (--:0 xp(.,.0'1, többes: co: xp[vi;11.: 
hogy jut Kaposi e sz6hoz »cridones..:: ? 
l{rans szerint : crinonia) '----. comedo
ues, Talán sajt6hibi-1) »crinonest: 
helyett! 

Crimnodes, c:rimno.i'des (--:0 xplµ'"o'" a 
da1a1 ·:-0 e:'l3o.; a.z ido1n) 1 daraszen'í 
lTrina ciúnnodes, hug~ da1a.sze11'.i. csn.
padékkal. 

Crinale (crinis a h(\j), Siebenhaar sze
rint pilla.sző:i: fogó 

C:a;isimns (xp1crq.to:;) = c1iticus. 
Cr·isis (~ xp[crt.;, ·xp(.,.e:t.,. elválni) eldl.Hui), 

1. a válság, az eldőlés, az eldöntés 
ideie; 2. válságos ki· vagy elvá.lasz. 
tis. 

Crisis gastrica, a. gyomo1 válság, 
időnkénti hányás. 

Cx·ispatnxa (crispa1e fodrozni), a fod .. 
rozás; 2. fodorszerlí vi,;::-zahlizódása 
az ínnek, ve1öé1nek stb 

Crispatur'a tendinnm =--· cont.1actu1a 
palmaris 

Crispatus 1 ci:ispus, fod:i:oi:l :vrentha 
crispata, seu crisria1 fod1os n1enta 

C:r·ista, 1.. a madarak ta1·éja i 2 min
den tii.rPj,:;7-e1•íí em.elkedés1 szél, st1i 

Ci: ista alae m.agnae, a nagy szárny 
taréja. 

Ci:·ista basilax•is, a.lapi ta1éj 
Crista capitnli costae: a. borda. f~jecs. 

tai:éja 
Cr·ista cc.stae, a borda. taréja.. 
C:r·ista ethmoidalis, a. rostacsont ta.„ 

réja. 
Cx·ista fibulae, a sz:b:kapocs ta.1•~ja, 

éle. 
Ci:ista fi:·ontalis, a. homloktar~ 
Crista galli ossis crihrosi, a kakas

ta1·~j, a iosta-tar~jnak mellső vGge 
Azonos érteln1űek: ciista ossis eth .. 
1noidei Sömmeriug = processus acu„ 
tus Bartholin = processus cristatus 
Eustachii 

Ci:ista. helicis. a lécz tar4ja = spina 
helic.:is. 

Cx·ista lac:i·ymalis a könycsont ta. 
rl.3ja 

C:r-ista nasalis, az or1ta1·éj 
Ci:ista occipitalis intex·na et extex·· 

na, a nyakszirt k.iilsö és belső ta1·éja 
C:rista ossis ethmo.i'des Sömmexing 

e-= ciista galli 
C_xista i:adii, az orsócsont taréja, éle 
C:r-ista sac:ralis media, a ker·esztesont 

középsö ta1·éja. 
Cxista sphenoi"dalis, az ékesont ta.-

1é.ia 
Ci:·ista tibiae, a szár, az alszil.r ta1~ja, 

Gle. 
C:rista turbinalis, kagylóta1éj 
Ci:ista ulnae, a .:>ingcsont taiéjai v 

éle. 
C1·ista nx eth:r-ae "=e colliculus semi

ualis 
Cxistae sacx ales laterales, a ke-

1esztcsont old.alagos élei. 
C:ristatns {v ö. crista), tatéjos Os 

cristat111n -=-- os ethmoidale. 
CI'·iterinm (-rO xrit-r~p1ov)~ a jelleg, jel
lemző sajátság, ,iellemzö kórtünet 

Cxithe (~ xpt'.J~}, 1. = hordeu111 i 2 
ho1deol11m; 3„ = granum, t. i. súly; 
4„ árpafözeti Balogh Káhnán kon1-
mentá1ja szeónt (Bevezetés lap I.) 

C:rithicns (xpötxÓ;), szetnátpa okozta 
stb. 

Critica (~ xptn:1.Tj ct:t..'1~) se, ars, a. 
kritika, a megitélés, i11egbi1álás (nen1 
>)itészet«) 

C:ritica se. signa. C'.öntő) válsága.<>., 
k.órtiinemények V. o 

Criticus (x,0inxÓ;), döntü) válságos 
Cx·ocens =-- c1ocodes. 
Crocidismus, crocydismns (Ó xpoxt· 

Occr,u„ó.;, xpoxuO~crp.Ó;) :::::- ca1·phologia 
C:rocinus, sáfJ:ánysárga 
Cx,ocinum (c1ocus a. sáfrauy1 a crocin, 

a sáfrá.ny egy nlkot(1 része 

f 
:[ 
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Cxocodes, crocoi'.des (r.pox.WB·f); 1 r.pO·· 
xoeLBi,i;), sáftányszeri.i.. 

Cx·oconicus (v ö crocus), sáfiáúy„ 
savas 

Cx·ocum sativum, crocus sativus 
Linné, 01ocus officiualis P~1·soon, a 
sáfrány, a. jóféle sáfuiny 

Cr·ocns antimonii = stibium oxydu-
laturn ? ! 

Cx·ocus anstriacus, osztrák sáüány 
Ci:·ocus gallicus, franczia s3,frány. 
Cx·oous Max·tis adsti:·ingens = ln,pis 

haematites, ve1es vaséleg 
Crocus Max·tis apei:itivus Stahlii 

= ferrun1 o:x:ydatum fnscum 
Crocns oi:ientalis, keleti sáf1á.ny 
Cx·ocus sylvestx·is car tha,rnus tin e· 

to1·ia., 
Cx·ocydismus -,.-= crocidismus 
Crocydocaxcinoma (~ xpox.ú; a rost. 

-rO x.apxhűlµa a rák) ='- carcinoma. 
fib1osu1n„ Felesleges 

Ci:·ommyox:y:r·egmia (':-0 xpéµµuo'i a 
hagyma, +, c.;up~yµl'.X a ±81böfögés), 
foghagymaszagú, zápt0jtl.sszagU, szó
val büdös felböfögés.· 

Crot!l.phia (D1yandetnél) 1 a hal:-í.nték
csontok lemezes varránya., schuppen .. 
nath. v„ Ö, 

Cx·otaphitae (0 ,,;poco:cplrt]; többese), ha· 
lántéki iz1uok stb 

Crotaphiticus (v. ö crotaphitae »x.po
To:9inx.ó r;: « ujucs), halántéki.Nm:'\ us c.r o. 
taphitico-buccinatorius - l{yrtlszerint 
helyesebb E n- c1 otapho-sen crotaphito
bucciuato1ius, halt\,utéki ·arczideg. 

Crotaphoganglion (b xpo'co:cpo; a htt
lánték, v ö ganglion), a halántéki 
idegducz ,-.-- gn,nglion crotaphitü.:,nm 
= ganglion oticun1. 

Cx·otaphns {Ö ,,;pÓTt1.cpo;, ,,;pocerv ve1ni), 
a halánték. 

Cr•oton (6 x;:iÓrűlv a csodafa), kaszka
rilla cserje. Croton Dioscoridesnél 
'-·=· hin1boj 

Croton lineaxis, a k.aszkarilla egy 
lnásik válfaja„ 

Croton lncidns Linné, világos~kr otonfa 
Cx·oton psendbchina seu niveus, a 

kopalchi fa Ettől ered a »cortex 
copalchí seu copa.lche«„ 

Cr·oto n tigli nm Linné, a krotonfa ; 
v ö tigliu1n officinale Klötsch. 

Crotönochlox·alydr•atum (eredet ?) = 

Cr·otonochloralnm hydx·icnm, kroton 
chloralvizegy„ Azonos értelmű: bu·· 
tylo--chlo1alum hydratum = tPtracyl·· 
chloralum hydricnm seu hydratu1n 

Crbtonicnm acidum (v„ ö. ctoton), a 
krotonsav„ 

Crotoninum (v .. ö. croton), k1'otonal1 
krotooin. 

Cr·Otonolnm, a crotonol, k:cotonol. 
Cröup (sk6t szó), a torokgyík, hártyás 

to.rokgyík. 
Croup diphtex·iticum == 
Croup membranaceum, 

torokgyík. 

diphtheria 
a hártyas 

Crucialis, cx·uciatus (crux a keteszt), 
keresztes, keresztalakú i pl inuisn1a 
cruciata, a keresztmetszés, 

C:c·ucibulum, az olvasztó tégely. 
Ci:·ucifex•ae se. pla.ntae, a kereszte„ 

sek, a keresztvi1·ágúak. 
Cruditas ( c1udus uye1s), a nyersesi3g 
C:r·nditas moxbi, nyers k6rállapot, 

inely nélkülözi a válsagos ki- vagy 
elválasztásokat„ 

Cx·nditas ventriculi, a gyomor telt .. 
sége e1nésztetleu anyagokkal 

1 Ci:·umena, ci:·nmina nuptialis 
sorotum 

Crumena 
Cr·uoi:·. a 

haliU:aza 

ux inazla = ur ocystis. 
véralv<tdék, a vértestecse:-.:: 

Cx·u:ra antexio:r·a fox•nicis = oolum· 
nae fürniuis, a III. agygyomrocs bo 
to:r.atanak mellső szál'ai. 

Crura cexebz'i pedunculus seu 
caudex cerebri. 

Cruxa postexiora for·nicis., a III 
agygyo1nrocs boltozatának hátsó ivei. 

Crnreus, erux·aens (hibás sz6) 1 cx•tu"a
lis ( crus a czo1nb, tulaj·ionkép : 
alsz~ír), czombi; p1 fttte1ia cru1alis1 a 
czombve1őér; vena crutalis, a czon1b· 
ér , ne1 vus 01 ura1is, a czombideg ; 
11111sculus cruralis m vastus me
dius, czombizo1n, a közép temérdelr. 
izonJ. 

Crns, a ozornb; 2 az egé z 
als6 végtag; 3„ czomb vagy sz8.1 -
idomú testrészek, pl, crura cerebri: 
orus intel"num et externum anuuli. 
inquinalis, a lágyék..l{yűrü szárai 

Crusta, a kéreg, a héj, a var, a pö1·k 
Cx·usta inilammatoxia seu phlogis·· 

tica seu plenritica oc.= corium pleu
riticum, a vérnek u. n lobos ah·a 
dékhártyája. 

Cr·usta lactea, az 6tvar 
Crnsta lardacea = crusta infta1nn1a

toria. 
Crnsta lamellosa, pikkelyes 6tvar 
Cr·nsta ostioi'.des radicis dentium = 

cementu111 1' arlicis 1 a foggyökér cze. 
mentje. 

Cr·nsta placentae = erusta iutl.arn-
1natoria 

Cr·usta vill,osa vent:riculi, il. boly· 
hos hártya 

C:c·usta villosa lingnae, nien1b1'ana 
vaginalis linguae = periglottis = mu
cosa lillgua.e, a nyelv nyálká.smeze 
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Cx•ustula( crnsta kies), 1. kis var; 2. szem
beli kis vérbeborulás, kis vérömleny 
a kötöhártya alatt. V. ö ecchymoma 

Ci:·ymodessc. febrís(x.puµWOTJ:;iegesztő), 
rá.zó hidegláz, febris algida 

Crymodynia (Ö zpuµ.Ó:; jéghideg,~ OOúv·r; 
a fájdalom) = rheumatismus ch1oni
c us frig,idus ! 

C:i·yophorum, CI'yophoxus (-::-0 xpúo:; 
a jéghideg, cpÉpo:~·i viselni): a jégta1t6. 

Ci'ypta Moi:·gagni= fossa nayic:ularis 
lll'eth1ae. 

Crypta mucosa seu mu.cipax·a, ny~iJ;;:. 
tüsző, nyálkatüsző. 

Cxypta sebacea s. sebipax·a = gl:u1·· 
dula sebipara 

Cryptae Lieberkühnii = ghtudula,e 
tubulosae sin1plices iutestinorun1, 
Liebe1·kühn-.féle béltüszök 

C:ryptae ute:x·i, a v.iselös 1néh e1eiuek 
tömlUszerií 1 águlatai 

Cryptocephalns (x.pJTi:TÓ; elrejtetti 
v ö cephale). szörnyeteg ap16 fejjel. 

Cryptodidymus (x.puTI7Ó~ elrejtett1 6 
alOuµo~ az ike1) = foetns in feoetu, 
egy111ásba tokolt ikermagzat. 

Cr·yptolithns (x.puTtTÓ; elrejtett: b Al5"o; a 
k(í)

1 
börkő ká.sadaganatos tümlökben„ 

Cz·yptopinn:m (x.puTtTÓ; és opiu1n): a 
kl'yptopin 

C1·yptoz·chidia, cz·ypto:r: chidismns1 

rejtett hereség j v ö 
C:ryptol'chis (;i.puTtTo'; :i:ejtett, e övx.~; 

a he1e), rejtett heréjű férfi, kinek 
he1éje a hasürben megmaradt 

Crystalli tar-tari = kalium hydrotar· 
t:i.1 icurn 

Cx·ystallinnm = anilinum; további 
fehérrféle, a k1ystallin. V ö 

C:rystallinns (xpuo'tci:AA~~o;). átlátszó 
iegeczes A_qua c1ystallina, a jegecz
viz Ag_ua c1ystallo1 u111 ta1 tari, bor .. 
köviz. Humo1 crjstallinus = lens 
c1ystalli11a Tunica cr,ystallina 
tuuica arachnodes 

Cr·ystallitis (0 x.p\Ío1"rJ.).).o; a. jegecz„ 
lencse), a. szem lencséjének lobja, 
gyuladása · 

Crystallocatapiesis (ó x.púoro.:).),o:; a 
:o;,.;en1 lencse, ·~ Y.0:1"0.:TtleO"t.; a lenyomás) 
= crystallouatathesis. 

Cx·ystallocatal'-acta (v ö. c1·ystallus 
és CA,,ta.1actct) = catara.cta 

C:1 ystalloca.tathesis ( 6 xpVcr,o:AAo:; a 
szen1 lencséje,·~ xo:'rá~·l)ot:; a lenyomás), 
a szürke h<ilyog lenyo1nása 

Crystallogenesis (ó xpúanzAAo:; a szem 
lencséje, i; yl.1t/Jt:; a képződés), a szem 
lencséjének kép,.;ödése. 

Ci:·ystallodes, c:rystalloi'd~s (xp\JO"TrJ.),. 
A<JO"l);, xpucr;o:i.Aotti'.l·~;), .iegecz'1ze1ű, 
jegeczidomú, 

Cr·ystallns (d xp\ÍO"Tal./.o;), a jegecz1 a 
kristály, a szem lencséje. 

Cteis (Ó x.-rd;), 1. a fésűi pecten; 2 a 
fan, a fantáj„ Ctenes ··- a 1netsző
fogak rendje. 

Cubeba officinalis Miguel, pi per 
cu"beba Linné, orvosi kubeba V ö 
fructus seu baccae cubebae, pip!"l 
cubebae, piper caudatum 

Cubeben.nm = essentia seu oleun1 
cubebarum, kubebaolaj. 

Cnbebin.icnm acidnm, kubebasav. V. ö 
Cubebinicus, kubebasavas 
Cubebinum, a k.ubebaal, a kubebiu. 
Cnhebinum album crystallisatum, 

jegeczes fehér kubebin 
Cubicns (xu~ixo':;), köbös, koczkáis, köb

alakú. Os cubicum = os cthu1oldale 
Cnbitalis(cubitaeus:rosz szó), könyöki 

.A.rteria cubitalis, köuyöki verőér 
Musculus cubitalis exteruus et iuter· 
uus "\Viuslow (itt cubitus = ulna) = 
n1usculus uluaris externus et inter. 
nus„ V. ö 

Cn.bitns, 1, a könyök ; 2 ulna i 3 ole·· 
crauon seu ancon 

Cubitns costae = augulus co.,;fa:iE 8. 

borda könyöke, szöglete 
Cubodes1 cnboi"des, cnbol'dens (v ü 

cubus es ,Q dOo; idurn), koczkaido1nú, 
cubiformis Os cubode.s = os tesserae. 
koczkacsont · 

Cubns (0 x.ú~o;) a koczka, köb 
Cncnllae (cuculla a kámzsa) 

cochleae nasi 
Cucnlla:ris, kámzs<is. 
Cneumis colocynthis, a sártök 
Cucumis melo, a görögdinnye 
Cnculi nsti, égetett kakuk = ana.ti 

szén 
Cucnmis sativus, a-z ubo1ka 
Cncupha (IIyrtl szerint chaldaei szó) 1 

JiizsacskO ; sacculus cephalicus, fii„ 
.úpka fűtartó„sipka, fejfitjá.s, szem„ 
bántalo1n ellen. 

Cncnrbita, a köpií 
Cncnx·bita citx·nllns = eitn1llns co\o. 

cynthis 
Cncu:r·blta cxuenta, véres v vér· 

szopó köpű, 
Cncnrbita mbnstruosa, Tnnod„f4le 

óriási száraz köpű„ 
Cncnrbita pepo, a tök 
Cncnrbita sicca, szc\.raz köpű. 
Cu.cnr·bitatio, a köpülözés, köpürakás 
Cncnx·bitinicus, tökn1agszerü; péld 

luinbrici cucul'bitini = taeniae„ 
Cucnrbitnla, cncnr·bitnlus, kis köpű 
Culeus (ó xouh:é:;, xo).E.Ó; a hüvely), 

1 béh·burok; 2. Hippokrates értel. 
1nében a szivbul'.·ok ; 3 a néli hüvely, 
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Culex:, a bolha; culicum morsus a 
bolhacsipések ;· régi éi telem beu 
petechfo.e. 

Culex pipiens, a szúnyog. 
Cnlmen morbi, = acme n101 bi. 
Culminatio morbi, a betegség legfel-

sőbb foka, tetöpout,ja. 
Cultei:·, a kés, a kusztora 
Cnltei:· tonsoI·ius, a be1etva 
Cuma:cinnm, kun1aiin. 
Cumazylnm, cnmarylium, a kun1a1yl, 

a ku1nadn gyöke 
Cuminoleum, a ró1nai székfű 111agjá

uak olaja, a kuuünol 
Cumolum = cy1nolnm 
Cumulativus, felhalmoz6d6, t hatása 

néu1ely szfl1nek V. ö 
Cumulus, a do1nb 
Cumulus p:rolige1"us, a csirdo1nbcsa. 
Cunealis, cuneatus = 
Cuneifo:i·mis (cuneus a7. ék, fo1111a 

az ido1n), ékidomú Os cuneifonne -
os sphenoides, Ossa cuneifo1nüa, az 
ékképű lábcsontok 

Cunnilingns, nöiszerné1en1n.Yaló 
Cunnus = pndeudu1n n1ulieb1e 
Cuphosis = cyphosis 
Cup1·ens1 1ezes 
Cup1i lamina, iézlemezek 
Cup1'um (aes cyp1icun1), <"L xéz 
Cup:r·um a,ceticnm crystalisatnm, 

jegeczes eczetsri.vas rRz = aerugo 
crystallisatus 

Cnprnm aluminatnm, 1éztiinsb. Azo
nos: lapis divinus, lapis ophthal-
1nicus 

Cup1·nm ammoniacale = cup1un1 
sulfuricun1 am1nonia,tu1n 

Cnp1·um chloratnm ammoniocale 
solntum concent:ratnm, anunonos
s6savas té7' tön1ényoldata V. ö, tinc
tura antinüas111H,tica simplex. 

Cnp1 nm chlo:i:atnm. ammoniacale 
solntum dilntnm, an11nonos s6savrLs 
réz higitott oldata. V. ö„ aqua antimi
asn1atica Koechlini sünplex 

Cnpr·nm _chlol."atnm ammoniacale 
enni hydi:argyl."o solntnm con
cent:t'atum, sósavas ammouos réz
higany törnényoldata. V. ö. tiuctura 
autiinias1natica l{oechliui con1posita. 

Cnpx·nm chloratnm amn1oniacale 
cum hydr.argyr·o solntnm dilutum, 
sósavas - a1nmouos 1ézhigauy fel
eresztett oldata. V. ö. aqua anti·· 
iniasn1atica ICoechliui composita 

Cnp1·nm oxydatum, a rézéleg. 
Cup:xum_,Subaceticnm crudum, a réz 

rozsda, alagos eczetsavas réz, eczet
savas r~zélecs .;\.zonos = aerugo, 
viride aeris. 

Cuprnm sulfuricum, kénsavas réz, a 

iézgálic7., a 
sulfas cupri 
co"eruleum„ 

kék gáliczkő. Azonos : 
crystalisatus, vitrioluu1 

Cupr·nm. sulfnricnm ammoniacale 
seu ammöniatum, annnoniakos réz
gálicz, a1nmonos i-ézgálicz. 

Cnpula infundibnli cochleae (cupa 
a hordó), a csiga boltozata. 

Cupnliferae se, plantae, a kupak
te1 n1ök. 

Cu:ra, a gond, gondviselés, a gy6gyitás, 
orvoslás 

Cnx'a:1·a, cur•a:x·e, ame1ikai nyihnéreg, 
tikunas1nél"egi (u1·a1i, vo1ara, woorara: 

a tikuuas-·al, 
snlfuzicum, 

a ku1arin. 
kénsavas 

woorali) 
Cnrai:in.um, 
Curarin.um 

kurarin. 
Curatio (cura1e gyógyitani), a gy6gyi-

tás, 01 voslás 
Cux'cuma, a kurkun1a 
Cu:x·cnma angustifolia, az arowroot. 
Cn.i:·cuma vh:·idis Roxbon:x•gh, zöld 

kurkun1a 
Cn:x·cuma zedoa:xia, 
Cn!:'Cuminum (v. ö. 

komafesteny 

a gyön1bElr. 
curcuma), a ku1-

Curette (fi.), apr6 kőkauál. 
Cnx'ette aX"ticulée Le:t'oy, Le1oy-féle 

csuklós kanál. 
Cnz·sns mensti:·uus, a hószám. 
Curta = defectus partiu1n. Chüurgia 

cu1torum a képző, alkotó sebészet. 
Cur·vamen, cnl."vatio = 
Curvatu:z:a (curva1:e ,g;ö1biteni) 1 a gör

biilés; geriucz-oszlop gö1·bülése. 
Cuxvatura ossium, csontgötbülés. 
Cn1'vatu.ra venti;iculi major et mi-· 

nox„ a gyo1nornak nagy és kis hai· 
lása 

Curvato~„ a gö1·bitö„ 111uocul.t:i.s out\· ato 1 

cocc.ygis = musculus 8acrococc:y geus 
Cusparia febrifuga Humboldt, l:l.z

gy6gyit6 cusparia 
Cusparinum = angustu1inu1u 
Cuspis, 1 a hegy, csúcs j 2. glan.,; 

penis. 
Cutanens, böri, 1>:oztaka16i Ne.rvus 

cutaneus, a kozt<:Lkaróban futó ideg 
PL: Nervus cutaneus b1achii inter:nuo; 
et medius

1 
a kar belső s középső bőr·· 

idege, Ne1vus cutaueus b1achi.i exte1-
nus seu musculo - eutaneus, a k1:1r 
külső izom-böiidege. Nervus cuta,
neus antibrachii pahnaris, az alkar
uak tenyéroldali bö1idege Ne1 vi 
cutauei pectoxis, a mellkas böridegei. 
Ne1 vi musCulo-cutanei abdominalesi 
a hasfal idegei N ervus cutaneus 
femoris auterior externus, a czomb 
mellső külső bőridege Nervus cuta
neus femoris n1edius, a czomb középső 
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idege Nervus cutaneus femoris in
ternus = nervus saphenus minor, a 
czomb bels{) bőridege. Nervus cuta
neus femoris posterior a czomb hátsó 
bőridege Ner>·us cutaneus surae in
ternus, a lábikia bö1idege Nervns 
cutaneus malae = nervus zygomati
c:us1 arczbőrideg. 

Cuticula (outis kie;s.) = epide1nüs. 
Cuticula vitelli, a tojásszék hártyá:ja. 
Cuticularis, felhámi, sz i n hám i. 
Cutis, 1. a bőr, 2„ irha, 3„ a köztakaró. 
Cntis anse:rina, a lúdbőr 
Cutis pendula. = rnolluscum fib1osum 
Cutis tensa chx·onica = scleroderma 

adultorum. 
Cutis testacea = ichthyosis sebacea 

neonatorum. 
Cyanaemochrosis (x.Jo:'io; kék 1 TO o:i:µ.1x 

a vér·, ~ xri5a a szin) = cyauosis. 
Cyanhaemoglobinum rosz szó; helye 

sebb: 
Cyanaemoglobinum, kéksavas hae

moglobin. 
Cyanoxyhaemoglobinnm, rectius; 

cyanoxyaemoglobium, kéksavas oxy
aernoglobin 

Cyaninum, 1. a cyanin;2 =chiuolinum'? 
Cyanopathia (xu't"lvo; kék, TO nd:Jo; a 

bántalom) = cyanosis, -
Cyanosis (~ r.udvúl·:n;), a kékesség, a kék 

k6r - elkékülés. 
Cyanosis acnta, heveuy elkékülés. 
Cyanoticns (v„ ö cyanosis) kekkó1os, 

kékk6ri1 elkékülési„ 
Cyathiscns (ó x.1.ux:J{oxo; kis serleg), a 

fiilkanál, 
Cyclameu eni:·opaeum, a ligeti fü1 t· 

szirom. 
Cyclaminnm, fürtsziroinal. 
Cyclesis ("IÍ xÚ:v.):l')O"l;)1 a keringés. 
Cyolicns (xur.AtxÓ;) 1 keringő, forgó. 
Cycliscns {Ó xuxAloxo;), l, kis kö1 j 

2.. a lékesz metsző koronája i 3„ = 
trochiscus„ 

Cyclitis (ó xu'x).o; a kör), a sugártest 
lobja; többnyire = iridocyclitis. 

Cylocantexium = caustooyolus 
caustogyrus. 

Cyclopanophthmia (v. ö. cyclops az 
egyszemű, anophthalmia) = anoph
thalmia cyclopica, félszen:iüséga szem· 
teke hiányával 

Cyclophoxia sangninis (v. ö. cyclops 
a kör, <pÉp$tV vinni), a vérkeringés. 

Cyclopia (v,. ö„ cyclops) monoph·· 
:;thalmia. 

Crlops (0 .. xúxA6lt.V), félszemű ember, s 
,az egy szem az orr gyöke táján van 

Cyclosis (-ij x:u'zActHn;), a keringés. 
Cyclns (6 xúAAo.;), a kö1' 

Cydonia vnlgar,is Persoon, a közön·· 
séges bil'salmafa. 

Cydoniatus, birsalmás, a birsaln1a 
nedvével, nyálkájával kevert. 

Cydonium (TO z\JÜti5'.'(0'1), a birsalma 
Cyema ('rO xÚ7JfJ.Cl), a magzat, az ébrény 
Cyesiodiax'r·hoea ( v. ö. cyesis és 

diarrhoea) = diarrhoea gravidarum 
Cyesiognomon (v. ö. cyesis, Ö y'>'Wµwv 

az isrrie1·ö), t<rhesség tünete, jele.. 
Cyesiognomonicns (z. ö eyesiogno· 

1non), tt-:·1hesség tüneti. 
Cyesiognosis ( v ö„ cyesis, 1Í yoWau; 

az ismeret) a t'3rhesség ismerete, ter· 
hesség-isn1er tetés 

Cyesiognostica, cyesiognostice se ars 
,-= cyesiognosis. 

Cyesiognosticus (v ö, cyesioguosis), 
te1 hesség„ismereti 

Cyesiologia (v„ cyesis, ó Aóyo; a tan), 
a te1hesség tana 

Cyessologicus (v. ö. cyesiologia), te1·· 
hességtani. 

Cyesis (.;j xúriat;), a terhesség, viselő„ 
ség. 

Cyeticns (Y-U"l')Ttx:Ó;), terhességi 
Cylia (Tb. x:úl.w:) = cylides 
Cylides (<t.l x:uA(Oe; ), a sze1npillák, 

szeinhéjjak. Régi értelemben csupán: 
palpebrae inferiores. 

Cylind1·aneu1:ysma (v„ ö cylind1us ée 
anenrysma)= an.eurysrna r.ylin1h Íí\um 

Cylindxicns (x:uAtvOptxÓ~), hengerszetü 
Cylind:r:·oma (v, ö. cyliudrus), henger

sejtli húsda.ganat = syphonoma Bar· 
deleben szetint: = ca1cino1na epi
theliale oolloldes. 

Cylindr·ns (Ö r.1.Í).tvOpo;), a henger 
Cylis (~ xuAl;;, v. ö. cylides 
Cyllosis (YJ xu'AAúlot;) 1 a górbülés, bé. 

nulás j pl cyllosis manus e luxatione, 
íiczamodtl.s··okozta kézmozgathatritlau
sú.g - tehlLt látszólagos bénulás 

Cyma ('ro xUµ.l'l.), 1. a h·illá1n ; 2. a te. 
rebvirágza.t; D. a magzat, az éb1eny j 
4 sarj 

Cyma sambnci, a gyepű bodzaterebjej 
te1e bvilágzata. 

Cyma :D.oxida tiliae, a há1sfa virágzó 
tei·ebje 

Cymogr'ophion v„ ö„ ky1nog1·aphion. 
Cymeohos (v. ö, cyn1a, fi 11z.ti5 a vissz. 

hl1ug), a hullámzas hangja 
Cymolum = cun1olum c--- can1phoge„ 

niu1n, a cyn1ol 
Cynamylicum se acidnm, fahéjsav. 
Cynanche (~ x:uwlyy._T), OIJ'lr:Í.'ty.._1], ouvr:Í..y'f..et~ 

összeszo1ítni), a torokgyík, hárty<\,S 
torokgyik 

Cyna.nohe oellula:r:is maligna gan" 
gi:aenosa =-----= angina Ludov-ici 
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Cynanche contagiosa =--= angina.1 la· 
ryngitis dipthe1itica. 

Cynanche sublingualis =-- angina 
Ludovici„ 

Cynalicho:I'thopnoea (v. ö. oynanche 
és orthopnoea), torokgyikos nehéz 
légzés, fulladozás 

Chynanchnm vincetox:icnm1 01 vosi 
fecskegyöké1, 

Cynicus (x:u·nxó;) 1 ebi; spasn1us eyni
cus, ebgörcs -· az arczizmok rángó 
görcse Orexia cynica = cynorexia 

Cynodesma, cy.nodesme (-~ r.uvoOéoµ"t)), 
cvnodesmíon 

Cyitodesmesis (v. ö cynodesmiu1n) 
,·~ infibulatio, a mony fékének le1net„ 
szése. 

CJ nodesmion, cynodesminm (cO 
x.vvo3&oµ~o\I), a mony féke 

Cynodesmus (~ x.u\IÓ3ecrµ.o;), c>-
nodesmiou ; 2„ az ebláncz 

Cynodontes (6 r.v\IÓŰo\IL<:;) dentes 
canini, a szemfogak 

Cynoglossnm officinale Linné, or
vosi árnö. 

Cynolopha ("rO: x.uvo').090:), a c:sigolya
nyúlványok kiálló részei. 

Cynolyssa (Ó, .fi x.úc.w az eb, ~ ),Jcrcrrz a 
vész), az ebvész, ebv·eszettség, a ve~ 
szettség 

Cynolysson, cynolyssn.m == C) nol) ssa 
Cynolyssns (~·· .. ö. oynolyss<t) eb· 

-veszett, veszett 
Cyno:r~e~ia: cyno:r·e~is (C. ~ x.úw·i a.z 

t'b, 'li ope<;tr; az éhseg), farka3„éhség, 
ebéhség ""·- bulimia 

Cynosbaton, cynosbatum (7C 'Y.1J'1ÓiJ·· 

j3ct.To\I): a csipkebokor bogyója 
Cynosbatus ('i-1 x.uvóapct.Lo~), a csipke· 

bokoT 
Cynosbati f:r·uctus "-0 cynosbaton 
Cynospasmns (ó, ·~ x.Úúl\I az eb, v ö. 

spasrnus), az arcz ráugó görcse, az eb„ 
görcs 

Cyopho:c·ia ( ~ xvo-:poplrz), a te1hesség, 
a viseliJség 

Cyophoi:us (x.uócpopor;), visolös, te1hes 
Cyos (LO x.:.Íor;) = cyerr1a. 
Cyotocia (~ xvoLox.(o:), a szülés 
Cyot:i·ophia (~ xuot"po-:plo:), a 111agz;1t 

táp!Alko?:ás:'l. 
Cyphi (rO x.Uc1n), aegypto1ni füstOlőszei. 
Cyphodes (TO x.U9( és LO el.30;), 1. 

füstölő. Species cyphodes, füstölö
szerek; 2 cyphoticus, púpos, 
púposhátU 

Cyphoma (rO ziScptUµo:), a púp. 
Cyphomatosus =-::: cyphodes. 
Cyphortosis ('ro zücpor; a púp,~ Öp::two-lr; 

kiegyeuesités), púp-kiegyenesités, púp. 
igazitás. 

Cyph~s ("io x.V:por;), 1 a púp j 2 púpos 
edény. 

Cyphósis (il 
többnyire 
nül 

x.Útphlcr~;), púposodás ; 
cyphoma

1 
bár helytele-

,J egyzet„ Cyphosis alfajait talál-· 
hatja az olvasó, »kyphosis« alatt 

Cyphoticus = cyphodes. 
Cypsele, cypselion, cypselium, cyp

selis (-fi x1J'..j;Ö."t) stb . .) 1 1. kis tok; 
2 kis ü1eg és tartalma, tehát: 3 a 
külső füljárat zsiija, a fülzsír. 

Cyrtodes, cy:x·to.i:des (x.'-1pLOE.lÜ1Ír;. xup
Lc.lö"t);, x.up-ró~ görbe, púpos), púpido1nú, 
púp okozta 

Cyr·toma (rO x.ÚpTwµct., x.up70Í:ÍV görbi
teui) ~-= cyphomR. 

Cyr·tometr·nm (zupTo'; gö1·bei LO 1.1.&-rpov 
n1érték) 1 görbület-1né1·ő, n1űszer 

Cyr·tosis (Tj x:p•wal~), púposodás, púp-
képzéídés; 2„ hibásan ::-.-::-.- cy1'toma 

Cyr·totes (ö x.up"C"ÓtiJ;) e- oyrtoma 
Cys ös = cyssos 
Cyssotis '-'-"""' cyssitis. 
Cyssar·us (ó x:úcrarzpo;)1 yégbél. 
Cyssos (xvcrcrÓ;) = cysthos. 
Cyssotis, a végbél végső része 
Cystadenoma ( v ö. cysta és adenoma), 

sejtes vagy rekeszes rriirigydagauat, 
tömlős mirigydaganat. 

Cystalgia (r] x:úcr-r11 a hólyag, LC f}J,1·0:, 
a fájdalo1n). <"t hiigyhólyag-fájdalo1n, 
húgyh61yagzsába. 

Cystalgicus (v. ö c3stalgia) 1 hugy
hólyag fájdltlmi, húgyh6lyag-zsábai, 
!'tb 

Cystauastr(Jphe ( v. ö cyfl te, ~ &\117.· 

CJ7pocpoj n1egfordulás), a húgyhólya.g ki
fo1dulása, kitüre1nlése 

Cystanastr-ophicns (v ö cystaua .. 
str ophe )

1
húg y hólyagkifordulá.s okozta, 

etb 
Cystanencephalia (v.. ö cy:;;te és 

anencephalia), torzszülött, 1nelynek 
feje helyén agy\ elő uélküli hólyag 
van; tö1nléífejű szö1uyeteg, 

Cystanchen (v. ö. cyste és ó a.Uz'l'v a 
nyak), a húgyhél:yag nyaka 

Cystanchenitis (v. ö cystaucheu) 1 a 
húgyhólyag nyak.anak lobja, gyula

c.ystauchen. 
húgyhUlyag 

dá.sa 
Cystauchenotomia (v. ii 

-t) -roµ'fÍ a, metszés), 1t 

uyakának n1etszési>, 
Cysta.nxe (v ö cyste, "~ a.iJ;Yjcrt; na-

gyobbodás), a húgyhólyag··tágulás1 

túltengés 
Cyste (fi x.ÚcrL"t))', 1.. h6,lyag; 2. húgy

hólyag ; 3. nöi szeme1·en1 
Cyste ap_oplectica, véres, gutaütésliöl 

eredő tönüéí 
Cyste dei;·m.o.1des, börtömlö~daganat. 
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Cystectomum, Roguetta„féle cystotom, 
sze1nészi inüszer; nyerges-árido1nú 
tokfú1ó. 

Cystencephalia (v. ö cyste és euce .. 
phalos), Geoffaoy St Hilaire =· 

Cystencep.halns, torzszülött, savó· 
tartalmú hólyaggal, koponya és a.gy. 
velő helyett 

Cysteogen.esis (v. ö. cyste, yfy\l<:cr::J!Zt 
képzlídni), hólyag. képződés, tömlő .. 
képződés 

Cysteölapa:r·otomia = cystidolaparo
tonüa. 

Cystex·emia, v„ ö. cystide1·emia. 
Cysthaemoi•x·hoi"des (''· ö. cyste és 

haemorrhoides), a húgyhólyag arany
e1es hántalina ! ! 

Cysthelcosis .:e.= cystidelcosis 
Cysthepaticns = hepatocysticus 
Cysthepatolithiasis cystidepato-

lithiasi'l 
Cysthepatolithns =-""- cystidepatolithus 
Cysthyg:toma [,- ö cyste és hyg1nma), 

tu111or cystico--lyinphaticus, hygroma 
cysticum 

Cysthygx·oma patella:r·e =-- hygro1na 
patellare cysticuni 

Cysthype:r·sax·cosis (v. ö. cyste, Drr:Ép 
túl, ·1~ mipxw::n; húsosodiis), központi 
húgyhólyag-túltengés, a húgyhólyag 
falainak vastagod:isa 

Cysticex·cns (v. ö cyste. ·~ xÉpxo; a 
fa.rk)_ hólyagféreg, borsóka 

Cystice:r·cus cellnlosae, disz:nóhólyag
féreg, l1 bo1·sóka. 

Cysticercns tenuicollis, vékony-nya
kú ri1rbka (?) V ö. taeuia n1a1ginata 

Cysticus, hűl yagi, hólyagos ; tun1ores 
1 

cystica, tömlős daganatok. · 

Cystidae:mox·1:ho1'des =.----;; cysthae1no1'tw 
hoides. 

Cystidalgia cystalgia 
Cystidalgicus = cystalgicus. 
Cystidan.atr·ophe =--= cystanastrophe. 
CystidanC:hen.oto:mia ,~,-= cystaucheno-

to1nia 
Cystidelcosis (v. ö cystis1 tj €Axhlot; 

a fekélyesed.és), a húgyhólyag feké 
lyesedése, a húgyhólyag··fekély. 

Cystidencephaloma = cystidon1,y· 
elo1na 

Cystidepatolihiasis {v. ö. cystis , 
hepax s lithiasis), epeköbiutalo1n 

Cystideremia (v„ ö„ cystis, ~ lp'l]µlet 
az irt<is), sz61Ql„sz61a: tömlő-kiirtás; 
értendő: petefészektömlő--kiiitás. 

Cystides ovax·ii1 petefészektömlők. 

Cystidoblen.n.o:r·i:·hoea = cystoblen· 
no1·rhoea. 

Cystidolaparotomia = laparocysto-· 
tomia 

Cystidomyelom.a (v. ö. cystis és mye·· 
101na), :1 húgyhólyag velős rákja„ 

Cystidomyelosis, a cystidomyeloma 
képződése · 

Cystido:r·xhouchns (v. ö cystis) =rhon· 
chus vesicularis. 

Cystinum (v. ö. cystis), a cystin 
Cystinuria (v. ö„ cystiu és oU~.:lv vizel

leni), cystinvizellés. 
Cystis (tj K~~ct;) 1 a h6lyagtönilő1 húg~ -

hólyag 
Cystis apoplectica = cystis hae-

1uor1hagica 
Cystis fellea, az epehólyag 
Cystis haemorrhagica, véres gutaw 

tö1nlő 

Cystis u:r·ina:1ia, a húgyhólyag 
Cystiticns, húgyhólyaglobos1 húgyhó

lyag-lobi. y- ö. 
Cystis (.f .. xtiattn;), <L húgyhólya.glob 

húgyh61,yag-gyuladá.s 
Cystitis acuta, heveny húgyh6lyaglo b. 

Többnyire: huiutos 
Cystitis cata:r·r·ltalis = cystitis mu

cosri., hÚ!::"\· hólyaghurut 
Cystitis chx·onica1 idült húgyh6lyag

hurut 
Cystitis inte1·stitialis = cystitü; pa-

1·enchymatosa 
Cystitis m.ucosa = c.ystitis cata11halis 
Cystitis pa:r·enchymatosa, gyu11nn -

beli húgyh6lyaglob 
Cystitis serosa = opicystitis 
Cystitis totalis, a húgyhólyag össze~ 

rétegeiie terjedő gyuladás 
Cystitis toxíca, 111é1egbeh:itás okozta 

húgyhólyag„gyuladiis. 
Cystoblenorrhoea (v. ö. cystis és bleuo-

11hoelJ,, ), húgyhólyag takár:ja _ kank~ja. 
Cystocarcinoma (v, ö. cystis és ca1-

cínoma), tömlős rák, 
Cystocata:rrhus (v. ö cystis és ca

ta11hus), húgyhólyaghurut. 
Cystocele (v ö„ cystis és cele), húgy 

h6lyagsé1 v Heruia vesicalis 
Cystocele vaginalis1 hüvely beli)1úgy

l).ólyagsé1v. 
Cystocephalns = cystencephalus. 
Cystochondx·oma (v ö. cystis, chon· 

dtoma), tö1nlös porczdaganat. 
Cystodialysis ( v„ ö„ cystis és dialysis ), 

a húgyhólyag 1negnyitása? ? 
Cystodynia (v ö .. cystis és ~ O&u'vri a 

fltjdalom), húgyhólyag„fá,jdalom 
Cystogenesis (v, ö„ cystis ylyvo:a3a.:~ 

képződni), a húgyhólyag fejlődése, 
alakulása„ 

Cystoi:des, cystodes se„ neoplasma 
( v ö. cystis és TO e{Oo~ áz idom), 
sok rekeszű tömlős daganat„ 
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~ystolithiasis (v ö„ cystis és lithiasis), 
húgykőbántalom„ 

Cystolithicns1 húgyköves, húgykövi 
Cystolithus {v ö„ cystis, ó Al3o; a kö), 

a húgykő. 
Cystoma (-f: x,Ja,~; a tömlő) a tömlő

daganat. 
Cystoma ovarii,~ a petefészeknek töm· 

lös dagauatja„ 
Cystoma ovax·ii multilocnlaris, sok 

rekeszű petef6szkes tö1nlödaganat. 
Cystoma ovarii prolifex'Um papil

lare1 sarjadz-6 petefészkes tömlő
daganat, 

Cystoma ovarii ter•atoldes malig
num, szöxeyetegszerü petefészkes 
tömlő daganat„ 

Cystoma ovar·ii uniloeulax·is. egy-
szerű petefészektö1nlö„ · 

Cystoneux•algia = cystalgia„ 
Cystopax·alys:i.s ( v. ö„ cystis és para

lysis a hűdés), a húgyh6lyag hüdése„ 
Cystopai;-alyt:i.cus, hüdött hólyagú stb. 
Cystophthisis, cystidophtisis (v„ ö„ 

cystis és phthisis), a húgyhólyag-· 
sorvadás. 

Cystoplastica (v„ ö„ cystis és plastica), 
húgyhólyag képzése, húgyhólyag alka-· 
tás 

Cystoplecticus, hüdött hólyagú ; v. ö„ 
Cystoplegia (~ nkfÍY"tJ a hüdés), húgy

hólyaghüdés 
Cystoptosis (v. ö. cystis, ~ "Tt"t"<Üa~~ az 

esés), a húgyhólyag előesése, kiesése. 
Cystor·rhagia(v ö. cystis, -t Pct.y~ a vér„ 

zés), húgyhólyag-vérzés. 
Cystox·:r·hagicus, húgyhólyagból vérző. 
Cystox·:r·haphia (v. ö„ cystis és -/i Pct.ep~ 

a varrás), húgyhólyag-varrás. 
Cysto:r·i:·hecticus (v. ö. cystorrhexis), 

húgyhólyag - szakadási, húgyh6lyag
repedés okozta, 

Cystoi:·rhexis (v. ö. cystis s ~ Pi"J~t~ a 
szakadás), a húgyhólyag szakadása. 

Cystox·rhoea (v„ ö. ~cystis, P5.fv folyni) 
- 1. diabetes; 2 = cystoblen -
norrhoea; 3„ ritkán = cystorrhagia 

Cystox·:r•honcbus = cystidorrhonchus. 
Cystosaccus =par acystis, parurocystis, 
Cystosarcoma (v. ö cystis és sar-· 

coma.), tömlős húsdaganat, 
Cystosarcoma p:r·oliferum, fias töm„ 

lös szarkoma v husdaganat. 
Cystosarcoma phyllodes, rétes töm

lős húsdaganat„ 
Cystosarcom Miilleri simple:x:, 

Müller-féle egyszerű húsdaganat, 
vagy szar-kűrna. 

Cystoschisis (v. ö„ cystis és ~ ayJa~; 
a hasadék), hú,g-yh6lya.g-.hasa.dék. 

Cystosciri;·hus (v„ ö. cystis és scirrhus), 
húgyhólyagbeli rostos rák„ 

Cystoscopia (v„ ö., cystis, ~ OX07t'l'}'), a. 
húgycső - húgyhólyag--tükrö:-_:Áls. 

Cystoscopia electx·ica, húgyhólyag·· 
tükrözés villamos fény mellett„ 

Cystoscopum electrioum(v„ ö„ eléSbbi·· 
vel), villamos húgyhólyagtükör., 

Cystosomatotomia (v. ö.. cystis, tO 
aWµ(]; a test, ,éµ.vE-lV metszeni), kő-· 
metszés, melynél a húgyh6lya.g testét 
nyi~ják meg 

Cystospasmicus = Cystospasticus. 
Cystospasmus (v. ö. cystis és spas

mus), húgyhólyaggörcs, hypercinesis 
vesicae. 

Cystospasticus (v. ö„ előbbivel), húgy
h6lya.ggör csben szenvedő stb. 

Cystostenochoria (v,. ö„ cystis, ~ Q"l"é:'IO• 

xwplr.J.. szűkülés), húgyhólyagszoros, 
pl. falainak a központ felé tart6 túl. 
tengése folytán. 

Cystostenochoricus (v, ö. előbbivel) 
húgyh61,yagszorosi 

Cystotomia (v ö„ oystis és fi •oµ:rí 
a metszés) , húgyhólyagmetszés, kő
metszés; t. i. lithotomia .. Néha rövi· 
ditve ovariocystotomia helyett. 

Cystotbmum, cystotomus (v. ö 
előbbivel), kőkés. h6lyagkés„ 

Oystot:r·achelotow.ia. (v. ö, cyatis, 
trachelos és -t] "toµii) = auchenotomia.. 

Cystoti:auma (v„ ö„ cystis és trauma), 
húgyh6lyagseb, 

Cyterinm (•b xvnfp<ov), fogamzáse1ő·· 
segitő szer. 

Cyihaemolysis ( v„ ö„ cytos, tO a[µ.ct 
a vér, ~ Aúa~; az oldás), vérs~jtbontá.s, 
vérsejtvesztés, vérsejtbomlás„ E mű
szóra ne1n akadtam ugyan a napi 
sajt6ban, de igenis melléknevére ; v. ö. 
cythaemolyticus. Ha a szükség azt 
ta1totta, hogy azt inega.lkossák, akkor 
helyén van a főnév is, mert külöm·· 
ben i;filius ante patrem. « 

Cythaemolyticus (v„ ö. az előbbivel), 
vérsejtbontó, vérsejtvesztö., 

Oytisus scopax·ius Link, közönséges 
seprő 

Cytoblasta, cystoblastema = 
Cytoblastes, cytoblastesis (v. ö, cy~ 

tos, ~ha:a•Ó; a csir), a sejt csiranyaga. 
v„ ö. protoplasma 

Cyttiplasma (v. ö. cytos és pla.sma) = 
protoplasma, 

Cytos (tb x.Ú•o;) = cella, ccllula., 
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D. 
D = dá, adj, add. 
Dac:1;y, dacrybn ('rb 5cÍ..xpu, 8dxpvov a 

köny), a köny, lacryma 
Daci;-yadenalgia (v„ ö„ dacry, aden, 

,Q &A-yo;: a fájdalom), könyroirigy·· 
bántalom, könyroirigyzsába? 

Dacryadenalgicus (v. ö„ dacryadenal· 
gia), könymiiigybántalmi, stb 

Dacr'yadenitis (v ö. dacry és adenitis), 
a könymirigy lobja, a köny1nirigy 
gyuladása 

Dacryadenoscir:c'hns ( v 
aden és scir1hus), a 
I'Ostos rákja 

ö dac1y, 
könymirigy 

Dacryaemor'r'hysis (v ö. dacry, 
~ O'.lµóPPu(nc; a vérzés), vérkönyezés, 
véres künyezés 

Dacr·yagogus (v. ö,. dacry, &y6lyÓ;: ve
zető) e=- ductus lacrym.alis„ 

Dacryagogatresia (v. ö, dac1yagogus, 
i11"fl1JTO;: át nem fur-t), a könycsatorn8. 
összenövése , járatlansága , at:resia 
ductuum lacrymalium 

Daorydium (TD a~xpÚÖ'lO\I), 1. kis köny; 
2 arabs inézgaszem; 3. = scamn10-
nium -· :odiagrydium~ hibás név alatt. 

Daoryalloeosis (v ö dacry, és al· 
loeosis), a könyeknek rendellenes 
vegyi alkotrlsa 

Dacryelcosis (v. ö. dacry, -lj $/,xtill'.H; a 
fekélyedés ), könymirigyfekél yesedés 

Dacryma (ro 3c/x.p1Jµ~), a köny. 
Dacryoblenn01'1'hoea (v. ö dacry s 

blennorrhoea), könytakár, a kön}7 • 

csatorna taká1:ja, v„ idült hu1 utja 
Da.ci:yocystalgia (v. ö„ dacry, cystis 

és cO 6'.kyo;, a fájdalom), könytömlö 
zsába, könytönüőbántalon1? 

Dacryocystatonia (v .. ö, da.cryocystis 
és atonia), a könytönüő elernyedése„ 

Dacryocyste , da e r y o e y s ti s , a 
köuytömlö. 

Daczyocystitis (v. ö dacryocystis), 
a köny tömlőjének lobja, gyuladiisa. 

Dac1'Yocystitis blennorr·hoi"ca, kan„ 
k b s k ön y töm 1ö·gy11 ladás, 
ta.káros könytömllS-gyula.dás. 

Dacryocystitis catarrhalis, hurutos 
könytömléSlo b,, 

Dacryocystitis phlegmonosa, tály9-
gos könytömlölob, a köuytömlö gyur„ 
májának lobja. 

Dacryocystoblennox'r·hoea (v. ö„ da· 
cryocystis és blennorrhoea\ köny„ 
töm lötakár, könytömlökank6 

Dacryocystocele (v„ ö. dacryocystis 
és cele), kön.ytömlösérv„ 

Dacryocystoptosis (v. ö .. dacryocystis 
és ptosis) könytömlőelöesés. 

Dacryodes, dacryoi'des (O~xpur.Ü8't);:, 
ŰClY.puoE~()~;), könyszerü, könyidomú. 

Dacryodes nlcns, Hippokrates szerint 
- eves fekély 

Daci:·yolithiasis(v ö dacryés lithia.sis), 
könyl[öbántalom 

Dac:r·yolithns (v„ ö. dacry, d Al'.J'o; a 
kő), köuykö 

Da.cryoma Vogel Aug. Rudolf sz0rint 
könyfo~yás, a könycsatornácskák be· 
dugulása :folytán Furcsa. alkotás!! 
Tulajdonképen »könydagana.t< ! ! 

Dacx·yon = dacry. 
Dacr·yonome = organorum lacryma·· 

lium ulcus exedens, a köny1nirigy 
vagy a könytömlönek eves :fekélye. 

Dacryopoens (8~xpuoTto~ó;), könyez
tetö, megríkat6, könyképzö. 

Dacx,yooedema (v. ö. daf,1'y s -..: ö. 
oedema), a könytömHí vizeny6s a.a .. 
gana.tja ? 

Dacryops (v. ö, dacry, -fi lltj; szem), 
könytömlődaganat, könydaganat. 

Dacryoptosis = dacryocystoptosis. 
Dacryopyox·rhoea (v. ö. dacry és 

1iyorrhoea), könyszervek genyfolyása,_ 
genyedés a könyszer-.ekben, 

Dac:ryopyosis (v. ö dacry és pyosi_s), 
a könyszervek elgenyesedése. 

Dacx·yoi;·r·hoea, da.cxyrrhoea (v. ö, 
dacry, Ptf\I folyni)i könyezés, köny· 
folyás 

Dacryori;·hysis, dacr·yr·:c·hysis (v. ö 
daciy, 'il púcrt~ folyás), könyezés, 
k ö ny p e r g é s , könycseppegés, a 
könyár. 

Dacryosolen ( v. ö. dacry, ~ acuA;j~ a. 
csa.tc:rrna), könycsa.torn.a. 

1 
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Da.eryosolenitis 147 Decllvitas 

Daox'Yosolenitis (v„ ö, docryosolen), 
könycsatorna-lob, infl.ammatio ductus 
lacrymalis 

Dac:r:yostagia, és 
Dacryostagma (v. ö. dacry, cr·ri~tw 

csepegni) köuypergés, lacrymarum 
stillicidium 

Dacryosyrin:ic {v„ ö. dacxy és syrinx), 
1. könysipoly; 2„ könycsatornafecs
kendö., 

Dacryur·ia (v .. ö dacry,tb o~po\la húgy), 
húgycsepegés, húgypergés. 

Dactyli (v„ ö. dactylus), a datolyák. 
Dactylicns {b'a:K't'VÁ~xo':;), 1, digitalis, 

2. a segnyilást illető 
Dactylitis (ó 8c.(xtuAo;), az újjlob, paua

ritiu1n. 
Dactylitis syphilitica, bujak6ros újj„ 

lob újjgyulladfls„ 
Dactylius {Q aa;xTIÍAto;), 1. a gyűrű j 

2„ a segnyilás. 
Dactylogryposis (v„ ö. dactylus, ypv„ 

nór; görbült) , incurvatio digitorum, 
kóros úJjgörbülés, ujjzsugorodás. 

Dactylolysis spontanea (v. ö, dac
tylus, ·~ J..Ja~c; a levallás), az újjak 
elsö izének, p e r e z ének elhalása, 
elvállása ; v. ö, aiuhum. 

Daetylomylensis (v. ö. dactylus és 
myleusis ?), újjlevésés, elavult opera„ 
tiv eljárás. 

Dactylospas:mns (v. ö„ dactylus és 
spasn1us), az újjak görcse1 az újjgörcs 

Daetylosymphysis (v, ö. dactylus és 
syrnphysis), az újjak összenövése. 

Daotylns (6 tkixniAoi;), 1. az újj, digitus j 
2 a datolya 

Daemonomania ( Ó, ~ Oa.1µwv a man6 
- v„ ö„ ma::da), őrültség, elmek6r, 
lnl'lyben a betegek azt képzeli~1 hogy 
gonosz szellemek üldözik őket 
Tehát: vallásos elmeháborodÓ,s. 

Daemonomelancholia = dae1nonO·· 
mania. 

Daemonophobia (ó Ox1µhl'I a, man6, 
ó -tJ;'~o; a félelem)= daemonomania? ! 

Da.hlinnm = inulinurn. 
Daltonismns (Dalton) , Dalton··féle 

szen1hiba1 a vörösvakság. 
Dammarnm, dammargyanta. 
Damolieum se aeidum Stadeler, 

damolsav. 
Damolnx·icum se. acidnm Sti:i.dele~', 

damolursav. 
Daphne mezereum, a farkasborosz

lán 
Daphninum (v„ ö daphne), a borosz„ 

lánal. 
Darsis (Y... Ocip1n.;), a felpállás, feltörés, 

exco1iatio. 

Dar·tns {acr.p-ró;), nyúzott Tunica dar·„ 
tus, dartos, a belsö izmos hereburok, 
a herének belső izmos meze 

Dasyma (TO Bcfcruµcr.), l, = dasytes ; 
2. = trachoma, 

Dasytes (~ 3o:crJ°rtJi;), = hirsuties uni„ 
versa.tis, világra hozott általános 
szörösség, 

Datiscinnm = inulinum? 
Datnra stx·amoninm Linné, ma.sz„ 

lagos redBszirom 
Daturinum (v„ ö„ datura), maszlagal. 
Dancus car·ota, a sárga murok„ 
Dealbatio ( dealbare fehériteni), 1. a 

fehérités ; 2. = leucosis, 
Dear·ticulatio = diarthrosis. 
Debilitas (debilis gyenge), a gyenge

ség. 
Debilitas congenita, világra hozott 

gyengeség. 
Debr·idement multiplé, a sérvkapu 

többhelyü bemetszése, 
Decagr·amma (OZxix. tíz, TO ypáµµa. a 

súly), a dekagramm, tiz g1a111m. 
Decalvans, kopasztó, kopaszitó 
Decantatio, deeanthatio {de el. le, 

canthus a szög - mivel e cselek
ményt szögben hajtják végbe}, a. 
leöntés - t. i. egy csapadékkal biió 
folyadéknak leöntése -- e csapadék·· 
röL 

Decanus (Oéxa. tíz), a dékány; leg
alább tíz tagból álló tá1sulatnak 
később egy tudományos karnak el„ 
nöke - :.>ita, ut ipse decanus sit 
undecimus„« 

Decapitatio {de le, caput a fej), 
a fejezés, lefejezés, nlint szülészeti 
mii tét. 

Decapitatio ossinm, a e s ontok 
1 e fej e z é s e, az izületi :fejek csen„ 
kolása; pl. 

Deeapitatio hnmex·i, a kar lefeje~ 
zése. 

Deeapitatio femor·is, a czomb lefeje· 
zé..;f', 

Decidua menst~·nalis se„ tunioa s. 
membr·ana (v. ö. deciduus), hószámi 
hullékony há1tya. Jobb talán tüné
keny, mert a hártya nem hull el, ha·· 
nem eltünik 

Decidna reflexa, a tünékeny háttya 
méhi része. 

Decidna se~·otina, a tünékeny hár
tya m ás ás része„ 

Decidua vera seu caduca Hunteri, 
a valódi tünékeny hártya, a magzat„ 
burok, pars uterina placenta.e Hilda· 
bl'andt. 

Decig~·amma (deci tized s gramma)1 
egy deczigi'amm, egy tizedgramm 

Deelivitas (declivis lejtős), a lejtö. 
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Decoctio 148 Degelleratio amyloldes-

Decoctio, a fözés. V. ö decoctum. 
Decocto-infnsnm (decoqueremegfözni 

infundere se. aqua fervida1 leforrázni), 
a fözetes forrázat 

Decoctnm ( decoquere nLegfözni), a 
főzet. 

Decoctnm album Sydenhami, Sydeu·· 
ham főzete. 

Decoctnm chimaphilae, el"nyős kör
tike füzet 

Decoctnm Pollini, Polliu-féle főzet 
Decoctum sai:saparillae composi

tum fox·tius, erősebb szasszaparilla 
főzet 

Decoctnm sax·saparillae composi
tum mitins, gyengébb szasszaparilla 
főzet 

Decoctnm Zittmanni foi:tins = 
decoctu1n sarsaparillae compositu1n 
fortius Zitt1nann-féle erősebb füzet. 

Decoctum Zittmanni mitins = de
coctu1n sarsapaLillae n1iti11s, Zitt-
1naun-féle gyengébb főzet 

Decollatio (de·· és collun1 a nyak) ~ 
decapitacio 

Decoloratio ( decolor szintelen), az 
elképedés, elhalaványodás, sziutele
nités. 

Decompositio (decompoue1·e - bon
tani), a bo1nlá.s, a bontás 

Decompositio chemica, vegybonüás, 
vegybontás 

Decorticatio (decorticatus lehánLzott), 
lehánt:ts, lehárnlás, lehámoz:á.s. 

Deci:·ementum (dec1escere fogyui), a 
fogyás, fogyatkozás, csökkenés 

Decrementum mo1·bi, a kór csökke
nése, a k61 enyhülése, 

Dec1„ementum virinm, erőbeli fogyat
koz:is, gyengülés, kinLe1 ülés 

Decx·epitudo, aggkori elgyengülés. 
Decz·epitns, elgyengült, kiinexiilt; aetas 

dec1e1)ita, az llggkor 
Decrescentia decre1nentum. 
Decretorins (dccernere eldönteni) = 

criticus. 
Decnbitns (de0u1nbere lefeküdni), fek

vés oko.zta gyuladás, a felfekvés ; 
v. ö gangl'-aena per deyubitum. 

Decubitus acutn.s, hevenyen fellépő 
felfekvés béniilt testrészeken 

Decubitus gangx·aenosns = gan· 
graena per decubitum. 

Decursus {decurere lefolyni), a le
folyás. 

Decursus morbi, a kórlefOlyás. 
Decnr·tatns, megrövidült Pulsus de

curtatus, folyton gyengülő - mint
egy l'övidülö érverés. 

Decnssatio (decussare keresztezni), a. 
keresztezés„ 

Decussatio nervorum optieoi:·nm ·= 
chias111a nervo1um opticorum. 

Decnssatio pyx'amidum, a velö--lobo
rok ke1esztezése 

Dedolatio ci:·anii (dedolare gyalulni} 
= aposceparnismus 

Dedolatio melllb:i:·o1·nlll, a levertség, 
általános roszulérzés 

Defaeoatio (v. ö. fiteces): bélsárürülés1 

emészt e t kiürités, 
Defatigatio (defatigare kifárasztani), 

a kif;.Lradás, elf0,1adás, túlerőltetés. 
Defectio (deficere hiányozni), a. fo·· 

gyatkozás, hiány. 
Defectio animi, az elájulás. 
Defectio virinm, a kimerülés 
Defectus, a hiú.ny. Pl 
Defeotns pox,tionis vaginalis nteri, 

a méh hüvelybenéző részének hiánya. 
Defectns ntei:'i, a méh hiánya. 
Defex·ens ( deferri, levezetni), itt: vissza

vezető. V ö. Vas defe1ens. 
Defei:·vescentiai az apadás, a csök·· 

kenés, lohadás 
Defensivnm se. medicamen ( defen

der e védeni) a viédő, az óvószei. Eni
plast1um defensivunL, a vé<lötapasz 

Defi.bxinatio sanguinis, a vérnek 
megfosztása rostonyájától, iostanya
gától 

Defi.guzatio (de - és figura a kép, 
alak), az elképedés, eltorzul;is, eltor··
zitas 

Dellox·atio (de -· és flos a virág), a. 
szüztelenités, szűzasségtől megfosztás 

Dellox·atus, virágj3.tól fosztott; mu
lier defiorata - gzfizességétöl fosz
tott nő 

Dellnvium (defluere lefolyni), a le-
folyás 

Dellnvinm capilloi:um, a hajhulh{s 
Deflnvinm ani, a hasmenés 
Definxio = defl.uviu1n 
Deftnxus = defluviun1. 
Delluxus alvi = defiuviutn ani. 
Defoi:·matio ( defo11nis ido1ntalan), 1. az 

eltorzitás, az ido1ntalanság képző
dése; 2„ = 

Defoi:·mitas, a torzulás, a torzalak, az 
idomtalanság, éretlenség 

Defr·ntum, az Íz, pl. szilvaíz 
Defnn.ctus, meghalt, elhalt, elhunyt 
Defurfuratio (fu.rfm a korpa), a hám-

lás = desquamatio furfur acea. Korpa
sze1ű lehámlás, korpáz6 fehámlás. 

Degeneratio ( degenorare ~ elfajulni), 
az elfajzás, az elfajulás 

D0gen~ratio adiposa = degene1atio 
lipomatodes„ 

Degenei:atio amyloi:des vulgo 
amylo'idea, a keményitöszerű v sza
lonná'S elfajulás. 
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Degenerntio eolloides 149 Dens oenlaris 

Degeneratio colloides, enyves, kacsa„ 
nyás elfajulás. 

Degener·atio lipomatodes s 3.di
posa, zsitos, hájas elfajulás. 

Degeneratio myxomatodes, nyákos 
v. nyálkás elfajulás 

Deglutitio (deglutire lenyelni), a le„ 
nyelés 

Degmus (0 ŰY)yµ.Ó;), a rágás, a has„ 
rágás - gyomorégés 

Dehiscentia (dehísce1·e felpattanni), 
a felpattanás, elválás, kiv8,l8.,s, kitö
:rés; dehisceutia ovuli, a pete kitö„ 
rése, kiválásai elválása a petefészek
töl; növénytanilag: :»kova.dás«. 

Dejectio ( dejicere elvetni), az elvetés, 
a bélsár-ürités 

Dejectio animi, R. lehangoltság, le
vertség. 

Dejectox"ia se. x·emedia, hashajtó 
szerek. 

Deixis = dixis 
Delaci:ymatio (de le, lacryma a köny), 

a könnyezés 
Delapsis, delapsus { delabi leesni) = 

prolapsus 
Deleterinm (T'o OY)h'tjTrjplov), a méreg, 

az htószer.. 
Deleterins (5'1)AY)njplo.;), :htó, pusztitó 

mérgezö. 
Deligatio, a 111egkötés, bekötés 
Deliga.tura = deligatio. 
Deliquium animi (deliuquere el

hagyn:i), az ájulás 
Deliqninm chemicum1 a szétmállás, 

elmálliis 
Deliratio, deliI~ium (delirare), a félre· 

beszélés, az őrjöngés 
Deli:a:inm acntum = mauia acuta, 

heveny Ül ültség, heveny őrjöngő elme· 
k61, ehnebántalo111. 

Delirium co:a:·dis (képies kifejezés) 1 a 
sziv mliködésének te~jes zava1·a 

Deli1"inm epilepticnm, nehézkóros 
őrültség, nyavalyatöréses elmebáu„ 
talorn 

Deli:a:ium ex inanitione, kimerülés 
okozta őrültség7 eln1ebántalom„ 

Deli:rium feb:rile, lázas félrebeszélés 
Deli:rium fUribnndum, dühöngő ör· 

jöngés 
Delirium hyste:ricum = mania. hys· 

te:óca, méhszenves elmebántalom„ 
Deli:rium mnssitans, mo.1:111og6 félre

beszélés. 
D'eli:r·inm ue:rvosnm t:r-aumatienm 

= exaltatio nervosa, nagy sérülések 
okozta láztalan félrebeszélés - több· 
nyire ideges 'agy ruéhszenves egyé·· 
neknél 

Delirium potatorum s tr·emens, az 

iszákosok [teszketö őrültsége (nem 
rezgörj ! ?), 

Delomorphns, Rollet (ö~).o.;, nyil
vá.nval6, láthat6 és morphe), se. 
cellulae delomo1·phae Igy nevezi 
Rollet a gyomormirigyek tömlöjében 
levö sejteket. v„ ö. adelomorphus 

Delphinoi'dinnm, delftuoidin 
Delphininum, a delfiniu. ·v ö. 
Delphininm staphysag:ria Linné, 

féregölö boroszlán 
Delphys (Y. Oú„cpif;, 8eAcpi.:o:), a méh, 

uterus, 
Delta {-ro 8lA-ra;), 1 a negyedik görög 
betű j 2„ a nöi szemérem j 3. bizo. 
nyos földrészek nevei, pl a dunai1 

a nilusi Delta. 
Deltodes {öeA-r<Ü01J.;i öe),Toe~ail.;), delta,. 

idomú. 
Deltodes mnscnlus, a deltaizom. Mus„ 

culus attolens humerum 
Delto2des, deltoi'.dens = deltodes 
Demanus (de, manus a kéz)= achirns 
Demarcatio (demarguer fr határolni), 

elhatárolásJ »mes gye-képzö „ 

dé S«„ 

Demens (de talan, telen, mens az 
ész), oktalan esztelen, ö1jöngö1 
eszelős. 

Dementia (v .. ö, de1nens), a bárgyu„ 
ság, oktalanság - esztelenség, esze· 
lösség. 

Dementia apathica, a btt1 gyuság. 
Dementia pa1•alytica, ideghüdése.~ 

báxgyuság v eszelősség 
Dementia senilis, aggkori butul8.s 
Demissio (demitte1e elereszteni), a 

lemondás 
Demissio animi, a csüggedés1 a bá„ 

tortalanság, a kétségbeesés 
Demissor = (:atheter 
Dem.nlcentia se remedia (den1ul· 

cere euyhiteni) = en1ollieutia, et· 
nyesztö szerek. 

Denatus, elhunyt 
Dent:iitieus = dendrodes 
Dend:i·odes, dendi·oi'des (-;-0 OÉ·10p~v 

a fa, -re e:lűoc; az idon1), ágas-boga3 
Dene:r·va.tio (de, nervus in··rÉlgi érte· 

lemben) = aponeu1osis. 
Dens, a fog. 
Dens a.ngnlax·is = deus caninus 
Dens bicuspidatus, zápfogi pofafog 
Dens buccalis = dens bicuspidatus 
Dens cadncus = dens lacteus 
Dens eaninus, a szemfog1 ebfog 
Dens cax:·iosns, szuvasfog. 
Dens incisivus, lnetsz()f(_\ Eddigejé, 

:.metszfög4:. 
Dens lactens, tejfog. 
Dens molar,i"s zápfog 
Dens ocula:r'is, felsö :'it.ernf(,g 
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Dens sapientiae s. serotinns, a 
bölcsességfog, Synonym : dentes 
rationis, dentes sensus et intellectus, 
dentes caysales seu caisales, V ö 
Hyrtl Onomatologia anatomica pag 
178, 

Dens vacillans, ingó fog 
Densatio = condensa.tio 
Densitas, a sürüség., 
Dentagogum (hybridum j v ö, odonta. 

gogum), foghúz6 fog6, 
Dentagra {hybridum) v„ ö .. odontag:ra 
Dentalis, fogi Nervus denta.lis, fog·· 

ideg. 
Dentalum snccedanenm, pótló fQg. 

anyag, fog„pótanyag, metaphosphor„ 
sav és mész elegye 

Dentatus, fogas, fogazott Folia dell·· 
tata, fogazott levelek. 

Dentes prolifex-i (dens többese), fog„ 
sarjak. 

Dentes supe:r·numer·arii, számfeletti 
fogak, felesszámú fogak, feles fogak, 

Dentioolae hominis (dens fog, colere 
lakni) fogszúférgek, 

Denticulatus, aprón fogazott. 
Denticulus (dens kies,.), kis fog, apró 

fog. 
Dentiducum (densfög,ducere huzni) = 

odontagogum 
Dentiducus = odontagogus, a fog

orvos 
Dentifo:i:·mis (dens és forma) = odon

todes. 
Dentifricium = pulvis dentif:ricius, 

v. ö. 
Dentifricius (dens fog, frica1·e dör

zsölni), fogtisztitó 
Dentinum (dens a fog), fogállorilány, 

dentin, 
Dentinoldeum so, neoplasma (hy„ 

bridum) == odontoma 
Dentiscalpium (dens fog, scalpere 

karczolni) = odontoglyphum, fog„ 
vakaró, 

Dentitio, a fogzás, 
Dentitio dif:B.cilis, nehéz fogzás 
Dentitio príma, első fog-zás, 
Dentitio secunda, mB..sodik fogzás 
Dentitis (hybridum) = odontitis 
Dento, agyaras ember, 
Dentologia (hybridum) = odonto„ 

lo gia. 
Denudatio {denudare lemezteleniteni), 

a meztelenités., 
Deobstinens (de talan, telen, obstruere 

ru egrekeszteni), hashajtó 
Deobstx·uentia se x·emedia (v, ö. 

deobstruens), hashajtó szerek, 
Depascens se, ulcus (depascere le

legelni) = ulcus exedens. 
Depilatio (depilare kopasztani), a ha}· 

hulla.s, a kopasztás1 kopaszodás, ko
paszság 

Depilatorium {v„ ö előbbivel), ha} 
vesztöszer, hajirtó szer 

Deplumatio (de talan, te len, plu1na a 
toll), tollvedlés, tollhullás; = ptilosis 

Depositio alvi, a székelés 
Depositio cataI'actae = dep1ei:)sio 

cataractae. 
Depx•avatio ar·tnum (depravatio i·om .. 

lás), a tagok összezsugoródása, meg„ 
görbülése, 

Depravatio humorum , a nedvek 
romlása, 

Depressio (dep1irnere lenyomni), a le
nyomás 

Depx'essio cataractae, a hályog be
nyomása az üvegtestbe. V. ö, recH
natio. 

Depressio cxan11, koponyabehorpa
dás A tört koponyadarab befelé 
nyo1nul az agyvelő felé 

Depressio nex·vosa seu psyehica1 

szellemi lehangoltság. 
Depressio uteri, a méh behorpadása. 
Depresso:i:· se musculus, lenyo1nó, 

lehúzó izom 
Dep:i:·esso:a; anguli o:i:is = musculus 

triaugularis = triangularis 1 szájzúg„ 
lRhuzó izo1n. 

Depx'eSSOX' labii inferio:i:is = qua.„ 
dratus menti, ahó ajklehuz6 izo1n 

Depx·essox· linguae = musculus hyo„ 
glossus; nyelvlehuzó izo1n. 

Depx·essox· nasi = musculi la.terales 
nasi, orrlehnzó izom 

DepI·essox· septi mobilis narium1 a 
lágy orrsövénylehuzó izom. 

Depressox' utexi juxta Sims, méhle„ 
huzó, t„ i. mű,;zer 

Depx·essox'ium (v. ö depressio), le„ 
nyomó vas. I\íűszer 

Depr·imentia se. xemedia (dep1i1neus 
11Jhangoló)1 lehangolószerek. 

Depsis (fi Oiqn~), a cserzés. 
Depurantia se, r·emedia. ( depu1are 

tisztitani}, vértisztitó szerek 
Dera.den (i) Oip11 a nyak, y, ö. aden) 

= ~landula colli 
Deradenitis (.-. ö„ de1•aden) = infian1„ 

matio glandularum colli 
Dex,adenoncns (v. ö. deraden, soncus), 

nyaki mirigydaganat Felesleges mind 
a három., 

Dexaeum ('ro O~po:Lov), a. nyakkötö. 
Dera.nencephalns (fi Oipri a nyak, és 

ane:ticephalus), agyvelő nélküli fejet. 
len szö1nyeteg hasadt geriuczüreggel 

Deraposphin.xis (~ Oe'.p11 a nyak, 
&n:ócrq;it)'.;L; lekötés)= auchenosphinxis 
= strangul!\tio 
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Der-ivans ( derivare, elvezetni), el
vezető, Methodus derivans, elvezetll 
gy6gym6d', orvoslás. 

Der·ivantia se„ remedia (v. ö. deri· 
vans) = revulsiva, elvezető szerek 

Dex·ivatio = revulsio. 
Der·ivatox·ins = derivans. 
Dei:-ivatum, a származék. 
Der·ma ('ro Oipµa.), a bör, az irha, a 

köztakaró 
De:c·:maemia .= dermathaemia 
Der·malgia = dermatalgia. 
Der·mancylopx·octia, der•mancy}o„ 

procton (v. ö derma, ~ áyxÚAT) az 
összenövés, ó rcpWxTo.; a végbél), at„ 
Iesia ani 

Der·maphytocida (hybrid és rosz) = 
dermatophytocida. 

Dermaphyton (rosz), v. ö derma·· 
tophyton 

Derm8:.postases (v. ö. deuna, ~ &rcócr„ 
TO:Ol<; az 3,t1akodd,s), kórjelző bőr„ 
bántahnak1 m p. a bujakóros kiütés, 
mely az alkati bujak6r jellegzél 
tünete 

Der·matalgia (v ö. derma., Tb l}.),yo~ a 
fájdalom), a b3rfájdalom, bőrzsába, 
e.utis dolor 

Dexmatanxe (v ö derma, ~ &u~Yj a 
túltengés), a bőr túltengése, a bllr 
vastagodása. 

De:i:matectasia. = dermectasia 
Dermatempodismns (v ö. derma, 

ó lµrcoOtvµo'.; az akadály), a bőrnek 
akadályzott szerves működése; pl 
ha a béír nagy kiterjedésben le van 
fo1rázva, aka~ályozva van a béír
kip:l1·olgás 

Dex·mathaemia (v. ö. derma.1 TO a'fµrx 
a vér) = hyperaenüa cutis. 

Dermathypex·trophia = dermyper
trophia 

Dermatiatria (v. ö, de1ma1 ~ la:rpela 
az orvoslás), a bőrbántaln1ak gyógy
tana1 orvoslása 

Der·maticus (Oepµa.Ttx.Ó.;), bőrös, béíri, 
bőrszerű, bö1·böl val6 

Dex·matiticns, börlobos, börlobi; v„ ö. 
Dex·:m.a.titis (,e, Otpµa: a bőr), a b<Sr 

lobja, a bö1• gyuladása. 
Dermatttis ambnstionis, inegégés, 

lefor1ázás) szóval höokozta béír
gyuladás. 

Dermatitis ambnstionis erythema
tosa1 höokozta börpir. 

Dex·matitis ambnstionis bnllosa, 
höokozta hólyagos börlob, v, bör„ 
gyuladás 

Dermatitis ambnstioni!! escharo„ 
tica, h6okozta pörkös b6rlob1 vagy 
bőrgyuladás 

Dermatitis ambnstionis pex•fectae, 
tökéletes megégés,- megüszkösödés, 
megsze1~esedés 

D8i:·matitis calox·ica, hőokozta bf:)r„ 
lob 

Der·matitis congelationis, fagyás 
okozta b61lob vagy böigyuladás. 

Dex·matitis congelationis erythe.: 
matosa, fagyás okozta bö1pi1, b(ir„ 
vörösség. 

Dermatitis congelationis bullosa, 
hólyagos :fagybö1lob, hólyagos bór
ni.egfagyás. 

Dex·matitis congelationis escharo
tica, fagyás okozta börüszkösödés. 

Dermatitis contnsionis, zúzás okozta 
börlob„ 

De:i:·matitis diphthe:xitica, roncsol61 

iothadó fenés b6rgyuladás, börfene. 
Dex·matitis dynam.ica, természeti 

erök, pl. villámcsapás okozta bőr·· 
gyuladás. 

Dermatitis e cansticis et venenatie, 
n1ar6 n1érgek s börizgat6k okozta 
bürgyuladás. 

Dex·matitis escha:r·otica = dermati·· 
tis gang1aenosa 

Dermatitis gangx-aenosa, fen8sedö 
bö1gyuladás. 

Dexm.atitis nen:i:otica, idegbR.ntalinas 
bö1gynladás, idegbáutalom okm~ta 
bö1lob. 

De:n:·1natitis papilla:1is ca.pillitii 
Kaposi, a fejsisak tüszös gyuladá.sa 

Der·matitis phlegmonosa, tályogos 
bö1gyuladás, genyedő börgynladás. 

Dei:·matitis tx·anmatica, sériilJs 
okozta börlob 

Dermatocholosis {v ö derma. Js 
·~ '/,Ó/..r,)crt; epebáutalo1n) = icterus. 

De:r·lll.atoeez·as (v ö der1na és ceras)i 
bö1,;;zarv, hán1szal'Y. 

Dezmatochysis (v ö. dorma, xVet-. öm· 
leai) = hyd1ops anasarca 

Der·luatodes (Oépµ.aThlű·f)~) = Gutaneus. 
De:cmatodynia (v. ö. derma, ·fi ÖO~VY) 

a fájdalon1) = dermatalgia 
De:r:·matologia (v. ö derma, Ő. Aóyo.; a 

tan), a bőr tana, a bőr kórtana, a 
bőr bántalmaina.k tr11ut 

De:c·n1atologicns, dex·matologns (v 
ö de1·111atologia)1 börtani, börkórtani 

De:r·matolymphadenoma (v„ ö, dern1a1 

lympha.denoma) = inycosis fungo 
ide.s 

Dermatolysis (v. ö dern1a, -/i AVcrt~ a 
hánücl.s), a börhá.111lás = epiderrno• 
lysis. 

De:r·matolytica se i:·emedia, börhánt6·· 
szerek ; v„ ö. 

Dei:matolyticns, Lánt6 fel11ám .. 
ol\·n..~zt<\ hólyaghUzó 
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Dermatomalacia ( v 
malacia), bőrelmállás, 
bl:Srrothadiis ? ? 

ö. derma és_ 
bör szétmR.llás, 

Der·matomycosis ( v. ö derma 8s 
mycosis), a. b6r gombabántalma 

Dermatoneuria (v„ ö. derma és ner
vns), a bőr ideges bántalma. 

Der•matonosus (v .. ö .. derma, ~ 'IÓao.; 
a kbr), önálló bélrbántalom, börkór. 

Dermatonosus neuropathica., ideges 
bélrbántalom, idegbántalom okozta 
börbetegség. Schwimmer. 

Dermatopathologia (v. ö. derma és 
path0logia.), a börk6rtan, a bőr bán
talma.inak tana, 

Dermatophthalmus (v„ ö. derma és 
ophthalmus) = lagophthalmus, 

Dermatophyma (v. ö. derma és Tb 
q1Uµec. a puha daganat), állitólag _ 
condylomata. 

D ermatophymata venerea = con„ 
dylomata lata 

Dermatophytocid.a (caedere ölni, v. ö. 
a következővel hybridum)sc,remedia, 
a b8r növényéH:!sdiölő v.. ittó sze
rek, 

Dermatophyton 
cpuTÓV a növény), 
dije .. 

(v. ö., derma, T'o 
a bö1 növényélös„ 

Dermatoplastica (v. ö„ detma és 
pla.stica)i bötképzés, b CS r o 1 t ás, 

Dermatorrhagia (v, ö. derma. és -i) 
ÍJct)'"tÍ a szakadás), a. b8rvé1zés, a bBr 
v0rzése„ 

Dermatosclerosis (v. ö„ derma és 
sclerosis) = indura tio te la.e cellulosae„ 

Dermatosis (-), a bötbánta.lom„ 
Dermatotomia (v. ö„ detma, ~ ..-0µ"4 

a metszés), 1, a bőr boncztana; 2, a 
bőrmetszés, 

Dermatotherapia (v. ö„ derma és 
the:capia),' a bB:c bántalmainak gy6-
gyitása, orvoslása. 

Dermatotrauma (v„ ö„ derma és 
trauma) = vulnus cutis„ 

Dex,matatrophia (v., ö„ 
atrophia), bBrsorvadás, 
bö:rtáplálkozB.s. 

detma és 
fogyatékos 

Dermatotylosis, dermatotyloma (v, 
ö„ derma és tylosis), a blh· kérgese. 
dés e. 

Dermatotylus (v. ö detma és tylus) 
a tyúkszem„ 

Dermatozoa (v. ö. derma, Tb ~Wov az 
állat, hibás :tidermazoac), a börön 
él8sdi állat. 

Der'matozoocida, hibás: dermazoocida 
(hybridum)1 v .. ö. remedia dermato„ 
zoocida„ 

Dermatozoonoses (v, ö. dermatozo_a 
és fi vóao~ a k6r)1 állati élősdiek 
okozta b6l"bánta.lmak 

Dermecpnoe (v. ö. derma és~ i:.tITTo'fÍ), 
a börpá.rolgás, börkilégzés. 

Dermectasia, de':t·mectasis ( v ö. 
derma és ectasis)1 bőrtágulás 

Dermelminthes ( v ö. dermit. és hel
minthes) = dermatozoa. 

Dermeexanthesis (v. ö derma és 
'fi i!;áv":l'"()O'l:; a kivirttgzás, kiüté.s) 
dermapostases 

Dex·miatx,ia = dermatiatria. 
Der·mis ( derma kies), .. kis bőr, bő

röci>-ke 
Dermodynia = dermatodynia. 
Dermoldeum se. neoplasma (v. ö 

dermedes), bőralkotisú tömlős daga.. 
nat. Neoplasma dermo'ides. 

Dermologia, dei:'mologicus stb 
detmatologia„ 

Dex·monosologia (v. ö. dennatonosos 
és ó Aóyo:; a tan) = dermopathologia. 

Der•mopathia = dennatopathia 
Dermopathologia = der matopatho·· 

logia 
Dermorrhagia = dermato-J,'rhagia 
Dermostenosis (v,. ö. derma és ste .. 

nosis), bőrösszehúz6dás. 
De:i;·mosynovitis (v„ ö„ derma és syno

vitis), a talp idült genyedése, genyedö 
gyula9.ása 

Dermotylosis = de1matotylosis 
Dermotylns = derrnatotylus. 
Dex'myperphlebosis (v. ö„ deuna és 

hyperphlebosis), a bői túleres"sége, a 
bőr eressége 1 a bör· ereinek túlten
gése 

Dex·mypertrophia (v ö. derma és 
hypertrophia), a bőt túltengése. 

Dex·oper·isphinxis (v ö -i) O€p1J a 
nyak, -fi rceplaqny~l; a körülkötés) 
auchenosphinxis 

Dex•os (TO Bipo,;) = detma 
Der·ospasmns ( ~ Bipri a nyak, v ö. 

spa.smus) = spasmas colli. 
Derosphinxis (-fi Bip;i a nyak, ·~ ai:pty;l,; 

a lilzoritás) = stta.ngulatio 
Desoemetitis (Descemet franczia szem .. 

orvos neve után), a Descemet-há.r. 
tyáuak gyuladása, 

Descensio = descensns. 
Descensio cymatis se sangninis, a, 

vérhullám völgye. 
Descensns (descende1e leszallani), a 

leszállás, 
DescensuS testiculi anomalus fe

mox·alis, a here rendellenes leszál
lás.a a czombra A here a czombon 
heve:r. 

Descensus testiculi anomalns peri 
nealis, a here rendellenes leszáJ„ 
lása a gS..ttájta A here a gáttájon 
található 
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Descensns tesf.icnlornm 153 Detentio 

Descensns testicnlornm., a herék 
leszállása. leereszkedése 

Descensus testiculo:r·um anomalus1 

a herék rendellenes leszállása, t i 
rendellenes helyre val6 szállása. 

Descensus nteri, a méhsülyedés, 
Desiccans, szárit6 ; v. ö. 
Desiccantia (desicca1e száritani) se„ 

remedia, s:>:áritó szerek 
Desiccativa = de.:>iccautia 
Desiccativns = desiccans. 
Designatio, a meghatározás, megjelö· 

lés1 kijelölés 
DesinficiensJ fertl:Sztelenitö ; v„ ö 
Desinflcient.ia se, remedia, fertHz 

telenitö szerek, fertöellenes szerek 
v„ ö. 

Desinf'ectio, a fertöztelenités, fertő
ellenes eljárás 

Desipientia = dementia. 
Desma, desme, desmus ( -rO Oicrµo:, ~ 

Oioµri, ó Oeaµó~), a szalag, a pól,ya, a 
kötés 

Desma.lgia (v, ö desma, TC étAyoi; ll 
fi\jdalom), a szálagfájdalom 

Desmanomalia (v. ö desma, ~ dvM„ 
µo:>.1et), a szálagok rendellenessége. 

Desmatalgia. = des1nalgia 
Desmatecta.sia = desmectasia 
Desmatitis = desnlitis 
Desmatopathia = desmopathia 
Desnin.tni"gia, desmaturgicns, des-

matni;·gus = desmur~ia stb„ 
Desmectasia., desmectasis (v ö. 

desma. és ~ fxTO:'Crti; tágulás) = dila·· 
tatio ligamenti, szálagtágulás, szálag
ernyeclés 

Desmens (0 Oe:crµe:ú.;), köt öt ü, ligator, 
Desmistos (v. ö„ desma, Ö laTÓi; a szö .. 

vet), kötőszövet; vulgo „kötszövet« 
Desmitis (v ö. desma), szálaglob 1 szá„ 

lag-gyuladás 
Desmochaunosis ( v. ö. des1na, ~ 

;r.o:úvc.:ii::ni; az ernyedés), szalagernyedés 
Desmodes, desmoi"des (ae:aµt.ítl·i].; 1 öe:a

µou01Íi;), rostos, inszerü 1 szálagszerii 
Desmogi;-aphia (v. ö. desma, ypcfi:ptw 

leirni), a. szálagrajzt a boncztani szá„ 
lagra:jz v. leir<Ls 

Desmographicns (v. ö. desmographia), 
szálag1·ajzi. szálagleirási. 

Desmo1des, desmoi'denm se neo
plasma (öe:aµoe:t04.:;) = fibrol'deu1n, 
fib101na, tumor fibrosus, 

Desmologia (ö ötcrµ-5.; a szálag, Ő AÓ)'o.:; 
a. tau), 1 = syndes111ologia, a szá„ 
lagtan; 2 a sobészi kötöszerek tana. 
a kötések tana. 

Desmologns1 desmologicns (v ö 
desmologia), szálagtani, kötéstani. 

Deemonosologia (v. ö. desma, 1; vóao; 

a k6r, d Aóyo.; a tan) = desmopatho~ 
logia 

Desmopathia (v. ö. desma, Tb nr(5o; 
a bántalom), a. szálagbá.ntalom. 

Desmopathologia (v ö. desmopathia 
és 6 Aóycr; a tan), a szálagkórtan. 

Desmophlogosis (v. ö desma és phlo„ 
gosis) 1 a szálaglob. 

Desmophlogisticns, szálaglobi 
Desmop:r·ion (v. ö desmos, ó 1tpl(!)v a 

fíirési), a lánczfürész = serra. ca" 
tenaeformis. 

Desmorrhecticus, szilagszakadási, 
szálagszakadás okozta; v. ö. 

Desmorrhexis (v. ö„ desmos, Ti pij;t; a 
szaka.das), szálagszakadás 

Desminrgia (v. ö desrnos, -rO fpyo-i a 
míi), a kötéssel val6 orvoslás, a kö·· 
téssel való gyógyitás 

Desminr·gicns (v ö. desmiurgia), kötés
gy6gymódi stb 

Desodorisantia, desodoriferantia 
(fra.nczia des = d pr., odoriferans) 
se .. remer.lia, szagt:i.lanitó szerek, bűz .. 
menti) szerek 

Desoi;·ganisatio (francz des = &: pr 
és orga.nisatio), a szervezet bomlása, 
a szervezeti működés megbomlása. 

Desox:ycodeinum (hybridum), desoxy. 
codein. V. ö e,odeinum 

Desox:ydatio (des = d. pr 1 oxydun1. 
az éleny; hybridurn.)1 az élenyteleni·· 
tés, élenytől való megfosztás, re· 
ductió. 

Desox:ydatus. él~nymentes, élenyt51 
fosztott 

Desox:ymorphinnm (v. ö. desoxydatio 
és n1orphinurn; h,ybridum), desoxy-
1uorphin 

Despnmatio (despumare habot le· 
szedni), a lehabzás, a hab leszer1ése 

Despumatns (v ö„ despumatio), lehab„ 
zott) lehabzrLssal tisztitott ; mel de·· 
spu1natun1, tisztitott n1ész. 

Desqnamatio (w1uama a pikkely): le
hámlás: a hámlás. 

Desqnamatio fnrfnr·acea = defUr·· 
furatio 

Desqnamatio lamellosa s membra
nacea, czafatos lehámlás 

D:esquamatio siliquosa, hüvelyes le. 
hánüás. 

Destillatio (destillare (~söppegt.etni\ 
1 a pá.l'lás; 2. = ca.tarrhus 

Destillatio sicca, sz11taz párlás. 
Destrnctio (destruere le1ombolni)) a. 

rombolás, felbontás 
Desndatio ( desudare izzadni) 

ephidrosis. 
Detentio -(detinere letartóztatni)i 1. a 

letartóztatás ; 2„ c;ati:i.lepsis 
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Deter·gena ( detergere, letörülni), tisz
titó. 

Deter·gentia se. remedia, tisztitó, 
vértisztitó szerek 

D&ir·actio (detrahere elvonni), az el
vonás, elvevés, elvétel.. 

Detractio sangninis, véreh··onás) véi
elvétele 

Detr·actor· se. muscnlns, lehuzó izon1 ; 
pl musc. detractor auris. 

Deti:·itio ( detereie feldörzsölni), a fel„ 
d~rzsölés, feltörés, felpállás 

Detritus, a korhadmány, porladmány, 
pl a zsi!os elf~iulás teimén,ye 

Detrusor ( detrudere kilökni), kihajtó. 
Musculus detrusor urinae. hug,yh~jtó 
izom 

Detx·nsoi:·inm ( v. ö detu1sor )i a bár
zsing .. tol6, sebészi mHszer. 

D6tusmescentia (detumescere le .. 
apadni), a 1 o ha d á, s , leapadás 

Dénteropathia (Oeúrepo; rnásodlagos1 

Tb rt:cl'.:l'o.:;; a bántalom) = morbus se. 
cunda1ius, másodlagos bántalom 

Dentei:·opathicns ( v ö. deuteropathia)i 
másodlagos kórban s2envedő 

Deutex·opinnm (Ot1Í'rtpo.:; és opium)1 a 
deuteropiu 

Deuteroscopia (Oe:v'Ttpo.:;;, ~ ::;:1.o;r~, a 
látás), a rém látás 

Deutexochlo:ridum hydl"argyri (Ot:.Í
Tepoc; kettős s chlo1·u1n) = hydrar„ 
gyrum bichloratum corrosivuin 

Deutex·ochlorinas = deutetocJ1loridus 
Dentojodicu.s: (OeÚTepo.; kettös s v. ö. 

jodum)1 kétszer iblanyos, kétszer 
jód 0 s, 

Dentojodnretum hydxargyri( OeúTepo.; 
kettős) v. ö. jodu1·etum) = hydrargy. 
rum b~iodatum rubrum 

Deviatio (via az út), az elh~jlás, el
térés 

Devix·ginatio (virgo a szüz és de 
talan, telen), a sZüztelenités , 

Devitalisatio se pulpae dentis, Ar
kövy szerint a fogbél élettelenitése. 
Egyszerűbb: a fogbél megölése. 

Dexis (~ O~~t;), a harapás 
Dexter·, jobb 
Dextr·ocar·dia (dexter jobb, v. ö. car

dia), jobbszivüség - világ1·abozott 
rendellenesség, n1elynél a sziv jobb· 
oldalt fekszik 

Dextx·innm (dexter jobb, mivel a fényt 
jol:ibra tériti) 1 keményitő1nézga, a 
dextrin, gummi dextrinun1 

Dextrinum solutum, dextrinoldat. 
Dextxoglycosa (v. ö dexter és g~ycosa) 

= dextrosum ? 
Dex:tx·otartaxicns (v. ö, dex.ter és 

tartaricus), borkösavas. Y ö. <-tcidum 
d"xtrotartaricum 

Dextrosa , dex:trosnm , a. kem0· 
nyitö czukor, s szőlőczukor, -V. ö„ 
glycosa. 

Diabetes (ó Ot~~~,T't).:;;, Oto:~o:lv::t" keresz
ti.il futni): a. hugyár 

Diabetes ohylosns = chyluria. 
Diabetes gastl"ente:r·ogenes", bélbán

talo1n - vagy az em8sztős2.ervek 
bántalma okozta czukTos betegség -
czukroshugyár. 

Diabetes hepatogenes, májbántalom 
okozta czuk1os hugyár, czukros 
betegség, 

Diabetes inositns (v 
izomczukr os hugyá1 1 

betegség. 

ö. iuosinum) 
izon1czukros 

Diabetes insipidus (insipidus izetlen)1 = diabetus spurius = polyu1ia1 poly
dipsia, egyszer H vágy álhugyát 
e:,zukortartalo1n nélkül 

Diabetes mellitns seu verns, a 
0zuk1·os hugyá1, czukorbetegség 

Diabetes nenrogenes, idegbántalorn 
okozta czukros hugyár > ez u k o r„ 
betegség 

Diabetes spurins = diabetes insi-· 
pidus. 

Diabetes ve:i:us = diabetes mellitus 
Diabeticus (v ö, diabetos)1 hugyáros, 

czukros hugyárbrtn szenvedő Urina. 
diabetica, a czukros hugy. 

Diabctophthisis ( v ö diahAt.A>i es 
phthisis), a czukorhugyáros sorvadás, 
czukorbetegség okozta sorvadás 

Diabrosis (fi 3t&~p(l)n~), az át1ágás, 
kimarás1 kievődés Haemorrhagia pe1· 
diabrosiu vérzés, mely a véredény 
kiinarásától ered, kimarás okozta.
vérzés 

Diabxoticus (v„ ö. diabrosis)1 át.rágó, 
kin1ar6. Haemorrhagia, diabrotica = 
hae111orrha.gia per diabrosin. 

Dia.causis (-fi Otd.xo:u1n~), 1.. átható égés 
- forróság; 2 átható marás. 

Diacansticus, étetö, edzé5 1 maró 
Diaoaustica se. remedia, mélyen

hat6i maró, étetö szerek. 

~~:::!::::a(!)(d~a~~~~~~on;o oŰpov a 
húgy), diacetonvizellés 

Diachox·ema (TO Oto.y_hlpY]µo:), a b6lsár, 
az ürül6k. 

Diachox·emalis = stercoralis V. ö 
Diachox·esis (+ Otr.q,t.fpY)at;), a székelEis: 

bélsárürités 
Diachoxeticns (15lO:X(I)P"-'tJ1"l:!.:;;)i könnyen 

emészthető. 
Diachoropsor·iasis (Olo:xcJptcr'.Jal tova 

terjedni) = pso1iasis diffusa. 
Diachylon se. medicamen (3La '/,;oAW„ ), 

növéuynedvekböl készült, pl tapasz 
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Diaclasis (~ C5táxAa.at;), a törés, a. hasa„ 
dá.s, a. fénysugár-törés 

Diaclysis = diaclysmus, 
Diaclysma (TO 8tdxAutiµa), a száj.. 

öblitö viz 
Diaclysmns (~ OtaxAucrµÓ;), a szájöblités 
Diacodion se. i:·emedinm (8t2t xt118tW·1, 

+, xtUOLa: a mákfej), mákfejekböl ké .. 
szült, pl szörp 

Diacope (it Bw.xon~)1 a széthasadás, 
széthasitás, szétvágás,· ketté1netszés 

Diac~ysis (~ Otáxpuat;, 8ta:xphet·1 meg· 
különböztetni), 1. a kellő n1egkülön1·· 
böztetés; 2. kellöválságos kiválasztás 

Diaci:iticns {8tet.XptTtx.J;), kellőleg meg·· 
különböztetö, jellegzö, jellemzi.\ Signa 
diacritica, jellegzö tünetek. Remedia 
diacritica, a kellő váls<igot előidéző 
szerek, 

Diacydonium (Otd b61, böl, TO xuaW:vtO'I 
a birsalma), a birsahnaíz 

Diade:c·miat:r·ia {ötd át, v. ö derma1 

~ b:rpdo: az orvoslás), bedörzsölési 
01 voslás, gyógymód, bedörzsölő, be· 
kenő orvoslás 

Diadosis (~ Ctdöocni;), Hippokrates ér tel„ 
mében = remissio morbi, 

Diae:c·esis (~ Ötcdp"t]O'ti;, öto:tp&tv szétva .. 
lasztani), 1. a szétválasztás, a szakí
tás, szakadás I-Iaemorrhagia per diae
resin, a vér·edények megszakadásából 
e1edö vérzés; 2 a sebésziszétválasz
tas, :rendellenesen összonőtt részek
nek műleges szétválasztása 

Diaeretica se. x·emedia(v ö diaere
sis) = caustica 

Dtaeta (~ öío:t·rc1., ~ Öto:h"i)µrx), 1 az élet„ 
mÓdj 2 o:rvosilag niegszabott életmód, 
életrend, étrend; 3. a közéletben félig
meddig koplalást értenek alatta 

Diaetema = diaeta 
Diaetetica se doeti:ina, az életrend 

tana 
Diataetica se. :r·emedia, a tápszerek1 

Diaetetious (ötcUTY)TD1.éi;), életrendi stb 
Diagnosis (~ ötdyvc.>at;, Öto:ytyvcJaxEt'I 

inegkülömböztetni), a kórisme. Jobb: 
kór meghatároz ás. 

Diagnosis anatomica, bonczta.ni k6r 
meghatározás 

Diagnosis symptomotica, tüneti k61-
meghat<i1ozás. 

Diagnostioa, diagnostiQe ; v. ö, 
Diagnostieus{ Öto:yvwanxói; ), k Ór hat<ir o z ó 

kórfelismerö. Diagnostica doctrina = 
diagnosticn,, a kórmeghatározás tana, 
a. kórfelis1nerés tana. Signa dia.gnos
tica kórjellemzö, kórjelző, kórha.tá. 
rozó tünetek Ha, azonban a :.kó1is1ne'' 
szót meg akarjuk tartani, akkor· mond
juk l>k6rismeret«, mert a szavakat ké
nyünk szerint csonkita.ni nem sza.bad. 

Diagxydia=d~i..crydia = scammonium. 
Dialeimma, dialemma (~ ör.cÜ,e.•.µµo:) 

= intermissio apyrexia. 
Dialeipsis = dialepsis, dialipsis. 
Dialeipyra (ötC(Ad-;rn" félbeszakad.as, 

,Q :tíJp a láz), 1 a váltólRz j 2. = 
apy1exia 

Dialepsis, dialipsis (iJ ötclAe.tt).it;), 1. 
= inte1 n1essio ; 2 néha a váltólizas 
roha1n kimara,dása.. 

Dialysator (-), a sziv<irogtató 
Dialysis (fi OtcD,ucrti;), erőoszlás, kime„ 

I lilés 
Dialytieus (ÖlC(Á\JTtxÓ;), kimerülő~ ki· 

ine1itö. 
Diametei:„ diameti:·ns {~ ötciµ&Tpo;; 

akár diameter, akár diametrus, minrl„ 
két esetben feminini generis ), a dia·· 
meter, az tltmérö. Nevezetesebbek: 

Diametex·antex·o-postex·iox· seux·eeta 
= conjugata vera, az egrenes me
denl!ze .. átmérö 

Diamete:r- bipax·ietalis se„ ex anii, a 
falcsontokat összekötö :itmér·(i 

Diametex· bitemporalis1 a halinte. 
kokat összekötő átmérő, 

Diametex· fxonto-occipitalis, hom· 
lok--nyakszirti átmérő 

Diametex mento-oecipitalis, áll·· 
nyakszirti atmérö. 

1 Dia.metex· transversa1 a meden<:,ze 
haránt átméröje 

Diamct:i:-i obliquae seu Deventeri, 
Deyenter··féle ferde átmérők. 

Diamox·phosis ("~ ötaµÓp<pc1Hni;), az at·· 
alakul<is, alakulas. 

Diamotosis (~ O"to:µÓThlO't:;), a seb üregé
nek kitöltése tépessel; tépéssel val6ki
tö1118s 

Diapasma ( TO Ötchi:acrµa), 1 = pulvis 
adspersorius; 2. füstölöszer. 

Diapasmatieus (v. ö. elöbbivel)1 hintő„ 
pori stb., 

Diapedesis (~ Öta<nÍÖ"fJO"t;)i átizzadas 1 

átsziyárgás, yil. a vérsejtek á.tszivár. 
g:isa ép edényfalakon át Haemo 
rrhagia per diapesin, vé1szivá1·gás ép 
edényfalakon at. 

Diapedeticus, diapedicus, vérszivár·· 
gási 

Diaphanoseopia (Ota;cpo:v~i; átlátszó, ~ 
axo1t'tf a vizsg:ilat), megvilágit6 vizg
gálat A test üregeit n1egvilágitják 
bevezetett fénynyel, hogy a.zokat vizs· 
gálhassák 

Diaphoenicnm(O"tciés Ó q;olvd; a datolya), 
datolya s datolyából készült Electua· 
riu1n diaphoenilí\um, datolyaíz. 

Diaphonesis, diaphonia (~ Ötc.aphlv"f)· 
ati;, öto:rp~v[a; véleményoszlás), az orvo„ 
sok összeférhetetlen ma.gukviselete a 
betegágynál. · 
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Diaphoresis ('~ Ötca;Óp"l)O't;), a bBrpá
rolgás, izzadás 

Diaphoi:·etiens (v. ö. előbbivel), bör'· 
párolgási stb. Diaphoretica se„ ieme
dia1 izzasztó szerek 

D:i.aphragma ( TO o~o'.q;p1xyµo:, o~r.appt.icrcrc:t-;, 
fallal elválasztani), 1 septum in 
genere, rekesz; 2 a iekeszizom 
Utóbbira nézve következő azonos ne· 
veket taliiltam · phrenes, diazoma, 
hypozoma, perizo1na Középkorban : 
praec.:ordia, c.:iuc.:tus, disc,rimeu, dissi.. 
-piu1n, pannic.:ulus trausversus, muscu„ 
lus phrenicus, septum trausversum 

Diaphx·agma auxis = inembi:ana tym
pani 

Diaphragma eylindi:·icnm, henger-· 
idomú nagyitó rekesz. 

Diaphx·agma discoi"des, korongszerü 
nagyitó rekesz 

Diaphragma naxium septum 
narium 

Diaphx·agma pelvis, a 1nedenc:zének 
szálagos sövénye 

Diaphragmalgia (v ö diaphragm.a) 
-rO ;xt,yo~ a fdjdalom), rekeszfá.jdalom, 
rekesz-zsába 

Diaphragmapostema (v. ö. diaph1ag
ma s apostema), a rekesztalyog 

Diaph1"agmapostemations (v ö., 
előbbivel), rekesztályogi 

Diaphx·agmatalgia = diaphragmalg-ia 
Diaphragmatapostema = diaphrag„ 

mapostema. 
Diaphx-agmatapostematicns = dia„ 

phragmapostematicus 
Diaphx'agmathelcosis = diaphtag„ 

melcosis. 
Diaph:r·agmatiens (v. ö. diaphl'agma.): 

rekeszizo1ni, hozzátartozó Plexus 
diapluagmaticus, rekeszfonat, a re
kesz idegfonata .. Venae diaphragma·· 
ticae = venae phrenicae,"a iekesz erei 

Diaph1"agmatitis (--) a rekeszlob, 
rekeszgyuladás 

Diaphx-agmatocele (v ö. diaphragma 
és cele) rekeszizo1n.sé1·v, rekeszsérv. 

Diaphi:·agmelcosis (v. ö. diaphragma, 
~ ~'Axw1n~, a fekélyedés) a rekesz. 
izo1n fekélyesedése. 

Diaphragmitis = diaphragmatitis 
Diaphi:-agmocele = diaphiagniatocele 
Diaphragmoplegia (v. ö diarhragma 

és plege), a rekeszizonl bénulása, 
hűdése 

Dia.phratton (is:tu.r.pprÍTTlil'I, ls:to:q;ipc1.acrlilv), 
választó. viLlaszfalképzö. Mernbrana 
diafratton Galen = mediastinum. 

Diaphthora (~ Ow.r.p'.JopOC - Ow:r.p':Je{pet'I 
romlani), a ron1lás, rothadás 

Diaphthox-icns (v. ö. diaphthora), rot„ 
ha.dá.s okozta stb 

Diaphthox·oscopium (~ ö~u.r.p':JopOC a 
1·omlás, +. ax.o;c~ vizsgálat), rectius aero .. 
diaphthoroscopium, légrorolásmutat6. 

Diaphya, dyaphyos, diaphye (~ 
o~cr.cpv~, Ötét.r.put.i;) = 1 interstitium j 
2. 8, földrétegek 

Dyaphyometrum ("ii öucr.cpu"fÍ réteg, ,Q 
µS-::;o'J mBrö) = stratometrum . 

Diaphysis Ui Or.ái:puat;, O~o:(f)Úc:tv közbe„ 
nőni), csontváztanilag: a hosszú. 
csontok középső része j növénytani 
lag; a fünernű növények szárcsomói, 
- inások szerint az egyes csomók 
közti részek 

Dia plasis ( ~ öui;-c).a;a~;) és 
Diaplasmns (o' Ö!urrAaaµÓ;), kellö kép„ 

zés, kellő idomitás j né1nelyek szerint 
= repositio, taxis. 

Diaplasma (rO ötcfTIAo.aµa), a borogatas1 

fo1nentun1 
Diapneusis (-f) OtclTI·VEtJO"t;) = diapnoi:i 
Diapnoe, dia.pnoea (~ Ota.:rcvo~, Or.in:vota, 

Otartvttv kilehelni), L börlégzés; 2 ki" 
lehelés. kilégzés. 

Diapnoi'ca se. rem.edia (v„ ö. dia.pnoe), 
gyenge izzasztó szerek, t. i a bőr
piirolgást elömozditó szerek 

Diapnoi"cus, izzaszt6 stb. 
Diapnoogenus (.;.. Otu.nvo~ a bőrlégzés 

rlrvea:JO:'.t képezni) bürpárologtató 1 

izzaszt6 
Diapnoogenus se. appaxatus, a verej-· 

tékszerkezet, verejték--rni~igyek ·szer
kezete 

Diaptosis (~ OtárcT(i)O"t;, fürt.rtln-retv átesni), 
véletlen eset, balsors, baleset; kór
tanilag n, n1eglev<S bántalomhoz vélet
lenül hozzácsatlakozó n1ás baj. Mo1-
bus intercurrens„ 

Diapyöma (•o ÖtctTIÚ't)µo:, Ötanuetv elge
nyedni}, 1. tá.lyog inint a genyedés 
terménye; 2 némelyek szerint: e1n
pye1na; 3. hibásan = 

Diapyesis (~ ato:7tVTJat~), a genyedés 
tályogképződés 

Diapyetica se remedia (v ö dia
pyeticus), genyasztö, a genyedést olö
mozditó sze1ek 

Diapyeticns (Ottt.TC\J't)'tt~Ó;), genyedési 
genyedést elösegitö 

Diapynm (ötclTC\JO'I) = diapyema 
Diarium (dies nap), a napló. 
Diaxins (dies nap), naponta Feb1is 

diaria := febris quotidiana. 
Diax·r'hectice se materia (Otu.~P'lJX· 

-rtx-fi \i):fÍ), bontó anyag V ö. diastasis. 
Dia.x·x·hodon (öt!Í. b6l1 Lől1 cO p!öov, a 

róz:Sa) = :tosatum, LÓzsaillatú szer 
Diar·x·hoea (~ OtO:PPot«, o~a.:ppo-tj, Ötrt.#Po:lv 

keresztiil folyni), a. hasmenés, fosás 
Diax·rhoea ablaetatoxnm,az elválasz

tottak hasD1enése. 

i 
\ 
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Diar·r,hoea adiposa, zsüta1tó, emész· 
tetlen hasmenés„ v„ 6„ lienteria, 

Diax·r·hoea biliosa, epés hasmenés. 
Diai:·rhoea chylosa = fluxus ~coelia„ 

cus = enteritis follicularis. 
Diar:r·hoea cochin.chin.ica, cochin· 

ehinai hasmenés, állitólag rhabditis 
ste1·coralis okozta bélhurut 

Diaz'x·hoea den.titien.tium1 'nehezen 
fogzók hasmenése, 

Diarx'hoea. lien.tezica, emésztetlen 
hasmenés v„ ö„ diarrhoea adiposa, 
liente:i:ia: 

Diax·x'hoea. ne:r·vosa, ideges hasmenés 
Diax·x·hoea. n.octnrna, ~jjelenkénti has. 

1nenés 
Diax·x"hoea sex"Osa, savós, vizes has· 

ineué.:; 
Dia:r·r·h9ea sterco:r-alis, bélsá,ros has· 

1neuési e 111 é s z te t e s hasmenés, 
szék1eke:iés okozta hasmenés. 

Dia:r'x·hoi:'schesis ( v. ö, diar1hoea, ~ cry_ lat; 
a 1··isszatartás), a hasmenés csillapitása 

Dia:rx·hoí:scheticus (v„ ö előbbivel), 
has1nenés··c.sillapitó stb.. 

Diarx·hoeophthisis (v„ ö diarrhoea és 
phthisis), hasmenéses sorvadás, idült 
hasmenés okozta sorvadás„ 

Diar·r·hoi'cus (v. ö diarrhoea), hasme. 
néses, hasmenési stb. 

Dia:r-thr·osis (~ atcf.p~pWIJ(;' ato:p'.Joi:ív 
szabad ízületet képezni), szabad ízülés. 

Dia:r,thr·oticns (atap::Jpw't'!XÓ;) szabad 
ízületi. 

Diaschisis {~ a~d'crx.~i:n;), tökéletes szét
válás, a részek folytonosságának tel„ 
jes n1egszakitása. 

Diascordium (•0 ato:;xópOtov -· crxO.pfüo\I 
= teucrium scordium), egy ellenszer
nek ta1·tott íz, készitve az enilitett 
növényből 

Diasostica ar•s (füo:aMcrnx~ .•ÉX.VYJ), 1 a 
betegnek helyreállitása, meggyógyi· 
tása j 2 az ezt czélzó tan, tehát : az 
orvosi tudomány„ 

Diasosticnm. (v. ö„ d.iasosticus), orvosi 
tiszteletdij . 

Diasosticns (01.et:O"t.UO"'t'r.xÓ;, Otw!úÍ~e:tv 1neg·· 
menteni, teljesen helyreállitni), mentG, 

0

fentart? 1 he}y1'e~llitó. ~ , 
Dxaspasxs (YJ Űt0'.0":-CO:O"t;, aw:·aTCo:\I szBt

szakitani, széthúzni), szétszakitás 
Diaspasma (•0 Otcf.11rco:crµo:), a szétszaki

tott test1·ész., 
Diaspasmns (Ó i51.0:11-rr:a11µÓ;) = diaspasis„ 
Diasphyxis (i) Otclacpv;t;, ato:acptf,e:tv é1-

verés), e1·ős érverés, erös érlökés„ 
Diastalsis {·~ Otia-ro:Aat;), = 1 diastole i 

2 = distinctio. 
Diastalticus (Oto:crTo:A•txó;, ato:etrO,Ae:tv 

tágulni), táguló tágit6. Motus cordis 
diastalticus = diastole„ 

Diastasia = diastasium, 
Diastasis ( 1' OtcllJTO:O't-:, OtEa't'cl\lw. szét·· 

válni), szétválás., 
Diastasis epiphysinm spontanea seu 

pnxulenta, az epiphysis leválása 
vagy el válása a diaphysistöl, genyes 
gyuladás következtében 

Diastasis epiphysinm tx,anmatica, 
csonttörés az epiphysis táján, az epi
physis erőszakos elválása„ 

Diastasis sntnx·ax,nm1 a koponya· 
varratok tágulása, s z é t fej lé s e, 
szétfeslése. 

Diastosis symphysinm, a symphy„ 
sisek megtágulása. 

Diastasium, diastasia, az erjeny, az 
e1jesztő„ V, ö„ maltinum„ 

Diastatecphlogia (31o:cr't'a't'!XÓ; széllyel 
áll6, szétszórt1 iixcp),oylo: himlö) = 
va1·iolae discretae. Felesleges. 

Diastole (~ aia;•oA"Í, Oto:a•D.f.e:tv tágitni), 
tágulás, szivtágulás szivernyedés 

Diastolens (ó Ow.:o-roAetf;), tágitó mii.· 
szer, dilat~tor, spe0ulum„ 

Diastomotris (~ aio:cr•oµw•pL;) = spe· 
culum oris, szájtágitó, szájtükör ·
tükör általában. 

Diastx,emma (tO atcf.a•pe:µµoc, a~o:cr•rpScpe:tv 
megcsavarni), a ficza.modás, terzulás. 
v„ ö. 

Diastx,ophe (~ ato:cr't'pGcp~ 
megcsava1ni), olto1zulás, 
torzulás, ficzamodás, 
okozta végtag·torzuiás. 

Oo:cr11ipécpe:tv 
gö1·csös el
ficzam0dás 

Diastr,ophicns (v„ ö. diast1·ophe), ficza· 
inodási stb 

Diatasis (~ Ocá•o:crt;, a~o:'t'$t'.vetv szEillyel 
húzni) tágitás. Hippokrates szerint: 
nyujtás és ellennyujtás 

Diataticns (v„ ö„ diatasis), nyujtási és 
ellennyujtási. 

Diateretica se„ doctx·ina (v ö. d.iate. 
reticus), az életrend szabályzats 

Diateriticns (OtaTYJpe:Tir.Ó;, OtO'.TYJpelv meg„ 
figyelni), megfigyelő, óvó 

Diatessa:r·nm se„ medic_amen (Ot~ ból, 
böl, •Éacro:pa négy)! Pgy elavult, négy 
alkatrészből. állitóla.i aristoloohiaból. 
gentianából, bo1ostyánlevélböl s myv1 · 
hából álló szer 

Diathermansis (Oto:'.Je:p!J.cdvew átn1ele. 
giteni), hösngárzás, h6-l;'\,tsugá1fütk 

Dia.thesicus (v„ ö. diathesis), kórhaj 
lami„ v„ ö. 

Diathesis (a~cf..::Je:at;, hajlam, k6rha.jla1n 
= dispositio 

Diathesis canbe:r·ica, rákos hajlam 
Diathesis lipomatosa, hajlam elh4ja

sodásra,. hájdaganatok képzésére 
Diathesis haemor·x,hagica, hajlam 

vérzésekre 

, 
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Diathesis oxalurioa, húgysóskasavas 
hajlam. 

Dia.thesis phosphoriea, phosphor
sa.vas h~jlam, 

Dia.thesis u:1•iea, húgysavas hajlam„ 
Diat:1·esis {ii 3lrl'rp1JO'l;, Oto:i:pü.~ átfúrni), 

át fúrás, átmetszés, pl. végbélsipolynál 
Dia.t:1·eticus {v. ö., diatresis), átmetsző 
Dia.trimma (1"0 a~ci:rpq.1.µrx Oto:Tp[~O:l\' fel .. 

dörzsölni), a feldörzsölés, a felpállás, 
a feltörés 

Dia.trita:1·ii se„ medici (Oli'rpl-ro; min
den harmadnap). Galen szerint azon 
orvosok, kik 'rhessaJus inódja. szerint 
<.,sak minden har1nadnap adtak vala. 
mit enni a betegnek. 

Diatr,ite se methodus (v. ö„ diatri„ 
ta:rii), az éheztetö orvoslás. 

Diavoletti, diavollini (olasz), ördön
gös labdacsok, többnyire kőrisbogár 
tiartalom1na.l, hogy közösülés1'e inge .. 
re~jenek 

Diazoma (Tii Oti~{i)µoc az Ö'!1 a k ö t ö z .. 
köd és tá.ia) = diaph1'agma. 

Diazoster (C l'iw:~WO"'r"fÍp), a tizenkette. 
dik hátcsigolya mellékneve; szóról 
szóra: az övcsigolya. 

Dicephalium, dicephalum = 
Dicephalu.s (0{; kettös, ~ Y.E(flll.A-ií a. fej), 

kétfejű torzszülött , kétfejű ször· 
nyeteg. 

Dioephalus diauchenus, kétfejű, két„ 
nyakú szörnyeteg v, szörnyszülött 

Dicephalus dibx'achins, kétfejű, két. 
karú szörnyeteg. 

Dicephalus hetex·ocephalus, kétfejű 
szörnyeteg, egyenlőtlen kif~jlödésű 
fejekkel. 

Dicephalus monauchenos, egynya.kú, 
kétfejű szörnyeteg. 

Dicephalus tebrabr-a.chins, kétfejű, 
négykarú szörnyeteg 

Dicephalus txib:1·achius 1 kétfejű, 
háron1karú szörnyeteg 

Dieephalu.s tr,ipus, kétfejü1 három·· 
lábú szörnyeteg. 

Dicheter'ocephalns dicephalus 
heterocephalus. 

Dichophyi'.a ('Í l'itJ_oq;uto;), 1 szóról szóra 
két ágra. szakadás i 2. átvitt érte. 
lemben, a hajszál hn.sadása. 

Diehopx'ion (alx.a kettős, 6 7tpll!}v a 
fűrész), dupla, kettős fűrész, serra 
duplex bila.miuata. 

Dichotomia (-fi Üt)'..O't"Oµlrx), k ó tágra 
s z akad á s, elágzás k@tfelé, ketté 
szelés 

Dichotomus (3tX,Ón.:iµoi;), kétágra sza·· 
kadó stb„ 

Dichrotsmus (öli; kettős, )'..po{Se:w fes-

teni), 1 kétszinüség; Z, a fénysar
kitás. 

Dichroi'.ticu.s, dichromatious ( v. ö. 
előbbivel), kétszinü 

Diciat:i:·ia (~ O(xlJ az igazság, 1] la:rpdoc 
az orvosi tudomány) = medicina 
forensis 

Diciatr•os (-fi 15[x.lj az igazság, Ö ~o;-q>Ó.; 
az orvos), törvényszéki orvos„ 

Dichlor,aceticu.s (dis kettős, chlorum 
és aceticus; hybridum), kétchlor. 
eczetsa.vas„ 

Diclicus (v. ö„ diclis), billentyűs. 
Diclidostosis (v ó diclis és ostosis), 

á billentyűk csontosodása 
Diclidostoticus {v. ö. előbbivel), bil.. 

leutyű-csoutoso dási 
Diclis (i1 a~x.Al;), 1. szárnya.s ajtó; 

2 billen~yü. 
Dicoocus (3~; kettős és cocCus), két. 

szemű, kétmagú, Capsula, dicocca., két .. 
rekeszű tok 

Dicochemia ( ~ Olx.11 az igazság, v. ö. 
chemia), törvényszéki vegytan. 

Dicochir·ux·gia (v. ö. chirurgia, ~ Olx."I) 
az igaz3ág), tö1'v~nyszéki sebészet 

Dicotyledones se„ plantae (al; kettős, 
v. ö cotyledon), a kétszikűek 

Dicrotismus, kettős hullámú érlökés 
v„ ö. pulsus dicrotus 

Diex·otus (Olxpo't"o;), kettősen ver'Ő, 
V ö. pulsus dicrotus 

Dictyi"tis = neurndictyitis 
Dictyocax·cinoma (TC l'iÚKnov a háló, 

v. ö. ca.rcinoma) = .::1arcino1ua. vesi
culare. 

DiCtyodes (l'itY.TvWBri;), ieczeszerű, hó.ló„ 
szerű 

Dicyanocode1nn.Dl (01; kettős, v. ö 
cyanicus és code'inum), kétszer kék
sava.s code'in, 

Didelphys (a[i; kettős, ~ 8.:AcpÚ; a méh), 
iker méh. 

Didymalgia (v. ö. didymus, TO CÍ.Ayo; 
a fájdalom), hereff\jdalom, herezsába, 

Didymidalgia = didymalgia.. 
Didymis (didymis kies)= mellékhere. 
Didymus (8[3vµp;), 1„ az iker; 2. iker·· 

torz; 3„ a here„ 
Diepatias (al; kettős, v ö. hepar'), két„ 

inájú szörnyeteg. 
Uifferentia, a. külömbség .. 
Dift'er·entialis , n1egkülöm böztetö„ 

Diagnosis difforeutiaiis, kizáró kÓI'·· 
meghatározás 

Dift'icultas ur,inae, nehéz vizellés., 
Diffor·mis, idomtalan. 
DiffOrmitas, az idomtalauság, ékte

lenség. 
Diffussio (diffuudere szétömleni), a. 

szétömlés, átömlés„ 
Diffu.sio gazor,um, a gázok átömlése„ 

• 
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Digallicus ('5i'.; kettős és gallicus) = 
tannicus 

Digastr,icus (BL; kettős, v. ö„ gaster), 
kéthasú, pl izom. 

Digenes, digeneus ('5t.; kettős, -rO yl.„o; 
a. nem), kétnemű,. Genetatio digenea, 
kétnemű nemzés. 

Digei:·ens ( digerere emészteni), emésztő. 
Digerentia se .. r·emedia (v, ö. elöbbi

vel), emésztő szerek. 
Digestio (v. ö. digerens), 1. az emész„ 

tés; 2 áztatás, pállitás. 
Digestiva = digereutia = stoma· 

chica. V,. ö 
Digestivns (v. ö. digerens), 1 = di

gerens; 2 emésztésjavitó; 3 ge„ 
nyesztö, Eirlelő szerek. 

Digitale1num (v ö. digitalis), a digi
talein. 

Digitalinnm (t „ö. digitalis),gyüszünke·· 
al, digitalin 

Digitalinnm depur·atnm, tisztitott 
digitalin 

Digitalinum gallicum, franczia digi
talin. 

Digitaliuum ge:r:·manicum , német 
digitaliu„ 

Digitalii:·esinum (v„ ö digitalis s re· 
sina), a digitaliresiu, a gyüszünke~ 
gyánta 

Digitalis (v ö,. digitus), Ujjas, újji 
Digit;.,lis purpurea Linné, a piros 

gyüszünke 
Digitalosa, digitalosum = paradi. 

gitogeninum 
Digitati.o (v. ö digitus), újjszeiü 

idom V. ö. 
Digitationes hyppocampi = euü„ 

nentia digitata Meckel = calcar avis, 
az agyvelő újjidomú benyomatai, 
V. ö, IIyrtl Onomatologia anatomica. 
pag. 180- 183 .. 

Digitationas tuba:r:·nm Fallopii = 
fimbriae tubarum Fallopii. 

Digitatns, újjas. Impressiones digi-
tatae, újjalakú benyo1natok 

Digitin.um (v. ö. digitalis), a digitin. 
Digitium = panaritium 
Digitoninu:m, dígitonín 
Digiti:·esinum = dígitaliresinum. 
Digitoxinum (v. ö. digitalis és toxi-. 

num), a digitoxin = paradigitogenium, 
digitalosa. 

Digitus, az újj. 
Digitns demonstrato:r:·, n1utat6újj 
Digitus hippoeraticus, Hippokrates 

újj a, az újjakkörmös per czénok mflgvas·· 
tagadása a köi·mök meggörbülésével 

Digitns saluta.torins, digitus secun„ 
dus, mutatóújj. V. ö„ index. 

Diglossia (al~ kettős, v„ ö, glossa), 
ikernyelv. 

Dihyster·ia (Ok kettős; v. ö. hystara.; 
rosz szó) :::::::: didelphys v„ ö diys .. 
teria. 

Dijndioatio, az eldö:D.tés, eldőlés. 
Dilaoex·atio, szét:i:ongyolási, szaka.do„ 

zott sebzés. 
Dilalens (3l; kettős, Att/,€i"V beszélni), 

hasból beszélő 
Dila.lia (v. ö„ dilaleus), hasból besz0lés 
Dilatatio, a. tágítás, tágulás, · 
Dilatatio coi:·dis, szivtágulás. 
Dilatatio oesophagi, a bárzsing·· 

tágulás .. 
Dilatatio pupillae, szem bog á i„ 

tág u 1 ás, látatágulás 
Dilatatio veuti:·ionli, gyomortágulás 
Dilatato:r:„ a tágitó 
Dilatato:r:· jurla Marion Sims, 

Ma:rion Sims-.féle inéhtágit6 
Dilatator se: musoulns pupilla.e, 

szembogá1·tágitó 
Dilatatorium (v„ ö dilatatio)1 t9..gitó 
műszer ; pl. speculurn oris, vaginae 

Dilatatus (v„ ö. dila.tatio), kitá.gult. 
Diluoidns, világos. Intervallum dilu·· 

cidum, a világos időköz, tiszta idő
köz, melyben az elmebetegek ép 
eszüeknek látszanak 

Dilueus ( diluere higitani, felereszteni), 
higit6, feleresztő„ 

Diluentia so i:·em.edia (v„ ö„ diluens) 1 

higitó, feleresztő szerek. 
Dilutulll (v, ö. diluons), :feleresztett, 

higitott szer, folyadék stb 
Dimerus, kétágú, 
Dimet:r:·a (3l; kettös, v ö ni.etra) = 

didelphys. 
Dimet:r:ia (v. ö. dimet1a) = dupli·· 

cita.s uteri, ikerméhüség 
Dimethylnox·nai:·ootiuum (újabbkori 

szönyeteg; fejtse meg a ki tudja !), 
dimethylnornark.otin 

Dimidiatus, felezett ; :foliu1n dimid.ia
tum, felezett levél, melyuek egyik 
fele kisebb a másiknál 

Dimidium, a fél, valanüuek fele. 
Dimo.r·phismus, a kétalakúság. V _ ö 
Dimoi:·phns (Olµopq:ioi;), kétalakú, 
Dinica = antidiuica. 
Dinodes (O~vWBYJi;), szédül(), 
Dinomania (v. ö .. dinos s mania) = 

tarantulismus, 
Dinns (ő Olvoi;), a szédülés. 
Diodon (OL; kettős, ó o8oúi; a fog), 

ikerfog„ 
Diodoncephalus (v„ ö .. diodon, -fi xe:cpet.k~ 

a fej), szönyeteg iker-fogsorral. 
Diodonthercos (v. ö. diodon, 't'0 fpxoi; 

a sor), kettős fogsor, iker-fogsor. 
DiodontoCephalus = diodoncephalus. 
Diodontostichos, diodontostoi'._~~os, 
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diodontostoechus {v. ö. diodon, 
é o-rot)'._ci; a sor) = diodonthercos„ 

Dioncosis ('lj Otóyzwat;) = intumes· 
centia 

Dioptex", dioptra = dioptron; diop·· 
trion. 

Dioptria, a dioptria, az új pápaszemek 
egysége„ Schuleck. 

Dioptrice se teohne (v. ö., dioptiicus), 
' a. fénytörés tana 
Dioptx·ion, diopti:·on ( ~ OlÓn:rpry:, Ó 

OtoITT~p ), inűszer, melyen láthatunk, 
tehát tükörféle, általában szemüveg. 
Jelenleg: fénytörő közeg. 

Dioptr·icus (v. ö. dioptrion), L fény-· 
töréstani; 2. diopteres, dioptriás 
SchuleC"k. V„ ö. dioptria. 

Dior·thosis (-fi ÜlÓp'.Jwcrt;J, egyenesités, 
görbülések igH..zitása .. 

Dioi;·thota, dior·thoticum (8 (hop'.Jc.>t"~;, 
Otop'.:huT~Xé>J), nyujt6 gép, egyenesitő 
gép: igazitó gép 

Diorthoticus (15rnp:J«rnxó;), egyenesitő, 
nyújtó, igazit6 

Dioscnri (ot füÓcrxoupo~), fültőlhüigy
daganatok Dioskueok azért, mert 
rendesen 1nind a két 1nirigy dagad 
meg, tehát elválhatatlanok, mint 
Kastor és Pollux 

Diosma cx·enata seu ser·ra.ta, buku 
tea, hottentota tea. 

Diosminnm, a buknal, diosmiu, 
Diotns (Olc.>TO:;) = binoticus, 
Dipetaloprion (Oli; keLtűs, ,Q n:lTo:ha'\I 

a le111ez, 6 r,:p((t)>J a :fü.1ész), Delamotte„ 
féle kétlemezű fli.rész 

Dipetalus (öl; kettős, •0 nlTo:Ao'\I szí„ 
rom), kétszir1nú 

Diphallia = duplicitas penís., V„ ö. 
Diphallns (öl:; kettős, v. ö„ phallus), 

kettős monyú en1ber„ 
Diphthex·ia ('lj Ot<p5'€po: bőr általában), 

a i·onc.sol6 lob, a diphtheritis, fen e
gy .i k. Következő alfadait találtam 
az irodalomban: 

Diphtheria bacilla:ris Klebs, baczil-· 
los diphtheritis. 'il ö diphteria 
microsporiua 

Diphtheria. catarx·halis, állítólagos 
hurutos roncsoló toroklob, lencse
szerű fehéres lerakodmánynyal. Ez 
szerintem : rá f o g ott diphtheTitis 

Diphtheria cr·onposa, álhá1ty<l.s, 
kruppos to1•okgyík. Ily alakot számos 
esetben észleltem. Ha a. kruppos le
rakodmá.uy csupán a maudulákTa 
szodtkozott, legtöbbször gy6gyulás 
volt az ered1nény„ Ha azonban a gége 
is i·észesült benne, akkor az egész 
betegség a croup laryngeum képét 
adta, azzal a végzetes kimenetellel 
együtt, mely a.valódi kruppot jellemZí 

Igen kérdéses, vajjona diphtheria crou
posa nem sin1plex »croup pha1yngis«. 

Diphthexia faucium, r·oucsoló to:rok
lob, fenegyík, ieués torok
gyík 

Diphthex·ia micx·osporina Klebs, 
mikrosporos diphtheritis = diphthe„ 
ria orouposa? M:ig ellenben a diph
the.ria bacilla.1is = diphthe1ia septica 
s gangraeuosa? ' 

Dip h theria septica seu gangx·ae -
nosa, rothasztó, fené::iedő tor·okgyíki 
fen és gyík, fenegyík 

Diphtheritis = diphthe!ia 
Diphthongia {ö Ol9Soyyo:; a. mással

hangzó), kettős hangzas1 ike1 hang 
Diplasiasmns (ó Bt1CAo:ovLaµÓ:;) = du9 .. 

licatu:ra. 
Diplecoí"a (OtTCAoU:; kettős és ac:oe), 

kettős hallás„ parac:usis duplicata 
Diplegia {01; kettőst 1Í ;c):tiy~ a bénu· 

lás), kétoldali hi':idés V. ö paraplegia 
Diplococcns (OtrcAo::i; kettős és coc:cus), 

ikerkokkus„ 
Diploe (,) 15~71:/,0·11, 0~1CAoti; kettüs), l a 

megkettőzés, a koponyacsontok két 
lemezei 2„ az ó„sebészetben: nyo1nó 
folt = compressa; g jelenleg: a 
koponyacsontok bele 

Diplo&ticus, helyesebb >ldiploicus« 
Diplogenesis (OtrcAoü; kettősic v.. ö, 

genesis), szóról szóno ikerszületés v. 
ikerszülés; K.raus szerint: összenőtt 
ikrek 

Diploí"cus (v ö„ diploe)1 koponya.csout
béli 

Diplom.a (•0 Otn:htuµo:), 1,, = diploö; 
2, oklevél, pL tudori oklevél; 3„ 
vegytlg. for1aló edeny, vas clausum 
quod in aliud vas aqua :ferv-ente reple„ 
tum iu1nittitur. Kühn. 

Diplometrnm Landolti (ótITAotíi; ket
tős, TO µ~Tpo'i a mé1·ö), Landolt-féle 
diplo111eter, láta1nérő, szen1bogár·· 
1né1ö 

Diplopia (OtTCAOo:;, 3titAoti; kettős,~ Wlj.i 
a szem), kettős látas, visus duplex 

Diplopia binocnla1·is, Jnindkét :fél-· 
szemen való kettős llitás. 

Diplopia monoculaxls, félsze1nű ket
t(ís látfi.s 

Diplopiesmns (Otn:hoií:; kettős, Ó TCte:crµ.ó; 
rL uyo1nAs), kettős nyomás = comp .. 
ressio duplex;. 

Dipodacephalus (O(; kettős, 0 n:oü; a 
láb, v. ö. aoephalus) = acephalus 
dipus 

Dipi:·osopia, a. kétarczúság, kétarczú 
szörnyeteg. V. ö. 

Dipr·osopns (15(~ kettős, TO n:péatilTCOV az 
arcz), kettős arczú torzszülött, kettős 
a:i::czú, szörnyeteg„ 
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Diprosopns cliopht.halmns, kétszemff, 
kétai:czú torzszülött, vagy szörnyeteg. 

Dip:r·osopus tetxaophthalmns, két-· 
arczű, négyszemű torzszülött vagy 
szöi·uyeteg 

Dip:r·osopus t"t·iophthalmus, két
al'CZÚ, háro1nszemű torzszülött vagy 
szörnyeteg 

Dipi:osopns t1·iotns, kétarozú, három
fülű torzszülött vagy szörnyeteg 

Dip:rosopus tetr·otus, kétar:czú, négy
fülű torzszülött vagy szörnyeteg. 

Dipsa (,j öLl.[>e1.:1, a szo1nj 
Dipsacns (0 OLl.j;et:xoi;;) = diabet.es, mert 

a betegek n:::..gyon. szomjúznak. 
Dipsacns fullonnm Mill, a takács

n1ácson:ya 
Dipsomania (v ö. dipsa és mania.)1 

szoki:lsos iszákossil.g j jelenleg az idön
kint jelentkező iszákossiigr melyet a 
németek »Quartalsaufer« névvel je· 
lölnek„ 

Dipygns (~ TCUY1Í a far, Ok kettős), 
kétfarú torz \agy szörnyeteg, 

Dipyrites se panis (ó Otrcupl-rri,), a 
kétszersült. 

IÍipyx·ns (0 ö[nupo; rlp-ro;) = dipyrites 
Directoi:· (dirigere igazgatni), az igaz

gató, a kalauz, vezetű, ducto1 , con
ductor. 

Dir-ibitorinm (dit'iba,re elosztani) :::::".""' 
mediastinum 

Discissio (discindere :>jétroetszeni), a 
szétmetszés! szétmetélés, megapritás 

Discissio seu dislacex,atio catarac
tae, <"L szü1kehályog szétdarabolása. 

Discodes, discoi:des, helytelenül disci-· 
foI1nis (O!ar.oi;;tö~i;, Ötcr>:c.50rii;) 1 tárcsa·· 
i.domú, karikaszerH. 

Discopho:r·a se animalia (ó O{axo; 
a koiong, cpti'.pEtv viselni) a szivók:isok. 

Discos = discus. · 
Discreto:r·ium (disce1·neie szétválasz„ 

tani), 1 = diaphragma ; 2 = n1edias
tinum 

DisCX'etns. szétszórt, elsz61t ·v ariolae 
discretae, szétszór·tan álló hintlők 

Discx,imen = 1. diaphrag·n1a; 2 n1e· 
diastinum. 

Discns (0 Q{axo;) a korong, a tárcsa 
Discus px,oligerns rectius oopho:rus, 

a peteágy. 
Discnssio (discuteie össze·, szétzúzni) 1 

szétoszlatás, pl daganatok szétosz. 
latása. 

Discntientia se. l"emedia (v. ö. dis·· 
cussio ), szétoszlat6 szerek 

Disdiaclasis (Ol.:; kettéís, ii o~o'.xAo:crt; a 
törés), kettős fénytörés„ 

Disdiaclastes, kettősen törő, izom
sejtekbeli testecsek :Hyrtl agyonitéli 
Brücké .. nek ezen alkotmányát 

s ajánlja helyette a ntüszót: »Satco
dísci« 

Dislace:r·atio, szétszakitás, szétda.ra· 
bolás 

Dislocatio (-·-) az eln1ozditás, hely„ 
·ráltozás 

Dislocatio ad axin, helyváltozás a. 
tengely iiányábau. 

Dislocatio ad latns, helyváltozás az 
oldal ilányában 

Dislocatio ad longitudinem, hely·· 
változtatás a hosszirányban rövi
düléssel 

Dislocatio ad periphe:riam, hely
-változás csavarodással a kerület felé. 

Dispensatio (dispensare elosztani) 
1) pontos elosztás ; 2, a szerek készi·· 
t'ése és kiszolgáltatása j 3 gyógy
szer-kiszolgáltatás általában. 

Dispensa.torium --(v„ ö„ előbbivel) = 
phar1nacopoea 

Dispeptonum (öl.:; és peptonum ?), 
Meiszner-féle b. pepton. 

Dispex·sorius, szétszóró, szétszórt. Or 
bes dispersorii , szóródásos körök ; 
Schuleck szerint: szórtkörök. 

Dispositio (disponere elhelyezni), k6r„ 
hajlam, hajlam. 

Disp:x·oportio (-), al'á.nytalanság. 
Dispntatio (disputare vitázni) tud.a„ 

n1ányos vita, értekezés, 
Dis:r·nptio (-), az eltörés. 
Disxuptio iterata = ana1rhe:ris. 
Disseminatus (disse111inare elvetni), 

szétszórt, elhintett. 
Dissepimentum, disseptum = sep

tun1 
Disse:x·tatio (disser bar e értekezni), a.z 

értekezés tudományos értekezés 

Dissimulax·is (dissimilis ne1n hasonló), 
nem haSonló, ne1n egynemű„ O:rgana 
dissi1nularia, oly szervek, 1nelyek 
egymáshoz hasonló felekre nem O!lZt
hatók, pL a n1áj, a mennyiben a 
szervezeti dus.listicus elv szerint fel 
ne1n osztható 

Dissimulatio ( dissimulare szinlelui), 
a tettetés, a szinlelés 

Dissimulatns, tettetett, sziulett j mor
bus dissimulatus, sziulett bántalom, 
betegség. 

Dissipium (középkorban) = dia" 
phragma, 

Dissociatio (-), vegyülés bizonyos 
nagyobb nyomás al3tt. 

Dissolntio animi ( dissolvere felol~ 
vasv..tani), szellemi lehangoltság. 

Dissolutus, feloszlott1 kimerült. :\for
bus diss-olutus = 1 dysenteria. j 2. 
cholera 

Diesolvens, olvasztó, 
11 
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Díssolventia se. remedia 162 Dogmaticus se metlicns 

Dissolventia se. x·ent.edia (v. ö„ dis·· 
solvens) = 1.'esolventia 

Distantia focalis1 a gyúponti távol
sig„ Sehuleck ajánlja a »gyüjtö-tá,,01-
ság«-ot1 mi mindenesetre helyesebb. 

Distell1pe:r·antia ( distemperare 1."0szúl 
keverni) = dyscrasia 

Distentio {distinere szétnyujta.ni)i 1. 
a tágitas, nyujtas ; 2. = teta.nus. 

Distichia: distoechia {;í Quyc-otJ_la:) = 
Distichiasis, distoechiasis ( ~ Otcr-rt·· 

t..lr.1.crt:;;, OtcrcOt'f.l'Xcrt:;;), kettős pillaszÖI·· 
sor, -pillaször-kalász 

Distinctio ( distinguere mBp;külöm höz. 
tetni), a. megküH5mböztet~s„ 

Distinctus, megkülömböztetett. Semina 
distinc.:ta, növtlg„ különá.116 magvak. 

Distoma (6(:;; kettéSs, ,Q cr-;o'µCl a száj}, 
kettőssziiú élősdi fé:reg Pl. 

Distoma haematobium Bilha:x·zi 
= bilha1zia haematobia. űr Ja111e~ 
Mackie, vérben Blö 111-étely, vél' ln é
t e 1 y Vujjon nye1-e kegyehnet ezen 
ulkotmtlnyo1n J ? 

Distoma hepaticum, ~ máJmétely 
Distoma hetexophyes Bilhax·zi, a 

vérbenélö n1ételyuek egy félesége. 
Distoma lanceolatum1 állitólag di~

to1na hepati0u1n~féleség 
Distoma opthalmobium Diesiug, 

sze1nben lakó lnétely. 
Distomum = disturna. 
Distox'sio ( distorquer·e inegc><a\ a1ni), 

meg1in(lultts~ subluxatio. 
Disto:x·tus, megr~\ndult Oculi distoiti\ 

kancsal szemek 
Dist:x-ibntorium = mediastinu1n 
Districhia = distiehia. 
Distxichiasis = distichiao;i$, 
Dissym.etx·ia (ól:;; kettős, v. ö, sy1n .. 

mctiia) sy111met1ia bill1Ltcui.li.c;, 
feles egyanl.uyossig. 

Disystera (OL:;; kettéls, ·~ Va·~tpet. a 111Ch) 
= dirn.etra. 

Dita (--?), a dita.-kéreg = co1 tcx di
tae seu e;ortex tabernae montana0 

Ditai'nnm ( ..,-, ö„ dita), a ditaal. 
Dithionicus (Ol; kettös , rO '.Je:lo ·1 o. 

ken), alkéness:1v::i.s, dithionsa\ as 
Dithmax·sicus lll.01"bus1 dithmaxsi kór) 

tij··bujak6r. 
Ditooia (O[i; kettős, ó 'tÓ;rn,; a szülés\ 

az ike1 szülés. 
Dittopia, dittopsia (\kt1"Ói;; kettős, ~ 

t5•4J a sze111) = diplopia. 
Ditto:r·x·haphis (15t't1"Ó; kettéís, ·~ (,':1.9[; 

a tii), kettéSg, ht1lyogtü. 
Djudram (arabs) = lerll:a .. 
Diuresis (B~oupe;t\1 vizelleni), a vizellés; 

a húgyhajtás 
Diur·etioa i'lC 1·emedia. (,·, ö diu-

1esis)1 húgy1H1:jtú sze1ek. 

Diur'eticus (>·., ö„ diuJ:esis): húgyhajt,6. 
Diu:t'nus, nappali 
Divarioatio ma.xillae inferior·is 

(divaticare tú,tongni, te1jeszkedni), a 
szaj titongl1sa, tá"t!ia, 1dfic.zamodott 
alsó illkapoc,~n<l.L 

Divergens ( di..-ergero széthajlan.i), szét
hajlO, sz~ttBrö. 

Divex·ticula Cotunnii Meckel = 
aquaeductus Cotunnii. 

Dive:rticulum, devex·tif:ulum (diver·· 
tere kiforditani), l = tlis1ocatio i 2 
a gnrdély~ gnnlaly; = 3 appeudix, 
lHOGessus 

Divex·ticulum oesophagi se11 pha·· 
:r·yn.gis, a bi1zsing gurdélya V. ö 
ocsophagoce;le, pharyngocele. 

Dive:t'ticulum u:iethr·ae, a húgycső 
gurdélya. 

Dive1"ticulnm Vate:i:i) a nyotnbélnek 
egy i :incza ott, hol 11 dnr:tus e;hole
<l.ochu,: a "\VÜ.'SlU1.gia.nusf!al egyési"t\ 
1\'ehát a mogne\ (<zés helytelen. 

Divei:ticulum vesicae, a húgyholyag 
gurd<Hya 

Divinus, isteni„ T~apif> divin11s. .'>en 
lapis ophthaln1i(.us seti "Jve.;ii "'::: cnp· 
intn alun1inatum. 

Divulsio (divellere .szétszu.kitani)., e1i.i
;:;zakos túgitá:::, Vl hÜg) (.b'Ő8Y.O:tO.snt\..1; 
2 fnÖ,;;zal;os ~zakitá:-i, kiszakit:i,;:_, ar· 
iac1te1nent 

Diylisis, diyljsmus ( ~ fü;J),t0~;, Ó fü;j · 

}usµÓ;) = (,ol:itio 
Diystera = di:-iyteta, 
Do(!.hmius duodenalis Dubin.ii = 

ancyloston1un1 duodenala = stron 
gyln8 duodenalis. 

Dooimasia (~ Oozq.1.a:a~1Z). a ptulJa, :~ 
l;:.émlés. 

Docimasia medioaminntn 1 a g)" ugy
szei:kén1lés1 szexvizsgihLs 

Docin1asia pnlmo11u111, ;L tüflŐ·]JrÜlJ11, 
Docima.siologia. (v„ ö. docin1asia, ó 

),éyo; a tan): a kémles tana1 iL veg-y
k.énüés tana, a vegyi vizsgiilat tana. 

Docimastice se. a:i:s (OoY.(µa:;,\Y.fÍ 
'~1-"'l) = docin1asiologia 

Dooimasticus (Oox.qi.o:a:-tY.Ó;) = 
Docimasterius (Ooxtp.a.ac·~pto;), a. kc\m„ 

lési1 vizsgiló, vegybontó, vegrvizf'·· 
gB,lati. 

Docto:t (docera tauitani), a tau:h, ~i 
tudor. 

Dodecad.aotylitis (Oli>Otx~ tizenkettő ; 
v. ö. dactylitis), nyombélgyuladás. V,i) 

Dodecadactylum. se intestinutn (v. 
ö. az elöbbivel), a nyombél. 

Doöglinicum. se, acidum (? !), hal· 
zsii:sav„ 

Dogm.aticns se. medious, l!e1ophilus 
követője. ki n1ega.la:pitó.ia volt a "kó1·. 
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Dolabr• 163 DropaCismus 

oktani i·endszeruek. Ars dogmatica, az 
oktani rendszer isk0lája. 

Dolab:r·a, 1 a f8jsze 1 a gyalú j 2 a 
szilánk-pólyazás, fas_cia spiralis. 

Dolabxa ascendens, felszálló szilánk·· 
pólyá.zás. 

Dolab:c-a descendens, leszálló szilánk
pólyázis 

Dolabxa :r·epens, kígyó,,;6 szilánk-pó
lyázás. 

Dolab:ra ·reversa, meghajtott szilánk 
pólyázás - reuve1sé 

Doliaxinnm1 a doliarin, állitólag b41-
féregölő szel, 

Dolichocephalns (Oohy_Ó; hosszú, v ö. 
cephale), hosszú fej 

Dolichos pru:riens Linné, bélfércgölő 
gy6gyuövény Viszketö mukuna 

Dolichos nx·ens Linné, gyógynövény 
Égető vagy csipös inukuna 

Dolox·, a fájdalom. 
Dolox· acutus, heves fájdalom 
Dolo:r· colicns = c..olica 
Dolor·es ad pax·tum, seu dolores con

quassautes, magzathajt6 szülöfájdal
mak (»nem szülfáddalon1«), vajud6 
fájdalmak. 

Dolo:s:·es lace:s:·antes szaggató f~idal-
1nak 

Dolores osteocopí, tsontszaggat6 fáj
dalmak 

Dolo1.'eS pai:·tnrientium., vajud6 fáj·· 
dalmak 

Dolo:s:·es post pa:r·tnlll, szülés utáni 
fájdrLln1ak, ut6fájdalmak 

Dolor·es pnlsatorii, kopogó fájdahnak 
Dolo:z:·es te:z:·ebr·antes, fúró fájdalmak 
Domesticns (iomus a hB.z), házi. Ré-

gibb iióknál: pa1s domestica seu fa
miliaris, belső lész -1)ani sylvestris, 
külső rész 

Dondos = albinos 
Do:z:·em, do:cez (arabs)= sutu1ae c1auii 
Dorema ammoniacnm Don,, az an1„ 

moniakfa 
Dor·mitatio, áhnosság, aluszékonyság 
Doi:·mitio (dorn1ire aludni); az alvü.s 
Doi:·salis (v. i\ do1::;u111): hi\..t,i 
Dor·snm, a hit 
Dorsnm ephippii (v„ ü. ephippium), 

a nyereg háta, tá1nasztéka 
Doxsnm manus, a kéz hiita 
DoJ:"snm pedis, a láb feje, háta. 
Dosiologia (v„ ö„ dosis, cl ),Óyo; a tan) 

az adagoliis tana az adagtau. 
Dosis (-il Oóa~;), az adag ; népnyelven: 

a7. adiLs., 
Dosis medica, orvosi adag, 
Dosis plena1 teljes adag 
Dosis refxacta, tört v aprólékos adag. 
Dosis toxica ;;on venenata, 1nórgozö 

adag 

Dothíenente:s:'Ítis, dothienenteria. 
(~ Bo~t"fÍ:.i a kelevény _s v, ö. enteritis) 
= typhus abdonllnalis. 

Dothie'ii.ophyma, dothien (Ó 8o5t'fi\' a 
kelés, TO 9V1-1.a a puha daganat) = 
furunculus, kelevény? 

Dower·i pnlvis = pulvis Do\veri, 
Dra~hma (-1\ Opa:y,µlj), a nehezék; néhai 

orvosi súly 
Dx·aco, a sárkány 
D:c·aco mitigatus - hydrargyrum 

chloratu1n init.e 
D:z:aco volans := hyd:i: argyrtun bichlo

ratum corrosivum 
Draconinnm (v. ö. dra,caena) véres 

lóromal. 
Di:aeonthaema (0 ~pcixw>J a sárkány, 

TO a:!µa: vé1), az u., n sárkányvér, 
a véres 16ro1n nedve. 

Dx·acontiasis (v. ö, dracontiun1\ 
fila1ia betegség„ ·v„ ö. filaria. 

Draconticns, bőratkás, bö1atkai 
Dxaeontinm7 és 
Dxacuncnlns (-rO Opaxó·1T~01J), L kis 

sárkány ; 2. = vena seu ftlaria me„ 
dinensis, gordius mediuensis; 3„ = 
comedo. 

Dr·agées (franczia), nagyobb labdacsok 
czukros bevonattal. 

Di:·agma ('t'o Opo:'yµcr.), 1. = drachma; 
2. tulajdonképen: ma1oknyi = mani· 
i)ulus 

Dragmis (fi Opayµ'fÍ1 Opcr.z.µ~)1 kis ma.·· 
roknyi. 

D:z:oagonicnm acidnm = acidum ani
sicu1n 

Dragonylnm, dragonylinm, a dra· 
gon~ 1, az ánizsal. 

Dxainage sec. Chassaignao 
eredetű), az alagcsövezés. 
pyulco_sis. 

(angol 
v. ö 

Drains, a draincsövek. V ö, tubuli 
prae-parati carbolati 

Drasti(}a se., medicamenta, erős 
hashajtók v„ ü. 

Drasticns (Opacr-rtxÓ;, Opii'll hatni), erő
sen ható, erősen n1egtá1nad6 

D1imyphagia ( ~ Optµuip"'y[a: Optµu'; éles, 
csi1iös, r.pa:ye~>; enui), csipős izű 
dolgok evése. 

Drimyphagns (Opi1-1.uqxl.yoi;:) 
ízüeket evő. 

csipös 

Dr·ymis Winteri Forst„ (Opq.J.Ú; csipős)i 
fa1 moly a \\Tinter-f~le fa~éjat :;dja 

Dximyta, drimytes (o Öptµt.'t'l');), eles·· 
ség, csip5sség , 

Dximyticns, éle.:;, csipös ízü. 
Dx·opacismus (ó öpwn:ct.>:taµé;, Üp(i)TCet.:XÍ~i;t'.' 

szurkos főkötőt alkalmazni), 1. a bőr 
pirositása - okozva s;r.urkos tapasz 
alkabnazása általi 2„ szu1kos főkötő 
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Dropax 164 Dura mater. mednlla-e spinaU.s 

alkalmazása bizonyos hajbántalom 
gyógyitá.sa. végett V. ö picatio, 

Dropax (Ö OpWíta;) 1 szurkos tapasz ; 
2. szurkos főkötő. 

D1·npacens, csontá1os Carpellum d1u-. 
paceu1n1 csontár-szüttyö. V ö. 

Drupa, a csoutá1 Drnpae pruni, a 
szilvák 

D1:y.i"nnm (~ Opű:; a cser)= tanninu111 
Elavult. 

Ds = da signa, lásd el utasitással. 
Dsnte (jute) salicylatuni, salicylsavas 

dsute, salieylsn,vas araukariai kende1-
tápés 

Dnalismns{duo ketti:.í),kételvüség rend„ 
szer e, a kétf(Heség tana. 

Dnboisia Hopwoodii Ii' ' M, Hop
wood Duboisia 

Dnboisia myoporo.i:des, dnboisia„uö
vtiny. 

Dnboisinnm (\" ö. előbbivel), duboi
sia··aL 

Duboisinum sulfuricum, kénsavas 
d11boisin. 

Ductor· (duce1e vezetni), a kalauz, a 
vezető; sebészi n1íiszer1 pi gorgeret 
stb. 

Dnctores n:r·inae = urete1es. 
Dnctnlns seminalis :r·ectns = tubu

lus seminalis rectns 
Dnctns (-), a Jl1e11et, csö, LSato111a, ve„ 

zeték 
Dnctns ar·te:r iosns Botalli, Botall· 

féle -veröe1·es vezeték 
Dnctus Ba:r·tholini, Ba1 tholini-féle 

csatorna, közös csatornája a nyelv 
i1latti nyálmirigyeknek 

Dnctns biliaris, az epevezeték 
Dnctus choledochas bilife:r·ns con1· 

munis, közqs epevezeték. 
Dnctns cochleax·is, hirty:Ls csiga-csa·· 

to1·na 
Dnctns cysticns, az epehóly;.Lg vezetéke 
Ductns ejacnlato:c·ius, ondó h<tjtó

vezeték 
Dnctns ejacnlatox'Íns femininns = 

ligamentum ovarii proprium Elavult 
Dnctns exc:r·etorins, a kivezető csa

torna, 
Dnctns galactifex·ns seu galactopho-

1·ns, tejveze~ék1 tejcsatorn:1cska, 
Dnctus hepatico oysticns = ductus 

choleJ.ochus 
Dnotus hepaticns, a májvezeték, 
Duotns hepaticns et cysticus = duc· 

tus choledochus 
Dnctus laez'Ymales = canaliculi lacry-

1nales 
Dnctus laorymarnm nasalis. az orr .. 

beli könycsf'l,torna. , 
Dnctus Mülleri, Müller···féle ób1 ény·· 

csatorna 

Dnctns omphalo-ente:ricus = 
Ductns om.phalomesenterieus, köl„ 

dök- béh"ezeték 
Duetns pancr·eaticus = ductus 'Vir

sungianus 
Ductns papilla1'Ís se i·ennm, sze· 

inölc:sös vesevezeték 
Ductus Rivini, Ri\ :ini··fél.e c:satornií.k; 

a nyelY ala.tti nyá,lm.i1:igy vezetékei, 
ha nincsen közös ki> ezetöje. 

Ductus Santo1·ini, Santorini-'féle veze·· 
ték, dnctus capitis pauc1 entis 

Ductns semicircnla:r'Ís Sca1pae, 
Scar."pa,-féle félkör.üs vezeték 

Ductns Stenonianns, Stenon-fél.e \8-

zeték, a fiiltönlirigy \' ezetéke 
Dnctus thor-acicns, a mellvezeték 
Dnctus thoi:·acicus Peqnetianus. 

Peq_net„féle nyit kcsatorna 
Dnetns venosns Az·antii, Aranti e1es 

vezetéke. 
Ductus vitello-intestiualis = ductns 

on1phalo,·n1esente1·ieus 
Dnctus Whai:·tonianns, VV11a1ton··itílG 

·vezeték, az au alatti nyálmüigy JÚ'i e
zetö c:fH1tornája. 

Ductus Wii:·snngianus, \\Ti1snng .. fel.e 
vezeték, a hasnyálmirigy ki> czető 
( s:1to1nája 

Dnctns Wolfii, "\'\T olf··féle ébn~,ny\ eze· 
tók. 

Duella, egy obonyni1k két hatod:t V<tg"J' 

ha1macla 
Dnlcama1 a ( dulcis éde1>1anut1 ns keSfJ. il) 

= solannm dulcan1a1a 
Dnloamaz·etinum, a dulc<:1nüneti.n. 

dulka111a1eti11. 
Dnlcamai'Ínnm, a duk:(1n<:uin, dulka

rnaiin. 
Dnlcedo amoiis (dulc:Gdo i:1~ édcsst\g) 

= clitoris 
Dulcificatio (dulce fiv:81e), av. édesitCs, 

megédesités. 
Dnlpitum, a dulcit. 
DulnoSa ( dulcis édes), a dulcosa, szölő

( znkor-féle 
Dnodcnitis (hyb1i<lnrn) dodeca·· 

dactylitis; v. ö 
Dnodenum se, intestinum (- ), n. 

nyo1nbél. Ecphysis ventriculi Hero
plylii. 1.Iinthogy a szó rosz, elfoga .. 
dandó a Luschka által ajánlott 1neg· 
nevezés: intestiuum pancreaticu111. 
V. ö Hyrtl Onon1J1.tologia anat. pag. 
193-194 

Duplicatni·a (-), a kettözés, kettözet 
Dn:r-a ,se„ mate:r· a kemény agyké1·eg, 

v. agyinez„ Meninx crassa seu fib1osa 
Dnx·amatercereb:i:i seuencephalica, 

az agyvelő ken1ény kéige vagy n1eze 
Du:r·a mater medullae spinalis, a. 

ge1inczvelö kenH!iny kél' go v. J11Aze 
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Dnr·haema.toma (újabb barbarisinus 
»\Viener med. Blatter< 1883, Nr„ 12), 
értsd: haematoma durae matris 

Dynamogenia ( dynamgénie Brown„ 
Sequard), az idegn1iiködés fokoz6dása. 

! Dyschx·oea UhJ.; és ~ xpóa a sziu), kóros 
bö1sziu, rosz; szin. 

Dynamometr-ia ( ~ Ou\lo:µlei: az erő, -rC 
u.{:rpov a méré!)„ erőmérés ! '? 

n,Ysaemia (Oú; iosz, -rO a!µo: a vér)= 
dyscrasía 

Dysaemor•r·ho1des (Oúc;: rosz 1 v. ö. hac
n1orrholdes ), vak aranyér okozta bán
talmak, fájdalmak. Molimina haemor-

1 

rhoídum suppressarum ' 
Dysaesthesia és dysaesthesis, (11 

Oucra~cr5-tj0''.a.:) , érzéktelenség, érzéki 
tompaság Charcot szerint sajits<:tgos 
éi.zés„n1ódosuhí..s, a gerinczvelő sk.lero
sisán8.l, melynél mindenféle böriuger 
:fájda.ln1as, hullá1nz6 érzést kelt az 
eg·ész tagban 

Dy~aesthesiae, az idegbántalmak, az 
idegTnliködés bántahnai. 

Dysaesthetetexinm, dysaestheteteria, 
(öú.; i··os;.:1 v. ö aestheterium), a.z érzé
kek bántalmai 

Dysanarx·hophesis és 
Dysana1•rhophia (ötfc rosz, d-mppotpOC'.I 

újra lenyelni), kóros felsziv.ódás. 
Dysanarrhophicus (v ö„ előbbivel) 1 

kóros fclsziv6dú.sban szehvedő. 
Dysaphe, dysaphia (üú.; rosz, „~ chp·~ 

érzés), kó1os, rendellenes tapintás 
Dysarthria (OÚ<; és arthr·on) = a.nar. 

thria. 
Dysarthx•iticns (v. ö. dysarthritis), 

rendellenes köszvényben szenvedő 
Dysax·th~·itis (OV; rendeilenes, v, ö. 

ar thr·itis) = arthritis ano1nala 
Dysax·thr·osis (OÚ.; ál, v ö a1throsi.s), 

1. álizület i 2. luxatio congenita 
Dysblennia (OtÍ.; kóros, rosz, v ö. 

blenua), kó1·os nyálkaképződés, rend· 
ellenes nyákelválasztás. 

Dyscatabx"osis (·~ :..::ct:rÚ~phlO"t.;) = dys· 
phagia. 

Dys1'atabxoticns (v, ö. dyscatabrosis) 
= dyspha,gicus 

Dyscataposia, dyscataposis (Oú~ 
nehéz, r·osz, "li xccrchi:oat; italnyelés, 
ivás), uehézkes,1negnehezültivás1 aka.
dályzott ivás, akadályzott korty„ 
nyelési pl. ebvészbáutalomnál. 

Dysoatapoticns { v„ ö dyscataposia), 
akadályzott ivásban szenvedő. 

Dyschezia (Oú.; rosz, nehéz, y_c,r.,,fXV 
székelni), nehéz 1 fájdalmas székelés 

Dyscheziens (v. ö dyschezia), nehéz 
fájdalmas székelésben szenvedi:) 

Dyscholia (OJ.; és ~ x.oA'tf a.z epe\ 
kóros epeelválasztás 

Dyscholicus (v. ö„ dyscholia), kóros 
epcelválasztá.sban szenvedő„ 

Dyschi:·oeae, a bőrszín kóros válto„ 
mí,sai 

Dyschroi:cns (v. ö, dyschroea), i·osz„ 
sziuíi. 

Dyschx·omasia (Oú; koros, cO 'f..pWµ.a e. 
sziu), kóros festenylerakodások a 
köztakar6ban; pl. sá1·gasignál az epe
festeny, a1gyriáná.l a redukált ezüst 

Dysc.hl."ons = dyschroicus 
Dyschylagogia (Otf; iosz, v. ö. uhylus, 

&.'lhl'fo'.; ,·ezető), kóros, rendellenes 
tá pnyii k··felszivódás 

Dyschylagogicus = 
Dyschylagogns (v ö. dyschylagogia), 

a tá.pnyirket rendellenesen vezetői 
felszivó stb. 

Dyschylia (OÚ.; iosz_1 v. ö„ chylus), kóros, 
rendellenes tttpnyü:k v. tápnedv„ 

Dyschylicns (v. ö. dysohylia)i kóros 
tápnedvű v tápnyirkli. 

Dyschymia. (0\Í; iosz, v„ ö. chy111us), 
k6ros, r·endellenes tH.ppép-képződés„ 

Dyschymicns (v„ ü. dyschymia), k6ros 
táppépképzödésben szenvedő 

Dyschymosis (~ Ovvzúµooo-t~) = dys
chy1nia 

Dyschymoticns, rosz en1észtésli 
Dyschymns (OÚO"f.':.1µ0;): tosz nedvli, 

k.6ros nedv1\ i:osz iziíi rosz en1ész
tésli 

Dyscineses (v ii. dysc:inesia), a rnozgó 
szervek rendellenességei v. bántal
mai, a 1nozgás rendellenességei vag,y 
bántalmai 

Dyscinesia (T Ouo%tn:al!'.l) és 
Dyscinesis (fi Ouaxlv'l')ot;, Bú.; 1osz,~ xúrri

vt.; inozgás), nehézkés, rendellenes 
n1ozgás, bénultság) meredtség 

Dyscineticns (v .. ö. dyscinesia), nehéz-
kesen 111ozg6, bénult 

Dyscoelia (OV.; 1osz) ~ %otAloc alhas), 
idült, alhasi bántalom. 

Dyscoelins (OuaxoO,w;), alhasi bánta. 
lo1nbau szenvedő, ettől eredő stb. 

Dyscopx·ia (Oú; rosz, Ó xÓ7rpo; a béls<l.t), 
rendellenes bélsál'képződés 

Dyscx·asia (OÚ; rosz, kúros, „~ xpio~<; 
vegy), korcsvegy, korcsvé1űség, 
seuyv. 

Dyscraticns (v. ö dyscl'a-sia), kor( s·· 
vérű, senyves. 

Dysc~·atns = dyscu1ticus. 
Dyecxitns (Oú~x.pt't"o;), nehezen ineg· 

itélhető, nehezen elváló, eldőlő 
Dysdacrya, rectius 
Dysdacryosis ,(Oú; rosz, v ö d11cn·y)1 

k6ros, i·eudellenes könyelválaszt2.s 
Dysdiachox·esis (0~; i·osz, ~ Otocx_<slpY)O-ti; 

á.tn1euet), 1 a tápnak a.kadályozott 
átvonulása a beleken ; 2 Ragen 
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Sándor sze1int; csúz neme , mely 
különösAn a já1ást neheziti ! Feles„ 
leges, 

Dysdynamia (3if; iosz, ii 3ÚVClJJ.~; erő), 
rosz e1·öben levés = betegség. Bar
tels„ Felesleges ! 

Dysdynamicns (v ö., dysdynamia), 
rosz erőben lévő. 

Dyseccrisis (OÚ; rosz, „~ l'xxptO't; kivá. 
lasztás), rendellenes, rosz, válságos 
kiválasztás 

Dysecoi'a (Oucrri:1.o~(.(), rosz, nehéz, nagyot 
hallás, süketség. Synonym: ba1 yecola 

Dysecons (Oucr"fÍxoo;), nagyot halló, 
süket. 

Dysecpnensis (Oú; nehéz, ·~ t'xn•io:ua~; 
kilégzés), kóros, nehéz kilégzés. 

Dysecpnenstns (v, ö dysecpneusis), 
nehezen kilégző stb 

Dyselces (Ovae:Ax:f.;), nehezen gyógyúló 
fek@lyekben szenvedő stb. 

Dyselcia (~ Oucre:Axfo:, OtÍ; nehéz, -re S'Axc; 
f0kély) 1 1. nehezen gyógyuló fekélye. 
se.dési 2. roszindulatú fekélyek j 
3. nehéz gy6gyúlá.:i; általában 

Dysembolicns (v„ ö dysen1bolia), nehéz 
befecskendezés okozta stb. 

Dysembolisis és 
Dysembolismns 

befecskendezni), 
zés, nehézségek 
zásánál 

(iµ~o}.l,i::tv bevinni, 
nehéz befecskende
az allövet alkalma„ 

Dysem_esis (OtÍ; nehéz1 ~ t'°µEC't; hányás), 
nehéz hányás 

Dysemes (l5ucri::µ~;) = 
Dysemetns (Oualµi::-ro;), nehezen hán.} ó1 

nehezen hánytató. 
Dysenter·ia (O"J; nehéz, TO ?vci::pov bél, 1i 

öuae•iTt:p1tx), nehéz bélbántalo1n 
vérhas 

Dysente:ria 
vérhas, 

cata:i;·rhalis, hurutos 

Dysenter·ia ch1•onica, idült vé1has 
Dysenteria diphtheriticas. diphthe

:c·ica, ioncsoló v„ fenés vérhas. 
Dysenteria epide:mica, já1 ványos 

vérhas 
Dysentei:ia hepatica, in;l:jkelevényes 

vérhas 
Dysenteria sco:1·butica, sülyös vé1h11..s 
Dysenteria sicca = dysenterischesis 
Dysente:i;ia spoxadica , szórványos 

v1hhas 
Dysentericns (Oucri::vceptxÓ;), vérhasban 

szenvedő, vérhasi 
Dysenteriodes (Ouai::v-i:c;p~Wa"tJi;), vérhas

sze1ű. 

Dysenterischesis (v ö dysenteria.1 
T cr1.lcrt; a megrekedés), vérhasi szék· 
rekedés 

Dysenterischeticns (v. _'ö. előbbivel), -
vé1·hasi szék:i:ekedésben szenvedő. 

Dysenterium = dyseuteria. 
Dysentez·ns = dysentericus 
Dysepnlotica se„ remedia, a hege-

dést akadályz6 szerek ; v, ö, 
Dysepnlotica se. nlcera, nehezen 

gyógyuló fekélyek; v„ ö„ 
Dysepuloticns (Chcr~rte·w/,ú)Ttx:i';), nehe" 

zen hegedő, 
Dysez•ethisiae (OV; k61os, ipt~l,tt·i iz

gatni), idegbántalmak, lehangoltság„ 
gal pá1osultan 

Dysgalactia (Oú:: k61·os, .-0 ydJ,rJ. a tej)
1 

k6ros - iendellenes tejelválasztás 
Dysgenesia (Oú; és ~ ylvecrt; a nemzés), 

rendellenes uyilvá.uulása a nemi ösz. 
tönnek 

Dysgeusia (Oú; kóros,~ yc:Ucrt~ 1 az izlé~)r 
kóros izlés, rendellenes izlés. 

Dysgeusiae (v. ö„ dysgeusia), az izlés 
bántalmai 

Dysidx·osis = hyperidrosis i tulajdonkép 
i endellenes izzadás 

Dyslalia (Oú; nehéz;;:es, />1zAo:lv beszélni) 
= anarth1ia litte1alis, egy neme a 
hebegésnek. 

Dyslochia (l5u'; k61os, v„ ö, lochirt), 
reudellenes1 kóros, hiányos vagy 
egészen kin1a1adt gyer1nekágyi tisz
tulás, 

Dyslogia (OJ; nehéz: Ó ).Q'yo; az eszme), 
az esz1neképzés zavara 

Dyslysinnm (Oú; és /,u'crt:; ?)i a dyslisin, 
a cholsav bo1nlásán:=i.k tern1énye 

Dysmasesis, dysmassesis = b1a,dy
n1assesis 

Dysmenia (OJ; Jlchéz, o:[ µ~'ló:; a hó
sz.in1), k6ros ien(lellenes h6szánJ, 
h6szám-bi11talon1 

Dysmenia eongestiva, vé1torl6dásos 
h6szám-bántalom 

Dysmenia inHa.mma.toxia, lobos h6-
szán1-bántalom 

Dysmenia mem branacea , hószri.111-
fájdnJom, n1ely csa:( a decidua lnen. 
st1ualis eltávoztrt után szünik meg. 
V ö. endo1net1it.is exfoliativa„ 

Dysmenia neu:1·algica, ideges hószám 
báutalon1 

Dys:menia obsti:·nctiva, elz<i1ás okozta 
hószá1u-bd.utalo111 1 Ji;i a h6szán1 sen1 
a n1éhböl1 se1n <"t vagináb61 ki nem foly
hat. 

Dysmenoi:·rlioea (v. ö dys1nenia, Fe.t'J 
folyni) = d:ys111enir:. 

Dysmnesia (Oú; ·- -~ ,v.Y:f;crt; az el1'tlé. 
kezés), gyenge emlékezet, emlékező 
gyengeség, en1lékez2ti gyengeség. 

Dysmor·phe, dysmorphia (l5ú; i oszJ Ti 
fJ.opi:prí az ala.k), torzalakulás, éktelen„ 
ség1 torzképződés, diffor1nitates, vitia 
primaa eb- secunda.e foimationis, 

ti 
I! 
11 

11 
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Dysmoi:pbema (3Ú; rosz, -rO µÓpi:pwµa.) 1 

a torzala1:, a torzkép. 
Dysmoi:phosis = dysmorphia. 
Dysmor·phosteopalinclastes (v ö. 

dysmorphia, osteon, 1táA~\I Ujra1 d 
:1.Aclcrrl].:; a töiö ; mondja vala.ki, hogy 
uem szörnyeteg-e ezen alkotás ? 
méter:cel mérhető), éktelen csont.· 
fo11admány-tö1ö sajtó 

Dysmorphostosis (v. ö. dysmorphia. 
és ostosis) hamis, rendellenes, éktelen 
csontforradás. 

Dysmo:c·phus (Oúcrµoprpo;), torzalakú1 

éktelen1 torzképü. 
Dysneux-ia (OÚ:; kóros és nervus), azideg

bántalom. 
Dysnnsia (Oú; rosz, 0 voi.í;, ész, ehne), 

gyenge ehne, bárgyúság„ 
Dysodes (OucrWOri:;), büdös. 
Dysodia (Oú; rosz, ilS$t'I illatozni)1 büz, 

iosz illat, büdösség. 
Dys.odmia = dysodia, 
Dysodmus = dysodes. 
Dysodontiacns (v. ö tlysodoutiasis), 

nehezen fogzó. 
Dysodontiasis (Oú; nehéz, és~ ŐOov,lo:cr~; 

a fogzás), nehéz fogzás. 
Dysopia és 
Dysopsia (DÚ; rosz, ·~ Oo+it; látás)1 sze1n· 

baj, rosz látás, hiányos látás, szem~ 
hibiiz<Ls 

Dysopsiae, a látás bántaln1ai. 
Dysoi:asis (l:\"J; nehéz, Ti ŐpCJ.crt; lát.á~), 

gyenge látás. 
Dysorexia (OJ; rosz, ·~ ooo:<;t; vág:y) 1 

étv:igytala1nági rosz étvfi.gy 
Dysosmia = dysodia, 
Dysosmns (Oúaoaµo;) = dysodes 
Dysosph:i;asia = dysosphresis. 
Dysosphrasiae = clysospl11esiae 
Dysosphi:esia = d.ysosplnesis. 
Dysosph:z:·esiae, dysospl1rasiae,a szag· 

lás bántahnai 
Dysosphi:esis (Oú; iosz, ~ ÖacppT)at; 

szaglás), kóros, rendellenes szaghi.s 
Dysostosis (OÚ.; kóros, Tb Őcri.:lo'I csont), 

k61 os csontképződés 
Dyspathes (01JcrTto:'.J~;)) 1. nehéz beteg; 

2. nehezen n1egbetegedő ; 3. beteg„ 
séget nehezen tii.tő, türeln1etleu beteg. 

Dyspathia ( ~ OuaTtt.f':Jo:ttt ·- ,Q rcrl~o; a 
bántalom), 1. nehéz, súlyos bánktlo~11 · 
2. csekély beteg>;égi hajlan1; 8 beteg~ 
ségbeli türeln1etleuség. 

Dyspathicus == dyspathes. 
Dyspepsia (OJ::rn:o:t+i[ry:; Oú; kU1os, ·~ 

~i~t.; az e1nészti!s), 1. régi értele1n· 
bcn: en1észthetetleu táp; 2. jelenleg: 
emésztés~zava.r) rosz en1észtés, csorva 

Dyspepsia acida, savanyú emésztés„ 
bá.ntalom„ 

Dyspepsia acnta, heveny gyomor·· 
Cfl:Ol'Va 

Dyspepsia chronica, idült emésztés·· 
bá.ntalo1n. 

Dysp~ps~a flatulenta, felböfögtető 
en1esztes„zava1„ 

Dyspepsia nei:'vosa, ideges emésztés„ 
zavarok, idegbefolyá.s okozta emész„ 
tés-zavatok 

Dyspepsia nterina, állit6lagos rosz 
en1észtés nléhbántalom következ
tében l\féhszcnves emésztészavar 

Dyspepsiodynia (v. ö dyspepsia1 ~ 
Ooú·i'l'J fájdalom), rosz emésztés gyo·· 
ino1fJjdalommal összekötve. 

Dyspepsodynia = dyspepsiodynia 
Dyspepticus (iSúarco:r.,o;) , nehezen 

en1észthetö, iosz emésztésű 
Dyspeptns (OÚcrittrci.:o;),nehezeu emészt„ 

hetö, roszul emésztett 
Dysper·iti:opia (31; rosz, ntprrporrrj 

megfordulás), megnehezült, akadály
zott vé1keringés? ! 

Dysphagia (OÚ; nehéz, cpC1..yE.'i:'i enni) 
nehéz nyelés. 

Dysphagia inllammator·ia1lob okozta., 
l;árzsing--gyuladás okozta nehéz nye·· 
lés. 

Dysphagia lnsoi:ia, természet játéka 
okozta nehéz nyelés„ 

Dysphagia paralytica, bénulás okozta 
nehéz nyelés 

Dysphagia spastica, görcsös nehéz 
nyelés, bá1zsinggörcs okozta neh~:6 
nyel8s V ö. oesopbagopa-sn1ns. 

Dysphagia Valsalviana, Valsalva
féle uehóz nyelés, (f1acturR col'nu 
ossis hyoidei n1iatt) 

Dysphasia (DÚ~ nehéz, ~ ::pd.cr~; a be 
széd), nehúz beszéd, akadályozott szó· 
kiejtés, rendes esznlealkotás1u~l. 

Dysphonia (~ Ouacpwv{ry:) 1 rendellenesen. 
ineg\'<Htozott hang - iekedt, meg. 
csappant h<tng, hangelvesztés; nehéz
kes beszéd. 

Dysphonia pax·alytica, ideges, izo1n„ 
bénulás okozta hangvesztés i v ö. 
aphonia paralytica. 

Dysphi:•asia (0-5; zavaros, uehéz, ·~ 
9pia~; a beszéd), zavaros beszérl, 
ehnezava1 következtében 

Dysph:z:·enia (OJ; k61os, v ö iilnen), 
elmebántalon1 

Dysphrenia concomittens , vica
rians, együttérző elmebáhtalon1. 

Dyspionia (3Ú; k61·os, r.(wv, rclov llli:)as )1 

kóros hájképzödés, 
Dyspnoea (Oú;, ·~ <r:'io·~ a légzés), nehéz 

légzés, fulladoZ<Ls 
Dyspnoea expii:·atoi:ia, nehéz kil8gzés 
Dyspnoe~ inspix·atol"ia, nehéz be 

légzés. 
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Dyspnoi"cus (8uo"rt>Jotxó;), nehezenlégzö. 
Dyspotismus (8ú; nehéz, rcoTl~et~ inni), 

nehéz, akadályzott ivás„ 
Dyssialia (Bú; kóros, .o ataJ..o~ a nyál), 

kóros nyálképzödes 
Dyspe:r'masia {Oú; nehéz, kóros, v. ö. 

sperma), kóros ondó„elválasztás. 
Dysspermatismns (Bú; nehéz, kóros, 

ó arcepµocnaµÓ; magfejtés) , 1.. 
btadyspermasia j 2. = dyspeimasia 

Dyspe:r·ma (v„ ö. dyspermasia)1 kóros, 
rendellenes alkotású ondó. 

Dyssynodns (8.J; nehéz, ~ aÚ>JoOo.; az 
összejövetel), akadá.lyzott közösülés 
= coitus difficilis„ 

Dysthela.sia (OÚ.; nehéz, ~AOC~ew szop„ 
tatni), nehéz, akadályzott szoptatás„ 

Dysthe:r'apensia = dystherapia„ 
Dysthe:r·apeutns, nehezen gyógyit·· 

ható; v. ö 
Dystherapia (8ú.; nehéz, v .. ö. therapia 

Ti ~epo:Tieuafo: a gyúgyitás), nehéz gyó„ 
gyitás. 

Dysthymia (Oú; rosz, 0 ~vµÓ; a kedély)1 
a kedélylehangoltság, bú, bánat„ 

Dysthymicns, búbánatos, bú_skomor. 
Dystocia (1J OuaTox1o:), nehéz szülés. 
Dyetocicns (v. ö„ dystocia.), nehéz 

szülésű, 

Dystocologia (v .. ö„ dystocia., 0 Aóyo; 
a tan), a nehéz szülések tana, 

Dystocns (01.ía.oxo;) = dystocicus, 
Dystonia (Otf; kóros, v. ö„ touus), a 

zsouger-ö bántalma, az ernyedés?! 
Dystoniae (dystonia többese), a zsong 

bántalmai ? ! 
Dystopia (Oú; rendellenes, C rár.o; a 

hely), a szervek áll~ndó Iendellenes 
helyzete. 

Dystresia (3Ú; hiányos, {i -rpT:cn; a, 
fú1ás, lyuk), hiányos nyilás, pl. seg„ 
nyilás, ha félig be van nőve 

Dysti:·ophia (3Ú; k61os, ~ cpocp-C a táp
lálkozás), hiányos, k61os táplálkozás, 
rendellenes táplálkozás .. 

Dystrophicns (v. ö„ dystrophia), rosz 
táplálkoziisú, Tendellenes táplálko. 
zású stb 

Dyst:rophns (0-Varpoq::io~), roszul táplált. 
Dystropia (-~ ŰVO'TpoTiloc), rosz1'a fordu. 

las; pl. a betegségnek roszra. fordu„ 
lása 

Dysnria, dysni:iasis (~ Oucrouplo:, ~ 
3vcrouplcxot;), nehéz vizelléi.i, hugy· 
iekedés„ 

Dysnria spastica, gö1·csös hugyreke
dés. 

Dysnricns (v„ ö. dysu1ia), hugyr-ekedés
beu szenvedő stb, 
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E. 
Eanx: de Cologne = aqua. colonensis. 
Ebet (arabs szó?), a fogak é1'zékeny„ 

sége hideg és savak iránt, a fog
vásulás 

Ebdnl {arabs) = tabes, 
Ebiscns = hibiscus„ 
Ebi:·acteatns, melléklevél nélkül ; }Jl, 

calyx ebrac:teatus n1ellék1evél nélkiHi 
kehely. 

Eb:rietas (ebrius részeg, ittas), a ié„ 
szegség, ittasság, mámorosság 

Ebnllitio (ebullire felforrni), felforrá.s 
Ebnllitio sangninis = orgasmus„ 
Ebnllitio stoma.chi, a zaba. 
Ebnr, az elefautcs0nt 
Ebnr ilexile, mészétöl f<~sztott, 

tahát hajlékony elefántcsont 
Ebnr philosophice nstnm, égetett 

fogak, - phosphorsavas 1nész Azo
nos: c1anium humanum ustum„ 

Ebn:r· nstum 1 égetett elefántcsont 
Azonos: ossa usta, carbo ossium„ 

Ebnrneatio = ostitis ossificans, scle„ 
iosis ossium, 

Ebnr·neus , elefántcsonti. Substautia 
eburnea seu ossea dentiu1n, a fog 
csontos állománya vagy anyaga 

Ecbalinm elaterinm Rchb, ugorkás 
ma.grugó. Azonos : momordica ela· 
te1·ium Linné. 

Ecblephara (ecblepharon többr.se, lx. 
ki, v„ ö„ blepharon), Berk J„ szerint 
müleges szemek finom aczéllemezböl, 
melyek festett bőrrel bevonviik 
Tehát: mesterséges szemek. 

Ecbloma (tx.~áf,Aew kihajtani), 1. kihaj
tott dolog; 2. az elhajtott magzat, 
elvetélt n1agzat. 

Ecbole (~ i<e~oA·/; - ix~o'.l.At:l'/ kihaj~ 
tani), 1. kihajtás, elvetelés; 2. töké
letes ficzamodás. 

Ec'bolia se. phai:·maca = abortiva„ 
Ecbolica, helyesebb: ecbolia.„ V. ö„ 
Ecbolins {ixpóAto;), inagzat ·· elhadtó, 

elvetélö, elvetéltetö„ 
Ecbrasma {"rO t'x~paaµCL) és 
Ecbrasmus (b ix~paaµo'.;), 1. pezsgés i 

2. xögtön keletkező bőrkiütés, nüut 
azt nálunk az alföldön lá.thatjuk 
váltólá.zas roha.m utan ; még pedig 

legtöbb esetben :l>herpes labialis, 
ritkán u1 tica1ia. 

Echyrsoma (rO ix.~Úpcrwµtt., óe~upao\iv a 
bőrből kiállni), csontkidudorodás 

Ecbyx'sosis (~ ix~úpo-wa~~), csontduclor
képződés. 

Eccanthis (ilx, ki, v. ö. ca.nthus), sze111. 
zugbeli szemölcsszerű husdaganat. 

Eccatha:r·sie {?xxo:~cdpav kitisztitani), 
teljes megtisztulás„ 

Eccatha:r·tica se. X'emedia (v. ö, ecca„ 
thaxsis) = 1, cathaxtica; 2. izzaszt6-
szerek, tisztit6 szerek, melyek izzedás 
utján tisztitanak. 

Eccatharticus (ilxxoc~o.:p·nxó.;), tökélete„ 
sen tisztit6 

Eccanma = exustum. V. ö. 
Eccansis (~ t'xxauat~), a n1eggynjtás 

ineglobosodás, gyuladás 
Eccema hibás szó. V. ö eczema. 
Eccentxicns (?xxe:vrpo;), kifelé t6rö 1 

központon kivüli, periphe1icus. 
Eccentropiesis ( ix kifelé, rO xlvrpo 11 

a központ,, ~ ;~fa:1n; nyomás), belühől 
kifelé ható nyomás = pressio eccen. 
trica, 

Eccephalosis (lx ki, x.;;r.pO".Aoüv fejjel 
birni) = eccephalotomia 

Ecchelysis (ix ki1 x.;;A\Ícrcrn~ köhögni), 
köhögés 

Ecchondx·osis (?x ki, v. ö. chondl'us), 
porczdaganat, porczogó kinövés. 

Ecchondrosis amylacea seu amylol>· 
des, szalonnásan elfajzó porczdaganat 

Ecchondr·osis ossificans, csontosodó 
porczdaganat, exostosis cartilaginea„ 

Ecchondrosis prolife:ra, sarjas, sa}'.iu· 
hajtó porczdaganat„ 

Ecchoresis (~ ixy,c.Spr;crti;, bt)'.(l)pEl\I ki· 
n1enni), a székelés, a hasmenés. 

Ecchyloma (ixxuAoüv kisajtolni), kisaj
tolt nedv, kivonat 

Ecchylosis ('fi lx:x_úAwcn.;), kisajtolás. 
Ecchymoma (TO lxz.úµ0µu. - ixz.uµoüv 

kiömleni), az örhleny, a vér-önrleny, 
vérömlés, a vé1tarjag, vérbeborul<l.s 

Ecchymonia capitis neonatorttm = 
cephalaenlaton1a 

Ecchymosis (-Yi ixz.úµ<1crt;}, a vérönllN 
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a szövetbe = sugillatio, melynek te1:-
n1énye: ecchyn1oma 

Ecchyses, kbros f0lyékony izza.dmá„ 
uyok; v. ö, . 

Ecchysis (fi {x.1.ua~r-,, ó:x.ú~u kiönteni) 
= ecchymosis„ 

Ecchytions {v. ö. ecchysis), izzadmá. 
nyos, vérkiömlési, tarjagos, véi be .. 
boi ult 

Ecclasis (ixx/,i'J kitörni), csontdarab
ua,k kitörése 

Eccl:i.sis (~ ?x:x/_,!crt;, i%xA~-.st1 ineghad· 
tani), kitéiés, 'tört esontdarabokuak 
széttérése, szétviilása 

Ecclysis (ix)Ú.Ú~e~v .kilnosui), allövettel 
való kitisztitás, csi_írézés, csőre - a1-
ka1111azá.s. 

Eccope (~ ixx.omí - ::'.xxón,<:t'J kiviigni), 
kivágás, kivésés, pl. csontdarabnak 
kivágása., kitörése a koponyfiból. 

Eccopes, eccopens (Q ixxor=sú;), a 
véső Lvser: = culter excisorius 

Eccop!'·osuiaesthesis ("~ Ó~Y.Ó7tp6lcrtr; a 
székelés, v. ö., aesthesis), Martini L 
szerint: a székelés-szükség- éizete. 

Eccop:rosis (~ ixx::Ínpwcr(;, ixxorrpoü·i 
székelni), a szél}elés 

Eccoproctica se. remedia, hash~jt6 
szerek 

Eccoprocticns (v. ö eccoprosis), has
hajtó 

Eccrinologia 
:-..„en1 helyes 
logica. 

Balogh 
szó v 

mliszótáiából 
ö. 

Eccrisiischesis = ec:c.1isioschesis. 
Eccrisiischeticus = ecciisioscheticus 
Ecc1isiologia (~ l'x.xplcr~r; a kiválaszt<ts 

Q ),Ó'{O; a tf1n), a ki- és elvtilaszt<\,sok 
tana 

Eccrisiologicns (v. ö. eccrisiologia), 
ki- és elvá.Jasztiis tana 

Ecc:r-isionomia (v. ö. ec:c1isis, 0 1Óµo; 
a szabály), a ki- és elválasztások 
1negmé1.ése, n1egitélése? ! 

Ecci:-isionomicus 
Eccrisionomus, ki-· és elv<1lasztás-

1nérő stb 

Ecci'isionusi (v ö. eccrisis és u.! vo\icrot 
a bántalmak), a ki·· és elválasztás 
húntahnai. 

Eccx"isioschesis (v. ö. ecciisis, ·A, ayJ,alr; 
visszatartás), egy vá.lságos ki\'ála.sz„ 
tiisnak visszatartása, inegrekedése. 

Eccrisioscheticns (v., ö, ecciisiosche .. 
sis), 111i a válsú.gos kiválasztás ineg„ 
rekedését illeti. 

Eccrisis (~ i?x.;<ptat;, ixx.plv€t~ kiválasz„ 
tani), el·' és kiv<ilasz~á.s 

Eccriticus (ixxpt-:tx.Ó<;), ki.. és elvá
lasztó stb 

Ecc:rito-c:r·itica se,. signa-, s, válság 

jelei, n1elyek az _ugynevezett kór·· 
anyag kiválasztli.sára utaltak 

Eccritns (t'xx.pno;), kivált, kiválasztott, 
elvála.sztott 

Eccyesis ($;.~ ki1 +i %Ú1JC"~; te.1hesség) = 
gra..viditas extrauterina 

Eccystis {O:x: v ö. cystis ), a húgyh6w 
lyagnak kivül fekvése 

Ecdarsis (i:.c ki, „A, SipO"~; nyúZás), eiős 
Jelpállás, erős feltörés. 

Ecdemiomania (~ ixOYJ:.t.let. kiv3.ndor-
1iis, v ö n1ania;, utazási, vándorlási 
rajong<l.s 

Ecdoi:a (·A, ó-:Oopd) = ecclaisis. 
Ecgast:r-imythismu.s engastiiiny. 

thismus 
Ecgast:rimythns = engashiinythus 
Eche (-Íj 1ix·~) = echen1a. 
Echecolla se„ medicamenta (rX ix_i-· 

x.oAho:, ~ x.óAho: az enyv), enyves. 
ta1}ad6, 1agaszt6 '!z1.nek 

Echecollns (iy_tlx:oXAor;), ta pad6, enyves, 
Echema (';0 ~Xl"J,V.!'.I.) és 
Echesis (fi ·~)'.TJCl"~;), a. hang 
Echinatus, tüskés V ö 
Echinococcns (0 ~zt-10; a sli.n\lisznó, 

d xóx:x.or; a 1nag), a burkon:y 
Echinococcns altr·icipa:r,iens befelé 

tenyésző) Balogh szerint befelé nemző 
burkony. 13al0gh sz6tárából. 

Eohinoccns g:i:·anulosns Lenka.rt, 
szemcsés echinocc:uti v. b1u kony 

Echinococcns hydatidosns; ri.v6káS 
echin0coccus, 1iv6ktis bu1kony. 

Echinococcns multilocnlaris, sok-
1 ekeszlí. bu1kony. 

Echinococcns scolicipariens, kifelé 
tenyésző -Balogh szerint kifelé nan1zö 
burkony Balogh szótáiáb61 

Echinodes (iy_wWOiJ;) = echinatus 
Echinophthalmia (d SyJ'lo; a siin

diszn6, \ ö. ophthahnia) = t1 a· 
chonut? ! ? 

Echinnm vnlga:i:·e Linné, (tO ~X.~O'I, 
0 txtr;, a kigyó), te1jőke kigy6szisz 

Echolalia (~ ~x_W ~- visszhang, ·fi úf'A'"í/ 
a beszéd), visszhangozás, utá.nmondás 
.A.z egyén uem fejezheti ki inagát

1 
de 

a nuís :Utal kin1ondott szót utána 
rnondja. \T, ö l)honogiaphia 

Echoscope, echoscopia ("~ lix.W a 
visszhang -- -~ crxo;;;Y} a vizsgalat.) 
~tethoscopia. 

Echthysterocyesis, ecthysterocyesis 
(ix-;Ór; kivül, ·~ VcrtépC( a inéh, ~ XÚY)Cí(I; 
a terhesség), = giaviditas extraute-
1iua 

Ec.thystei'ns = exüaute1·iuus 
Eclampsia (ixAáµ::i:<:t'I fényleni)

1 
a 

rángó betegség, a göicsös rángás. 
Eclampsia dentitieutium, a fvgzók 

görcsös ráugása. 
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Eclampsia ínfantnm, a csecsemélk 
1 ángása. 

Eclampsia nntans = uutatio capitis 
spastica, fejb6liut6 görcs 

Eclampsia partni:·ientinm, a vajud6k 
görcsös rángása 

Eclampsia vei:·minosa, bélférgek 
okozta rángó-betegség: vagy rángás. 

Eclampsis (·(, ixAcq..r.·-.);t;); 1. felvillanás ; 
2. = eclampsia. 

Eclecticns (ót./,o.xnxó:;), a kivala.szt6, 
kiszemelő Medicina eclectiva, java
kiszen1elő orvosi tudomány v. orvosi 
iskola. 

Eclecticns se. medicus, a kisze1nelő 
iskola követője, Á'i s eclectíca sive 
episynthetica., kiszemelve ös;,zealkotó 
iskola, 1nely t i az u n. dogmati
kusok, en1pilisták, methodikusok, 
pneuma.tikusok tanaiból kiszemelte 
az anitólagos legjavavalót, s azt 
ren~lszezbe foglalta„ 

Eclegma ("ro fxA<.~'{!J.a.:) = electuarium, 
Eclepisis ("(i b:),{n:tcn:;, ixAs1tl~ö:l') há-

111ozni). hámlás, lemezes csontelváliís, 
exfoliatio 

Eclepisi-trepannm és 
Eclepisio-trepannm (v ö 

és t1epanum), tr·epa.num 
tivnn1 

eclepisis 
Bxfolia· 

Ecligma (ixAúz.o.tv nyalni) = eclegma, 
linctus, electuariun1„ 

Eclilnia (il'. nagyon, Ó ),q,J.Ó; az .2hség), 
f1trkas-éhség - fa1nes canina 

Ecli11sis (fxAn•4it;, i'x).d1tS:lv kihagyni1 

elhagyni), elhagyíl,s, á.julrls = animi 
t'lelíqnium 

Eclipticus (ix/,vn::~:;), kihagyó, kin1a.1adói 
vftltó, hiányzó. Pulsus eclipticus = 
iiulsus deficiens. Status ecliptici=thana
toides, a félhalá.I, az ájultl.s, elhahts 

Eclyses = adynaniiae, 111oibi aSthenici 
'l. ö 

Eclysis (1Í gxAuat;1 ixAúr.tv feloszlani, 
felolvasztani), a feloldás ; 2. Ujultl..s; 
3„ has1nenés, mely székszorul<l.s után 
következik 

Eclithotomia. (ix ki, és lithoto1nia) 
= Jithotonüa. 

Ecnoea (~ fxvotct), az eszelősség, bá1gyú
stig1 demen;;iai a111entia. 

Ecno1'cns (v ö. c::uoea), esztelen, bá1-
gyú, eszelős, elmek6ros. 

Ecoi'.a = aco6 
Ecphlogiae (cd ixqJ/,oylat) = variolae. 

Felesleges l 
Ecphlogiodes (v. ö. ecphlogiae, cO 

o:lüo:; az ido111) va:rioloides 
Ecphlogiols = variolols 
Ecphlogiscon (ecphlogia kies.) = 

va:ricella. 

EcphlOgosis (.f-i ix.~AOywat:;), a lob; a 
gyuladás 

Ecphlydiasis (YJ ixcpAuO(a.:at;), himlők 1 
emberi hhnlűbántalom. Felesleges! 

Ecphlysis (ó:cpAuvOi.v=:~·i felfo1rni) 1. = 
ebullitio; 2„ jelenleg: gyorsan kelet
kező hólyagos kiütés; pl. Good szerint, 
ecphlysis vaccinia, a tehénhimlő Fe
lesleges 

Ecphi:actica se, x emedia, feloldó 
olvasztó, infarctus elleni szerek V. ö 

Ecphxacticns , olvasztó , n1egnyit6, 
ineghajt6 ; v ö 

Ecphxaxis (i.xippdcrar:.u bedugulá.st meg·· 
nyitni), megsz!1baditás, a dugulis-
1negnyitás, a. meghajtás. 

Ecphi:onia (fi i.x;ppw·iltt., fr.9pw··1 eszelös), 
őrö.ltség1 elmeh1í.borodtis 

Ecphronia maniaca = 111ania 
Ecphronia melancho~ica = mel<Ln

c;holia 
Ecphx·osyne ("~ ix(flpocru'v1))"= ecph1onia 
Ecphyas (ixcpui.; - i.Y.f.j)'iÍnv kinőni), 

kinövés, nyúlvány Különösen ér· 
tflndö: a processus vermiformis. 

Ecphyma (-:0 t'xr.p-~µtt.), kinövés, dudol'i 
pup 

Ecphymata (ecphynia többese) = 
111orbilli. 

Ecphymaticus (v ö ecphy1na), pupos 
Ecphysema (TO ixcpÚaY)µa.:1 i.xcpua&v ±"el-· 

fujni), felfu,it hely, a felfuvod:is. 
Ecphysesis (fi i.zq.r~a·riat:;), erős kifuvá::;, 

kilógzés 
Ecphysis (·f; t'zcp;~n;, ó1..cpÚ<.(\l kinöni), 

kinövés, ki<ludorodf\,s: rendesen = 
apophySis. ' 

Ecphysis Hei:·ophylii se ventriculi 
= duodeuuni. 

Ecpiesis (~ i.xrcl<:at;, i.xnl<:~E.'.\l kisajtolni), 
1. sajtolás; 2. koponyatö1és behoipa .. 
0.8..ssal Fra.ctuia c1anii cum impros. 
sione 

Ecpiesma (cO i„_rr;lö:aµa), 1 a kisajr.olt 
nedv j 2 koponya-törés horpftdil.ssal 

Ecpiesmus (0 t'xrno:aµÓ;i ir.-raaaµó:;), 
1. = ecpii:isis; 2. régi é1'telemben = 
exophtbaln1us. 

Ecpiesterium (iO tx:t(CO"T'~ptov), 1. sajtó; 
2. Pollux szerint = nyi.~jtó 1niiszer. 

Ecpiestei:ius (ixrrto.ac·~pto;), sajtol6 1 

n:ynjtó. 
Ecplecticus {ixT<:Ar;x:-txÓ:;) , de1·n1.edt 

V ö. ecplexia 
Ecplectns (fxrrAr:x:-o:;), lnegijedt, ineg· 

rettent 
Ecpleroma (TO ixrckrfp@µa, ixr-:kr;po::i'1 

kitölteni), kitöltö szer, a pan1at, téi:,és" 
llamat. ' 

Ecplexia (-lJ ixrrhY)~la) és 
Ecplexis (:Q Sxrr:A"i);t~, iixrr).~cractv n1eg

riasztani), megriadás, megrettenés, 
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Ecpneumatosi1> (·1i ir.rc'it·Jµ!Í:U'!~ni;) 
ecpneusis. 

Ecpneusis (-lj t'x::t•JZtHn;,Sx.rc'iEÍ'i kilehelni), 
kilégzés. · 

Ecpnoe (~ ir.r.··10!,) = ecpneusis, 
Ecpno1cns (ix.r;-'iOÚ:Ó;), kilégzés, ki-

légző. , ., , . . . 
Ecptoma ("ro t:xTina,u.o:. lx·;n~:-rzt'i k1esn1), 

tökéletes ficzam, :ficza.modás, luxatio 
perfecta 

Ecptosis (~ txíi:T(l)O't;), :ficza.modf1s. 
Ecpyema ( rO ix.rcÚTj!J-IX, ix:rcciel\1 elge

nyedni); 1„ elgenyedt, genyes test-· 
rész ; 2 = en1pyema, 

Ecpyesis (-fi ó:rcÚYJcr~:;), ae elgenyesedés„ 
Ec:r·asen:r· (fa: ec:raser szétzúzni), se

bészi műszer ; a zúz6 hurok. 
Ec:r·asement lineaii:e, a lehurkolás„ 
Ec:r·hysis (-() ~x.pJcP;), kifoly4s 1 kicserge· 

dezés, kipergés 
Ecrhythmus (ir.. ki, v ö. rhythn1us)1 

= pulsus irregularis, arrhythmicus 
Ecsarcom~ (ixcra'.;xw,u.o:, ixutt.pxoU'i hust 

kinöveszteni) , túlsa1.iadzás, vadhús, 
caro luxu1ians. 

Ecsarcosiot:r·anma (~ lr.cr&pxwcru; túl-· 
sarjadzás, v ü. t1aun1a a seb), túl-· 
sa1jadzó seb, ·vadhúsos seb. 

Ecsai:·cosis (:lx és ~ aápxwcrt~ húsuövés), 
vadhusnövés, túlsar:iadzás. 

Ecsesma = eczema.. 
Ecstasis (~ b-:crnr.m;), l, helyből k:i·· 

mozditás, tehl'Lt: elragadta tis; 2 -
catalepsia Hippokrates szerint he·· 
veny ö1ültség, tehH.t = mania acu· 
tissima vagy n1ania transitoria, furor 
acutus ! ? Ellent6te mania, mely alatt 
mania ch1onicát kell érteni. 

Ecstaticns (lxcr"tccn;:Ó;;), elragadta· 
tott stb 

Ecstx·ophe ("~ ix.rrrpoqrrÍi o--rpÉtpH'V meg
fo1ditani), kifelé fordulás pl., a szem„ 
pilla kifelé fordul8.sa 

Ectama (-rO t'x·nzµo:. ·- Ó~TZL'iZ~'V kinyuj. 
tani), a kinyujtás. 

Ectanens = extensor, 
Ectasia = ectasis. 
Ectasia cox·neae, a szem po1·czhá1ty3.„ 

jának tágulata. Balogh sz6tá1ából. 
Ectasia ductns Whax·toniani 

ptJ·11lectasia. 
EctG.sia oesophagi, a bá1·zsing tágu„ 

lása., 
EctRsis (·~ ?r..-cizu~;), kinyujtás, kifeszü-

2és, kifeszítés, kitágulás. 
Ectate:r·ythema (t'r..'!Cl'!Di elterült, v. ö. 

erythe1na) = erythema diffusum, Fe .. 
les leges 

Ectaticus (v. ö. ectasia), kifeszitő, ki·· 
nyujtó, kitágitó 

Ectatocacopneumonia (t';:-ro:·.-oi; ki„ 
terje :it, xo:xó;, v. ö„ pneu1nonia.) :;:= 

Ectatopnenmonosa.p:rosis (t'.xro:co< 
kiterjedt: pneumouia. és ~ aoi;cpwcrt:;: 
rothadás), kite1jedt tüdőrothadás, 
pneumonocace diffusa 

Ectenia (~ i'x:-l'ietiz) = ectensio 
Ectexis (~ fr."C"Tj~t:;: - ix:-=-iíxe~1 elsor

vadni), so1 vadás„ 
Ecthelynsis (~ óc'J·li/,•;'Jcr~:;:, i'x5"YJ).i.Í'i<:t'I 

elpuhitani), elpuhulás - effeininatío„ 
Bégin szerint a kötés meglazulása. 

Ectheto~:rep~otx·op~enm (~x':Je't'o; ~i-
tett, ·,o ~p<:(j)o; k1sked, "te -rpo9eto'1 
ápolás)= 

Ecthetotxophenm, a leleuczház. 
Ecthlimma (:-0 fx:JAtµ.µa:, ix'.J).(~ew ki„ 

nyon1ni), a bőr feltötése 1 a felpá.llás„ 
Ecthlipsis (~ tX'.:Jf,t1.ln;) a feltö1és 1 a. 

bőr felpállása, uyo1nás, lovaglás 
folytán. 

Ecthyma (cc ?,,..5-·:.1µ0:., rix':stfr4'i kitö1ni), 
l. exanthema; 2 inélyeb"élen fekvő, 
nagyobb fakadók, genybtib, geuygöb. 

Ecthyma antimoniacale, autiinonos 
genygöb 

Ecthyma caohecticornm, sinlődők, 
genybubja, genygöbje 

Ecthyma febrile = variola. 
Ecthyma he:r·peticum. == herpes ec-· 

thym<.\todes 
Ecthyma ln1idntn, iiisr,kos ta1talmú 

genybúb v. genygöh 
Ecthym.a syphiliticum, huja~61os 

gsnybub vag:y- genygöb 
Ecthymaticns (v. ö ecthy1na), 1. geny· 

bubos, genygöbös; 2 exanthen1aticus 
Ecthymatodes (y ö ecthy1na

1 
:-0 

dOo; az idon1), genygöbszerü 
1 

ec·· 
thymaszer Ii. 

Ectillotica se remedia (ir..TlAAe~'i ki. 
té1Jni), kopasztó szo1ek 

Ectode:cma (ót7Ó:; kivi.i.1, v„ ü. de1ma), 
külső v. felső csi1levél Balogh szó. 
tárából 

Ectogenes (ir..TÓ; kivül és genes ?), 
kivül terrnö, a sze1vezeten kivül 
tenyésző 

Ectome, ectomia (fi ixn1µ~), 1 = ex·· 
stirpatio j 2 = casttc.,tio. 

Ectomias (ö ix-roµ.la;), a herélt„ 
Ectoparasita se. animalia (ix:7CÍi 

kiviil s v. ö. pa1asitus) kivül élös„ 
diek - a bő1ön élősdiek: 

Eotopia (t'x,0;;;0;1 helyén kivüli), rend„ 
ellenes fekvés, helyzet, a helyhagyás, 

....„n1ég pedig oly sze1:vnek iendellenes 
helyén kivül való fekvése, 1nely 
tendszeriut a test belsejében foglal 
helyet; pl. 

Ectopia ani, a segu;yilás rendellenes 
helyzete. 

Ectopia lentis, a lencse helyhagyása 
Ectopia pnpillae a U.ta, a. sz e m„ 
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bogár rendellenes helyzete. Balogh 
müszótárából, 

Ectopia testis abdominalis, a here 
helyhagyása ; a here a hasfalak alatt 
foglal helyet 

Ectopia testis c:r·uralis, a. hetének a 
czornbhajlati köztakaró alá, való 
vándorlása. 

Ectopia testis pe:riuealis, a herének a 
gáttáj köztakar6jaalá való vándorlása. 

Ectopia vesicae, a húgyhólyag kiviil 
fekvése Balogh szerint »kitü1emlése(; 
l1alogh inHsz6tá1ából. 'l ö ectropia 
\ esicae 1uinariae„ 

Ectopiae (ectopia töLlJese), a rentlelle. 
nes hely7.et, a holyhrtgyás oko7.ta 
bántaln1ak. 

Ectopions (Ö~LO:-co.;), helyhagyá,si stb. 
Ectopisis (~ ix:-Ó1n::n:;, b~Lorrl~stv helyé· 

bl:H kimozditni), 1 a kiinozditás; 
2 = ectopia, 

Ectopismus (0 ix·:-G;;::tcrµO':;) = ectopü1. 
Ectopus (t'x-:o•to.;), helyóböl kitnozdult, 

eltolt 
Ectoi:·ganiemus ectoparasituni 
Ectosteomyces (ix-ró.; kivül, cO Óo"r~ov 

a csont, Ó µJx71.; a rák)= fungus ossis 
externus. 

Ectozaena {lx-ró; kiilsö, v ö ozaona 
011fekély) = ozaeua externa 

Ectozoon (0:.1.ró.; kivül, cO ~Wo'i az állnt) 
= ect0parasituin. 

Ectx,odactylia(talánectodactylia; ix.ró:; 
kivül, v„ ö„ dactylos), világi a hozott 
njjhián:y, t. i egyes ujj hiánya 

Ectrimma ('rO öc-rptµµa.:) = iute1trigo. 
Ectr·oma (-rO t'Y..Tpwp.a.:), idétlen magzat. 
Ect1"omaticns, ectromataeus, kotán 

szülő, elvételö 
Ectr·opia (~ ótcpo;c'fÍ), a kifelé fo1du

lás, kifordulás = ever.sio 
Ectr·opia o:rifi.cii uterini, a méhnyak 

túltengett nyálkás há1ty~jának ki
tolulása 

Ectropia vesicae urinariae = pr O· 

lapsus, seu eversio vesicae urinariae, 
a hugyhólyag kivül fekvése, világra 
hozott hasfalr ésen ki vül. 

Ectropicus (óc-rponoco'i;:), kifelé fordult, 
kiszegélyben s7.enveil.ö 

Ectr·opium se palpebrar'nm (rú 
ix.rpo'ntov), a szon1héjpilla kiforil.ulása, 
a pilla-kiszegély. 

Ectropium acutum, seu musculare 
spasmodicum, görcsös heveny pilla· 
kifordulás, kiszegély. 

Ectropinm cicatricis, heges pillr..· 
kifordulás, kiszegély. 

Ectr'opium labii inferioris az alsó 
:ijk ki f o r du 1 á s a 

Ecti:·opinm labior·um, az ajkak kisze· 
gólye, kifordulása. 

Ect:r·opinm lux.nrians vel sarcoma„ 
tosn'm., vadhusos kiszegély, vadhus 
okozta: p.illakifo1·dulás. 

Ectropium mechanicum, álképlet 
okozta kiszegély, álképletes pilla
kifordulá.s. 

Ectx·opium pai:·alyticum, hütléses ki„ 
szegély, bénulás okozta pillakifordulás. 

Ectropium senile, az aggastyánok ki· 
szegély'e, vénülés okozta pillakifordulás. 

Ectropium symptomaticum, k6r}~l7.ő 
pillak:ifordulás = ect1opium cicatricis 

Ect:ropo-·oesophagum, (Va.cca. Be1lin .. 
ghierí felelős atyja e to1·zmágzat1111k), 
bá1zsingtá.gitó, rugós bárz~üngtágitó„ 

Ectrosis, ectrosmus(~ t'x:-pwcrt.;, 0 ixTpwcr
µó,;:), az elvetélés, a koiáu szül~s, 
idétlen szülés. 

Ect:rotica se. remedia - abo1tiva 
Ectylotica se. rem.edia (v ö. tylus), 

tyú.ksze111 elleni szerek, 
Ectympanosis (~ ix.Tvµ.r.:ivwat.;) = tym. 

pauitis 
Eczema, eczesma (LC é'x.~ó:p.0: 1 [Y.,ó:O"J.1.IX)_. 

az izzag. 
Eczema acutum, a heveny ótvat, hc· 

vcny izzag .. 
Eecema caloi:icum = oc.zenia sola1e 
Eczema capillitii, a koponyaizzftg ; 

csecseinőknél - ±ejótvar 
Eozema ch:ronicum, idült izzag 
Eozem.a e pediculis, tetüótva1. 
Eczema erythematosum, pirosló izzag 
Eczema faciei, ai·czizzag. 
Eczema faciei bax·batae - a szaká

los izzag, a szakál izzaga. 
Eczema impetiginosnm seu c:rus-

tosum, ótvaros izzag 
Eczema inte:r-tx,igo, felpállásos izzag. 
Eczema madidans, nedvező izzag. 
Eczema max·ginatum parasitarium 

= e1 ythrasma, körüli1·t, mesgyés 
izzag, állit6lag microspo:r:on minutis. 
simum okozta bőrbetegség. 

Eczema mar•ginis ciliaris palpebra-
rns, pillaszélek iz7.ag~ " 

Eczema mucosae nar1um, az orr szo. 
rös nyálkahártyájának izzaga. 

Eczema papulosum s lichenodes, 
tüszős i?;zag. 

Eczemapnstulosnm genytllszös izza-g 
Balogh sz6tá1Ab61. 

Eczema regionis super·cilior·um, a 
szemöldök-izzag 

Eczema r·ub:rnm. s. madidans, a piros 
izzag - ued vező izzag„ 

Eczema sola:re ~eu caloricnm, hí_i 
okozta izzag 

Eczema squam.osnm, pikkelys7.erűleg 
hámló izzag 

Ecz ema sudamen = sudamina. 
Eczema sycosiodes ( ue1n >sycosi .. 

' 
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forme '?«) sycosis-szerű izzag szakáll„ 
ótvar 

Eczema syphiliticnm, bujak6roS izzag 
Eczema ti:'nnci, extxemitatnm, geni„ 

talium, univexsale, a törzs, a vég·· 
tagok, az ivarszervek ·- az egész 
testre terjedél izzag„ 

Eczema nmbilici, 'köldök„izzag 
Eczema vesicnlosnm, hólyagcsás izzag 
Eczematosis1 eczema-képzödés 
Eczesis (-fi tx,o:tn;), rögtöni bőrkiütés. 
Eczesma, eczesmns = eczema, eczesis. 
Edacitas (edax falánk), a falánkság. 
Eductnm (edncere kivezetni), a vál-

máuy, extractun1. 
Ednlcoi:atio (dulcis édes), 1. a kiéde

sités; 2„ a gyógyszerek édesitése. 
E:ll'ervescens ( effervescere felpezsegni), 

pezsgő, felpezsgő 

E:ffex·vescentia (v ö. e:ff81 vescens), 
1. a pezsgés, fel11ezsgés i 2 az erjedés 

Efflatio1 efflatns (effiare kifújni), a 
kilehelés, a kifuv:ts. 

Effloratio = 
Efflorescentia (fios virág), kivirágzás, 

bőrkiütés, exanthema. 
Efflox·escentia aggx·egata, osopo1 tos 

kiütés 
Efflorescentia annnlal"is, gyü1 üszer lí. 

kiiités. 
Efflox·escentia cix·cinata ::::::;;, efflores

centia aunula1is 
Efflorescentia conferta = eiflores„ 

centia aggregata, 
Efflox·escentia cor·ymbosa, rendes 

csapatokbu.n elhelyezett kiütés 
Efilorescentia disct·eta seu disparsa, 

szétszó1·t kiütés, 
Efflox·escentia solitaxia, szórványos 

kiütés 
Effluvium (effiuore kifolsni), 1. ki„ 

folyt a,nyag i 2. kifolyás 
Efflnvinm capillox·nm, a hajhulliL.s. 
Efflnxio ( v. ö. effiuvium), kifolyás, 
Eft'ossio ( eftOdere kiásni), a kiásás, ki-

ásatás 
Eft'ossio forensis, tö1 vényszéki hulla

felási:1s, felásatás. V. ö. exhu1natio 
Eft'xactur·a (eíI1angere törni), koponya-

tö1és horpadással, koponya-betörés 
Effr·enis, zabolátlan. 
Etfr·enitatio, lnértéktelen hashajtás 
Effulgescentia (effUlgere kivillanni)= 

eoclampsia. 
Effnsio (eff'uudere elömleni), elömlés, 

vé1beborulás, ömleny, ta1:jag„ 
Egex·sis (~ €:yo:pat:;), izgatás, feleleveui· 

tés. V ö. 
Eger-ticus (lys:pTtxÓ:;), izgató, felélesztő. 
Eger·tio ( egeiere kivinni, kivezetni-), 

székletétel, székelés, kiürülés, kiüri
tés ált:.tltiL:tn 

Eg:regoxicns és egregorius, (lypriyopt
x.:f;, lypriyópto;), éber, ébren lévő. 

Ejaculans (cjaculare kihajtani), ki
hajtó Va-sa ejaculantia = vasa 
ejaculatoria 

Ejacnlatio (v ó ejaoulans), ond6ki
hajtás 

Ejaculatox, a kih~jt6. Musc'uli ejacu„ 
latores, oudóhajtó-izmok V. ö 
musculus bulbo-cavernosus. 

Ejaculatox·ins = ejaculans„ Vasa eja-
culatoria, ond6hajt6-edények, az 
ond6-vezetékek 

Eidologia = idologia. 

Eidoplasta nosemata, ('rO slOo; idorn 1 

ó :;;),r;{.-:;cri; az alakitó), Schultz 0„ H. 
szerint alakbontü ·bántalmak, pl se
bek1 ujdonképletek, torzképletek. 

Ejectio (ejicere kihajitani), kiüritési 
kiválasztás. 

Eilamides (d/.u.µlüs;, o:D.o:µ~:; többese, 
sD,o.r1 bepólyázni) meninges 

Eileon = ileum 
Eileos = ileus 
Eisanthema (d; bel, TO 0'.·1'.Jri,u.u. bö1-

kiütés), belső kiütés = exanthe1na 
iuternu1n. Igy nevezi Frank P J, a 
zsebréket 

Eisbole (~ do}o),'fÍ), 11 beütés, az első 
k61rohan1. 

Eisosis ('~ slo-(,)cn;) = esosis, 
Eispnoe (i dc7rt'l''11Í)1 a belégzés, i118pi

ratio 
Elaeencephalnm (TO t?,0'.tO'I az ola:j, 

v. ö. encephalos): agyvelőzsü 
Elaeocarpus copallife:r·ns Retz., 

kopalgyauta te1111i5 fa 
Elaeo ies, elaeoide!il (Ö,?.( o.scO~~, l),'.f..(

W011;), olajsze1 ú 
Elaeolea. (?Au.rnv ulaj), _Bótal szct iní : 

zsiros alll:jok oldatai 
Elaeolica, B<hal szctint: az olnj-cle

gyek általában 

Elaeolativa, Béra,l szé1:int; zsi1 os ftlaj
oldatok, külső hn.3ználatnt 

Elaeon ('rO D.ato 1) = oleun1 
Elaeophanes (v. ö elaeon, qni:h.scr~u.t 

látszni), zsiros külsejií Urina elaco
phanes, zsiiosnak 18,tszo húgy. 

Elaeoptennm (elaeou, 7':C.1J'IÓ:;, illékony), 
a rózsa-olajnak ill6kony, szagos alkotó 
iésze 

Elaeosaccha:z:·um(v. ö„elaeon és sa.ccha
rum), illóolajczukor, illatos oh1j
czuko1·. 

Elaeosa.ccharum anisi, anizs .. ol.ij os 
czuko1 

Elaeosaccharnm anxantii, narancs
olajczukor, nan1ncs-olajos czukor 

Elaeosacchai·nm cinnamomi, fahéj
olajos czukor 
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Elaeosaccharum cox·ticis citri, czi
tromhéj-olajos czuko1„ 

Elaeosaccha:rum foenicnli, édes kö
n1ény-olajos czuko1. 

Elaeosaccharnm macis, szerecseny·· 
dió-olajos czukor, 

Elaeosacchar·ummenthaepipex·itae, 
borsosmenta··olajos czukor 

Elaeosaccharum valex·ianae, gyö
könke-olajos czukor 

Elaeosacchax·nm vanillae, vanili{~s„ 
czukor 

Elael'.dinicnm acidum (Y. ii. elaeou) 
i:laeldinsa\, 

Elaei'.dinum ( v ú. elaoon), claeldiu 
Elai"nicns sen olei:nicns (v. ö elaeon), 

zsiisavas, hájsavas 
Elai:nnm ( v„ ö. elaeon), a zsiral, oloin 
Elal'.'s qninensis Linné, olajacló páln1a 
Elapsus (elabi kiesni), ficzan1od<Ls 
Elastembi:yulcus (D.Ct.an':; rugaln1as, 

embryon, 'i/,..:tt'J huzni) = elasto
brephulcus 

Elasthistos (D.o:rrr"fÍ:; rugan)' os, l ug6s, 
iugalnras, é [a-ró:; a szövet), t-ela elas
tica. Felesleges 

Elasthyphe (D,aac~:; ruganyos, rugal
mas, 1·ng6s, fi V9"1) :1 szöyet) = elas
thistos. FeleslegP.s 

Elasticitas (v. i_i. elastir:11s), 1 uganyos
súg, rugalmasság 

Elasticns (lAao„rrí:;, ö,acrnxé:;), iuganyos 1 

l'Ugós, r ugallnas. 
Elastin nm ( li.o:rnríi;1 ugalmas, ruganyo,;; ). 

a sarcolen1ma anyaga, az elasztini 
elastin. 

Elastob:1·ephnlcus (D.aa-::·~~ ruganyos, 
1 uguJmas, 7Q ~pé90;: 1nagzat, E'Ax;:t'J 
huzni) = fo1ceps obstetricia elastica, 
1uganyos sziill5fog6 i tulajdonkép a 
Casanova-féle elef<Lntcsonto.'> hurok ; 
tehiít: anoo obstet1icia, 

Elastocline (D(Za-r·r):; iuganyos, -Ji ,,;),hl) 

az ilgy), rugan)7 0S, iugós ágy 
Elatei•, elastes és elates (Ö.Ct.-r~;:, 

ö,u.a,~:;, 0 Ö.CÍ-r"l);:, i'J..d.'e.tv, {f,«he.tv gyors 
mozgásba hozni), 1. a hajtó, rugó, 
feszitöj 2. = elasticitas 

Elate:1iunm crystallisatum, (ö,o:-
7~pto;: hajtu) = mon1ordiciuu1n. 

Elate:1inm anglicanum album, íehBr 
ugorká.s n1agrugókivouat 

Elatei:·inm cordifolium Mönch = 
ecbalíum agreste Rchb. 

Elaterinm nigrnm, fekete ugo1k<Ls 
D1agr ug6 kivonat, mindkettő hashajtó; 
ecbalium agreste = eebalium elate
terium, ugorkás magrugónak besüri
tett nedve - kivonata. 

Eiate:cius (iJ,u.,~pto:;), hajtó, hashajtó. 
Elate:1·ometr·nm (Ó i>,'l.·~rfr.i a l'ÚgÓ, ,Q 

µé-rpo'J a mEirö), a Iugán.yosságm~Íl'Ö, 
rúg6sság-jelzö. 

Elattosís (1J ö.ci-rnu:n:;), a csökkenés, az 
engedés 

Elaylum, elaylinm (v. ö elaeon), az 
elayl 

Elaylum chlo:1-atnm = 
Elaylchloxidnm = liquor h011a:idi

cus = aethylenum chloratum. 
Electx·lcitas ('rO -tíAe.:1.-rpov a boros-

tyánkő), a villamosság, elektro1uos
ság, v-illan1os e1ö. 

Eletx·obiologia (\". ö. electrou és bio
logia), tan a villa1110sság befűlyás~t· 
r'Ól az életre. Balogh szót<iI'ából 

Electx·ocatalysis (v. ö„ electro.n, 1Í 
,,;ry;-rCÍAJcrt;: a feloldás 1 feloszlás), villam„ 
:.'trau1os felszivódás, elektromos áram 
segélyével \aló s:i:étoszlat:lsa egy 
izzad1náuynak Y~1gy új képletnek 

Electi·ochemia (v. ö., chemia és elee
tron), elekt101nos vegybontás 

Electroch micus (e ö. előbhhel), 
elektro1nos vegybontisi stb. 

Electrodns (v ö„ electr·on, 0 ÓOÓ~ az 
út), 1„ a villamos, elektromos sarkok ; 
2. a villain vezeték-· elektromos kalauz, 

Electx·oendoscopia (v„ ö. electron é" 
endoscopia), belüTegek vizsgálata 
villan10~ ±én\ nyel 

Electr·olysis (v„ ö„ eleetron, Aúe.tv ol
dani, villan1os vegybont~\.s, az €lec
t1omos ::han1 vegybontó hati'tsa A 
1n electrochemia, de koircktebb, 

Electx·olyticns (v ö. előbbivel) = 
elect1ochemicus 

Electi'om.agnetismus (v. ö. electri
citas és n1agnetis1nus}, villarnos dele
jesség, villamos delejezés 

Electi:·ometx'Ía (v„ ö. elect1ou, ,Q fl.ÉTpO'I 
a n1é1éí), ~t villan1osság mé1ése. 

Electi:·ometi:·icus villamosság mérési 
\T, Ö 

Elect1'ometi:·nm (v„ ö. elect1ometria): 
villa.1nosság n1érő, villa1nosság jelzi) 

Electr·omoto:t· (v„ ö. electron, moverfl 
inditanii hybridum), vill<Lminditó, \"Íl
lan1fejlesztő1 villa1nossi1gíejtö. 

Electromotoricus (v. ö electromoto1), 
villamossAgfejtő 

Electxon, electxnm (TO ~Ae.x-rpo'J) 1 a 
boxosty<Lnkö - s átvitt é1telernben: 
a villamoss::l.g, elektromosság. 

Elect:1opho1·ns = rheophorus. 
Elect:1·opunctnx·a (v. ö. electron1 pun

gere szegzeni, hybridum), villamos
tilszegzés. Job[?: 

Electr·ostix:is (v ö. electr·on, ·~ ar1~t; 1 
a szű.1ás) = electropunctu.ra. 

Electi:·oscopnm (v„ ö„ elect1on, ·~ O"KOC::~ 
a vizsgálat), a villamos v. elokt10-
n1n,; tÍr.1111jel7.iÍ 
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Elixatio (elixus főtt\ a főzés, 
Elixatur-a = elixatio 
Elix:U·, elixii;·iutit (al-iksir, a1·abs szó

t61 - valaminek lényege, ·veleje), 
elavult festvényszerü szeralak; jelen
leg a magya.1 és osztrák gy6gysze1·
könyv szerínt t ö b b ny i r a = tinc
tura composita. 

Elixirium acidnm Halle:c·i = liquor 
acidus Halleri. 

Elixi:rinm ama:r·um ph g = tinc
tura an1a1a. 

Elixii;ium aui;antiornm compositum 
= tinctura au1antioru1n con1posita 

Elixir·i.nm e succo liquii:·itiae, hig
vüicz-festvény 

Elixi:iium propi;ietatis Paracelsi, 
Paracelsus festvéuye. 

Elixir·ium i:·oborans Whitii = tinc„ 
tu1a chinae con1posita. 

Elixix·um viscei:·ale Kleinii, I{lcin
féle élet„balzsam Elavult 

Elixirium l:Ítae = modicamen uni· 
versale 

Elixh:·inm vit:cioli Mynsichtii 
tinctu1a aro111atíco-acida, 

Elixivatio, kilúgozás. 
Elleboi:·ismus = helleborismus. 
Elleboi:·us = helleborus 
Elonga'l•io ( elo11ga1 e hosszabbitni), 

1 a 11osszaUbitú.s, nyujtás; 2. = sublu
xatio. 

Elutriatio (elutriaro iszapolni), az isza
polás. 

Elytratresia (v, ö„ elyt1011; &-rp't)TÓ; át 
nem fúrt) = atresia vaginae. 

Elytrenryntei:· (v. ö elyt1·011, e:Vpúve:t'I 
tágitni) = 'colpeuryutex 

Elytritis (v, ö„ elytron), a hi.ivelylob 
Elyti:·oblenn()J:l'hoea (v ö elytron s 

blennorrhoea) = blennur1hoea vagi· 
nae, a hüvely taká1:ja, idült huru~ja 

Elyti:·ocele (v ö elyt1on és cele), a 
hüvelysé1·v 

Elyti:·odes, elyti;·oi:des (v. ö. elytron, 
és 1."0 úOo; az idom), hüvalyszerű --
hüvelyes 

Elytr·odes se. tunica = tunica vagi
nalis comn111nis testis et funiculi 
s1Je11natici, a here és az ondózsinó1-
nak közös ineze 

Elytr·olaparotomia (v. ö el_xtron és 
lapa1atonlia), a hasüreg inegnyitása 
a hüvely boltozatáu át; hüvelyhas
n1etszés 

Elyt:r·omochlion (v. ö elytron és 
mochlion), li.ilian-féle rngós hüvely
tar tó. 

Elytxoedema (v. ü. elyt1on és oeden1a) 
= oedema vaginac. 

Elytx·on, elytrum (eb t't.ucpov), a hü· 
vely, női hü,, ·ely., 

Elyti:oncns vaginalis (v. ö„ elytrou, 
TO őyr.o; a daganat) = haematoma 
vagiuae et vulvae, a női szemé1·em 
vérdagauata 

Elytr'Oplastica, elyti;·oplastice se 
ars (v ö. elytron és plastíce), hüvely
képzés, hiivelyalkotá.s. 

Elytropolypns (v. ö. elytron és poly
pus), hüvelyhabarcz 

Elyt1•ojJtosis (v, ö, elytron -ás ptosis) 
= i)rolapsus vuginae. 

Elytroi;•i:·hagia (v„ ö. elytron, ~ Prl:y"fÍ 
sérülés, szakadás), a hüvelyvéizés 

Elytr·oi;·rhaphia (v. ö elytrou és~ 
P~9~ a Yarrat), hüyelyva11·ás 

Elyt:c·or:rhoea (v ö elytron és Pe:tv 
folyni) = fluor albus, 

Elyti:·u.m = elytr on. 
Emace:r·atio (emacerar·e kiáztatni), a 

kiáztatás 
Emaciatio (-), kisziv;Ls, elsováuyodás, 

elsorVadás 
Embasia, embasis(~ t'µj3wn;), 1 füniőbe 

szállás, fürdés; 2. fürdőkád. 
Embolicus (lµj3d.AAe:t'I bedobni), bedu„ 

gulás okozta. V. ö. 
Embolia (~ lµj3o).~), az érbedugulás, 

é1 betömiilés 
Embolisis, embolismu.s (Ó lµj3oúcrµó;), 

betevés, bedugás, befecskendezés 
Embolns (v. ö. e1nbolia), dugó, ér dugó~ 

s11:Óval vala1ni idegen test, niely a 
kisebb véredények világát betö1ni 
Eddigelé »tömeszf', 

Embolus cei:·ebi:i = infuudibulu1n 
cerebri 

Emboi·isma, emboriE1mns, = aneu„ 
1ysma 

Embotus (Hy1!;l szerint. elrontott e1n
bolus) = infnndibulum ce1·ebri 

Embi:·egma (•~ t'µ~pe:yµa), 1, áztatls i 
2„ a znhany 

Embi:·ocatio = e1nb1cg1na 
Embi:·ocha és embx·oche = e1nbregnu1 
Emb1yo1 emb:tyon (TQ t'µí~pvov 1 lj3p1.Íst'I 

csirilzui)1 csir, n1agzat, a n1éhnek 
éretlen még n1eg 11err1 élhető 
gyümölcse, az ébrény. I{ühn szerint 
geu. »en1b1yli« ne1n »e111b1yonis« 

Emb:ryoctonia ( v. ö .. en1br yon, Ó Y.TÓ;o; 
az ölés, a gyilkossú,g) a 1nagzatgyil· 
kosság, magzatölés 

Embr·yoctonus (v„ ö. en1b1yoctonia), 
rnagzatölö„ Remedia r1nbryoctonia :=..--: 
abortiva 

Emb:r·yogi:·aphia ('ir, ö. e1nb1yon, yprl.-
9stv leüni), n1agzatleirú.s, inagzat1ajz, 
ébréuy rajz. 

Embi:·yog:raphins (v. ö. en-1bryog1a„ 
phia), magzatleüá.si, ébrényleirási. 

Embryogi;aphns (:v„ ö. e111bryographia), 
ma.gzatleii·ó, ébrényleiró-
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Embx'yolo.gia (v ö. emb1you, 6 ).1yo:;; 
a tan), a magzat tana, az ébrénytan 

Emb:i:yologia pathologica1 ébrény·· 
k61tan1 magzatkórtan; értsd: a inag
ii:at-fejlörlés bántaln1aiuak tana1 n1int 
oktana a magzat eltorzulása.inak. 

Embi:yologicus és 
Embi:·yologns (v ö e1nbryologia)1 

inagzattani, ébrénytaui 
Embryon = en1b1yo En1b1yon helye„ 

sebb Tehát többes: emb1va, gen. 
e1nbryii 

Embr·yonalis (-· )1 ébrényi. Area em„ 
bryGnalis = area gern1inativa. 

Embi:'Yonatns (v. ö emln:yon s deák 
»tus"" végzet) ébrényko1, lnagzatkoi, 
Ad fo11na1n 1>senectus« alkotva 

Emb:c·yophthox·a (v ö en1b1yon;·~ 9~opo:' 
1 01nlás)1 inagzatrontás, ébrényölés 

Embx·yophthoi:'Ícus (' ö en1 b1yo" 
phthora), n1agzatront6, ébrényölő„ 

Embryophthorns e1nb1,yophtho„ 
iicus. 

Embr·yosphacta és 
Embryosphactes (v. ö. e1nbr,yon, 

crr.pcf.xrci; a gyilkos)1 n1agzat .. gyilkos 
lnagzat-elhajt6 iniísze1 1 JnagzfLtölö 
mliszer 

Embr·yothlasis és 
Em. br·yothlasmns (~),é'iv összetlai:ab olni), 

a 1nagzat összetla1·abolr~sn. a n1éhben 
Embryothlasta és 
Embryothlastes (Ó lfJ.~pvo~).Ú.O"'t''t].;), 

magzat-da1abol6 inűszer, a nia.gzat .. 
daraboló 

Emb:ryothlastns = en1b1·yothlastes 
Embi·yotocia (v ö. einhryon, Ó TÓxo.; 

sziilés), 1 :i,bortus; 2. Rc..hurig 
sze1int: Jnagz:i,t n1ag-7.rttban ~·· foetus 
in foetu. · 

Embryotomia (v ö e1nb1yo11, ~ TOfJ.~ 
a n1etszés); 1. 1nagzatbonczt:i,11 
anatonüa e111b1y'íi; 2. a inagzat fel. 
<l.atabolása, ha n1E'g ne111 fo1·ditható. 

Embryotrophe (v. ö e1nb1yon, ·fi Tpocp~ 
a táp), inagzat-tá1Jl::Ukozás 

Embx·ynloia (v. ö 8111bryon, fi,X.€(\1 

húzni), l az é1etle11 n1agzat kihuzásu 
a 11118hböl j 2 a inagzat zsigGreiuek 
kiszedése - a n1agzat felbontása; 
szoros értele1nben \'ett en1bryo. 
tomi a. 

Embrynlcns (v ö e1nb1yulcia), 1. szülő„ 
fogó ; 2 = han1ulns fer1eus obste. 
tricius 

Emei:·sns (e1ne1ge1e fehnerülni), fel-
1nerült„ Folia e1nersa, leYelek, melyek 
a viz szine fölé emelkednek. 

Emesia ("~ iµ.ecr1Ct..) = 1. emesis ; 2 = 
vomituratio, hánytató inger 

Emesiologia (v ö, emesis és 0 ),Óyo.; 
tan) = en1etologia 

Emesiomania (1 ö en1esis és mania) 
= emetomania 

Emesiophobia = emetophobia 
Emesis (·~ i'µ.Bcrt;, lµst\I hánytl.s), a há

nyús 
Emesinm = emetiun1n. 
Emesma (TO i'µBcrµcx), 1. a hl.inyadék; 

2 az utálat 
Emetatrophia (?~1.e-ro; hánytató, v„ ö. 

at1ophia), folytonos hányás okozta 
sorvadás 

Emetica se x·emedia (\·, ö. emeticus), 
hánytató sze1ek 

Emeticologia (Y. ö. e1neticus, 6 ),Óyo; 
a tan)1 a hánytatók tana. 

Emeticns (lµ.s-:txÓ;), h3.,uytn,t6 
Emetinulll (i'ÍJ.sTo; hánytató), háuy„ 

tat6„al 1 az emetin 
Emetocathax·sis (f1J.€To; hánytató, v. ö. 

catha1sis), hánytatás és hashadtás, 
hánytató hashadttis. 

Emetocathartica se. r·emedia (v. ö. 
c1netocatha1sis) 7 hánytatÓ·haFJhajtó 
sze1ek 

Emetocathar·ticns (i'µ.sco; hr'~nytató, 
1 ö catha1 ticus), hánytató és has· 
hajtó. 

Emetologia (i'µ.e:TC·~ hánytató, 0 ).Óyo:; 
a tan), hányás tana, a hánytató gyó„ 
gyitás tana N én1ely sze1int = ernetjco„ 
logia. 

Emetomania (fµ,;:;o; hánytató, v Ö· 

n1n,nia) hányúsi vri,gy hánytatá.si ra· 
jongás. 

Emetophobia (fµi:ro.; hánytató) ~ ~opl:x 
a félelen1), a hányástól és lulnytatfÍs .. 
tól való félele1n 

E1netos (ó fµs:-roi;;) = von1itus. 
Eminentia ( enline'.lS kitünf.í), dudor o

dás, p1otube1antia., dudo1. 
Eminentia capitata1 izi.i.letíe:jecs-

szerű dudorodás, v. dudo1 
Eminentia carpi1 a kézt(í en1elkcdései, 

dudo1 odásai 
Eminentia c:i:·nciata, keresztes dudo· 

rodtl,s, 
Emínentia intercondyloidea, az izü

leti bütykök közti dudo1, einelk1:1dés. 
Eminentia pyramidalis1 lobo1szeríí. 

·- })y1amisszerli emelkedés 
Eminentia rostrifox·mis capnt 

g·alliuagiuis. 
Emissaria durae matr'is, a ken1ény 

agykéreg yagy agy1neznek ny u J. 
v á u y a i , lnelyek a kifelé haladó 
e1eket kisé1ik 

Epiissaria Santorini, Santorini-féle 
likacsok - a koponyán. V. ö. 

Emissarinm (emitte1·e kiküldeni), ki
vezető lik 

Emissio (e1nittere kie1eszteni), kicresz. 
tés, kii.il'ités 
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Emmena. (ra t'µµ'l']vct). = em1nenia. 
Emmenagoga = em1neniagoga. 
Emmenia = catamenia. 
Emmeniagoga ('rCt iµµrjvta a hószám, 

&.y(JJyo'; vezető) se-. remedia, hószám
hajt6 szerek, méhvérzést elüsegitő 
szerek. 

Emmeniopathia (v. ö. ennneuia, -rO 
;;:c('.Jo; a bántalom), hószám„báutalon1, 
bószán1·zavar 

Emmenins íifJ.µ~vto; és ?µµ1]vo;), hó„ 
szá1nos, ini minden hóban történik ; 
- tisztulási, viiágzási 

Emmet:r·opia (l"1 - µ:tÍrpo'il, ~ őy;t; a 
látás), a iendes l:itás, mértéktartó 
szem ; ieudes szem. 

:Emodinnm (-) 1 az e1nodin. 
Emollescens = emolliens 
Emolliens ( en1ollire puhítani), puhító, 

lágyító 
Emollientia se remedia, puhító, 

lágyító, ernyesztő szerek. 
Emollities1 emollitio (-), puhulás, 

puhítás. 
Emonto:i;'Ía De Vigo = emunctoi ia 

Avícenna = u1eteres 
Emotio ( e1novere kimozdítani), 1. a 

felindulás i 2 a ficzan1, a ficzamodás 
Empasma. ('r'c fµ1tC1.aµa; - i,u.:rw~crcro.t\I 

1neghinteni) = pulvis adspe1sotius 
Empathema (lv, ba, be, TO nci~Y)µa:, a 

bántalon1), vak szenvedély okoztn. 
csökkenése ar. itélöké1Jességnek. 

Empeiria = empii'ia 
Emphex·omenum (iµrp€pÓµ€11ov, lµrplp€cr· 

~a:t ta1talmazui), a hugy-csapadék. 
Emphx·actica se remedia (v„ ö. e1n· 

phraxis), 1. dugasztó, betön1ö sztn·ek; 
2. a betöm0, dugasztó lu tn.11nak 

E:tnphi;acticus (i11.cppa:x:nx:Ói;:), betö1niJ1 

betöméses, bedugó, dugasztó 
Emphxagma (TO l'[J.r.ppxyµa:) ~ infarctus 
Emphragmus (6 iµ.<ppa:yµo'i;:) = 
Emphraxis (~ l'µ<ppa:;~;. lµrppácrcrttv be-

tömni), betö1nés, bcdugás, betön1ülés, 
beduguh1s 

Emphysema (-rO lµcpÚO"flfJ.ry:, iµ.<pucrfiv fel
fujni), a légdagauat. 

Emphysema alveolar'e = e1nphyse1na 
vesiculare 

Emphysema hepatis, a in~j légdaga
uata 

Emphysema inte:i;lobnlar·e se. pul
monnm, szövetközi légdagauat. 

Emphysema interstitiale = en1phy· 
sema iuterlobula1e 

Emphysema senile = atrophia pul· 
monu1n, a.ggkori tüdőritkulás 

Emphysema spontaneum snbcnta
nenm , önállóan keletkezett köz: 
takaró alatti légdaganat. 

Emphysema subcntanenm, bőralatti 
légdaganat 

Emphysema snbcntaneum, sec Du
puytrell et Malgaigne = gaugraena 
spontaneum. 

Emphysema snbstantivnm se. pul„ 
monnm, önálló tüdöbeli légdagana.t 

Emphysema txaumaticum, sérülés 
okozta légdagauat. 

Emphys_ema vesicnlare se. pulmo· 
num, holyagcsás légdagauat 

Emphysema vicax'ians se. pulmo
num, p6tl6 légdaganat 

Emphysem.a vicarians cix'co.mscrip
tum se pulmonnm 1 ko1látolt pótló 
légdagauat 

Emphysema vicarians diffnsum, 
szétterjedt pótló lógdaganat, 

Emphysematicns(-), légdaganatos stb 
Entphysemodyspnoea (v. ö. emphy· 

serr1a s dyspuoea) = dyspnoea en1-
physe-1natica, tüdölégdaganat okozta 
fuUadozás v, nehéz légzés 

Emphytus (S!J.cpUTO;), világra 
Ther111u1n em1)hytum = 
iunatum 

hozott 
calidu1n 

Empiesma ('tO iµn:1Ecrµ.a:), a horpudtl.s, 
koponyatörés ho1padással 

Empix,ia (-l-1 l,u.n:=:~pla:, lµ.n:=:tpo.L11 tapas7.
talni), 1. experieutüt, a tapasztnJás ; 
2 u. n n1e1ö t::i.paszta.latra tá1nasz
kod6 01 vosi elj;hás 

Empirica se ax·s (l! ifJ.iCEptx:YÍ T{y,n1)1 

a nyers t::oprrszta.lati 01vosi e\iárás. 
Empix'icns (iµrro:lptx:Ói;:) tarn.sztalati. 
Empix'icus se medicns, csu1J<l.u a 

nyers trLp:1sztalás után induló orvos 
H~jda,nt:c egysze1sn1ind az Eucsistra„ 
tos alapitottn. »:us en1pirica« köve
ti.íje; 

Em.pi:i;·ismus (8 l,u.1.:o:tprn·µó;) = en1pi~i•"L 
Emplastica se x emedia (-r± ?µnJ..l/.cr

nx± <pcipfJJXXet.), a tapaszok
Emplasticus (fµnJ..C1.1JT(XÓ;), tap:cszos 

íre;,, 
Emplastx·um (<0 fµ7eAC1.crTpov, fµrc),a:crao~ 

és 0 fµ.:;-.;),o.:acpo; - iµrc),<Í.crcro:tv bekenni, 
rátapasztani), a tap<:tsz. Régi 81tele111-
ben ininden í1féle sze1 

Emplastrum ad fonticnlos, kut<ccsh, 
kutacstapasz »l{utaes« alatt a f~i 
ldgyát kell érteni 

Emplastrum ad r'npturas, sérvellc:1cs 
tapasz v„ Íl' 

Emplast1'·nm ad vex,ucas1 sze1nülcs
tapasz. 

Emplastrnm adhaesivum, i agas::td
tapaYZ„ »R.agtapasz« rosz szó. ' 

Emplastrum adhaesivum bo:r·ussi· 
vnm1 IJOr osz lagasztó-tapasz, 
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Embryologia 178 Emissio 

Embxyolo1gia (v ö. en1b1yon, Ó Aó-yo; 
a tan)) a magzat tana, az ébrénytan 

Emb:ryologia pathologica, ébrény„ 
kórtani magzatk61tan; értsd: a 1nag·· 
zat„fejlődés bántahnaiuak taua1 mint 
oktana a n1agzat eltorzulása-inak 

Embx·yologicns és 
Embz·yologns (v ö en1b1yologia), 

Inagzattani, ébrénytani 
Embryon = e1nb1yo. Etnb1you helye·· 

sebb. Tehát többes: einb1ya., gen 
e1nb1yli 

Embr·yonalis (-· )t ébrényí. Area em„ 
b1yGualis = area gernünativa 

Embx·yonatus (v. ö embr,yon s deák 
»tus('; végzet) ébrénykor, 111agzatko1 
Ad fo11nan1 rsenectus« alkotva. 

Embryophthox-a (v-. ö. e1nb1 yon,·~ ~'.Jcpd 
101nlá.s)1 inagzat1·outás: ébrényölés 

Embryophthoricns (y, ö e1n b1yo-
phtho1a), Inagzatront6, éb1ényölö. 

Embi:·yophthorns 01nb1yophtho·· 
1icus 

Embxyosphacta és 
Embi:·yosphactes (v. ö. en1bryon, 0 

crcpdxti].; a gyilkos), n1agz."Lt .. gyilkos ·-
magzat~elhajt6 lnlisze1i inagzati.ilö 
mlíszer 

Embi:yothlasis és 
Em bryotltlasmns (S-l.&vösszeda1 abolni), 

a 1nagzat összedarabolr~Ra a 111éhben 
Embiyothlasta és 
Embi:yothlastes (Ó ~µ~puo~At"Í.O"T•1:;)i 

Jnagzat-da1aboló inüszer, a nin,gzat
daraboló 

Embx·yothlastus = e1nb1yothlastes 
Emb:ryotocia (v ö e1nh1')'0ll, Ő TÓx.oi; 

szülés), l. abottns; 2„ Sc.hnrig 
sze1int: inagzn.t magz:ttban ~- foetus 
in foetu 

Emb:ryotomia (Y ö e1nbryon, ~ TO!J.~ 
a i11etszés) i 1 1nngzatboncztau = 
anatonlia e1nb1yii; 2. a lnagzat fel„ 
databolása, ha n1eg ue1n fo1ditható. 

Embryotx·ophe (v. ö e1nbryon, -fi Tpocp~ 
a tlip), inagzat-tá1Jlálkoz<is 

Embryulcia (> ö B111b1yon, D,Y.St'I 
húzni), l az é1·etlen inagzat kihuzása 
a n11áhböl; 2 a inngzat zsigereinek 
kiszedése - a n1a.gzat felbontása ; 
szoros ér tele1nben vett en1bryo
tomia 

Embrynlcns ('i;· ö emb1yulcia), 1 szülő .. 
fogó; 2 = hrunulus fe11eus obste .. 
t1icius 

Emei:·sus (eine1ge1e feh11erülni), fel .. 
lnerült„ Polia en1ersa, levelek, melyek 
a viz sziue fölé emelkednek. 

Emesia ('~ iµo.ola.) = 1. e1nesis; 2.'. = 
vomituratio, hánytató ingex 

Emesiologia (v. ö. emesis és 0 ).Óyo:; 
tan) = e111etologia 

Emesiomania (Y. ö. e111esis és mania) 
= emetomania 

Emesiophobia = enxetophobia 
Emesis (·E, t'µo.a~;, iµ.o.tv hfiny1s)1 a há„ 

ny:ís 
Emesinm = e111etinum. 
Emesma (TO S'µsaµa.), 1. a hán:radék; 

2. az utálat 
Emetatrophia (t',u.ETO; hánytatói v. ö. 

atrophia), folytonos hányás okozta 
sorvadás, 

Emetiea se. x·emedia (1'„ ö. e1neticus), 
hánytató sze1·ek. 

Emeticologia {v ö. e1neticus, 6 ),Óyo:; 
a tan)1 a hánytatók tana 

Emeticns {lµ.s-c:~Y.Ó;) 1 hánytató. 
Emetinu:tn (&"fJ.ETOI; hánytató), hány„ 

tatt.„al, az emetin 
Emetocathaxsis (l'µ.o.To; hánytató,\", ö 

catha1sis), hánytatás és hashajtás, 
hánytató hashajtás 

Emetocathartica se. 2 emedia ( v„ ö. 
e1netocatharsis), hán) tat6 hashajtó 
sze1ek. 

Emetocathai: ticns (t'µ.E-TO; hltnytatú, 
v ö. catha1 ticus), hf~nytat6 és has· 
hajtó. , , , 

Emetologia (&'µo..:o; hán,ytato, o Aoyo; 
a tan), hányás tctna, a hánytat6 gyÓ· 
gyitás tana N éinely s%erint = einetico .. 
logia 

Emetomania (f;'µt-roi; lu\.nytat6, v ö 
11lania) hányilsi yn,g-y hánytatási l'a· 
jongás. 

Emetophobia (fµc-roi; hán) tatü) ~ ipo~lo: 
a félelei11), a hányástúl és hánytatt'ls
tól való félele1n 

Emetos (0 rµo.,..oi;) = vo111itus 
Eminentia (e1ninens kitünfí), rludnrn· 

dás, p1otube1antia, dudo1 
Emiuentia capitata, iziiletíejecs·· 

szerű dudorodás, v. dudo1 
Emiuentia ca:rpi, a kéztö emelkedései, 

dudorodftsai 
Eminentia ci:nciata, keresztes dudo. 

xodás 
Eminentia intercondyloidea, az izii

leti bütykök közti dudor, e1nelkedés. 
Eminentia pyx·amidalis, lobnrsy,e1íi 

- py1amissze1\l e1nelkedés 
Eminentia i:·ost~ifoxmis caput 

gallinaginis. 
Emissai:ia durae ma.ti:·is, a ke1nény 

agykéreg vagy agyn~ezuek ny u l· 
v a u y a i ' n1elyek a kifelé haladó 
ereket kisérik 

Emissai:·ia Santoxini, Santo1ini-féle 
likacsok - a koponyán. ·v. ö. 

Emissa:rium. (emittere kiküldeni), ki, 
vezető lik. 

Emissio (e1nittere kiereszteni)1 kicresz„ 
tés, kiiirités 
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Emmena ('rix t'µµ't)vo:) = en1111euia 
Emmenagoga. = e1nmeniagoga 
Emmenia = catamenia. 
Emmeniagoga ( -r& iµµljvta a hószám, 

&ycuyó.:; vezető) se-. 1en1edia, h6szám
hajt6 szel'ek, méhvé1zést elösegitö 
szel'ek. 

Emmeniopathia (v, ö em1nenia, -rO 
ná'.Jo; a bá:r:.talom)1 hószám-báutalo1111 

h6szán1-zava1 
Emmenius {tµµ~vto; és t'µµ't)vo;), hÓ·· 

szá111os1 mi minden hóban történik i 
-· tisztulási, vü ágzási 

Emmetr·opia (lv - µ"fÍ-rpov: ·~ őy;!; a 
látás), a iendes látás, 111é1tékta1t6 
sze1n i Iendes szen1., 

Emodinum (-), az emodiu 
Emollescens = e1nolliens 
Emolliens (e1nollire puhitani), puhitó, 

lágyitó 
Emollientia se remedia, puhit61 

lágyit6, ernyesztő szerek. 
Emollities, emollitio (-), puhulás, 

i1uhitd.s. 
Emontor'ia De Vigo = emuncto1ia 

Avicenna = uieteres 
Emotio ( e1nove1·e kimozditani), 1. a 

felindulás; 2 n, ficzan1, a ficzamodás 
Empasma ('r'o t'µTtacrµIZ - lµ-:tdcrcrct'I 

1neghinteni) = pulvis adspe1so1ius 
Empathema (lv, ba, be, ,Q rcci'.J"l]µa, a 

b<intalon1), vak szenvedély okoz;ta, 
csökkenése az itélőképességnek. 

Empeir'ia = emphia 
Empher·omenum (iµ(fle:pÓµe:vov, lµ(fllpe:cr· 

'.:rixl tartalmazni), a hugy-csapadék. 
Emphractica se„ r·emedia (v. ö. en1-

ph1axis)1 1 dugaszt6, betö1nö sze1ek; 
2. a betömÖ 1 dugaszt6 á.1 talinak. 

Emph1"acticus (iµcppaxnxÓ.;), betömi), 
betöméses, bedugó, dugasztó. 

Emphragma (TO fµ.rpprxyµa) "'""infa1ctus 
Emphragmus (ö lµq1prxy,u.o';) = 
Emphraxis (~ rµ<pprx~t;, l1J.<pp0Ccrcr<:~v be. 

tömni), betömés1 bodugás, betö1nülés, 
bodugulás. 

Emphysema (TO lµq1Úcr't]µfl, iµcpvcroiv fel· 
fujui), a légdagauat 

Emphysema alveolare = e1nphysema 
vesiculare 

Emphysema hepatis, a 1n~j légdaga· 
nata. 

Emphysema inter'1obular·e se. pnl· 
monum, szövetközi légdaganat. 

Emphysema interstitiale = en1phy· 
sema interlobulai:e 

Emphysema senile = at1ophia pul 
inonurn, aggkori tüdői:itkulás. 

Emphysema spontaneum subcuta· 
neum , önállóan keletkezett köz: 
takar6 alatti légdaganat, 

Emphysema subcntaneum, bőralatti 
légdaganat. 

Emphysema subcutanenm, sec„ Du„ 
puyt1en ·et Malgaigrie = gaugraena 
spoutaneum 

Emphysema substantivum se. pnl· 
monum, önálló tüdőbeli légda.ganat„ 

Emphysema traumaticum, sé1tilés 
okozta légdaganat 

Emphysema vesicnla:i;e se„ pulmo· 
num, holyagcsás légdaganat 

Emphysema vicar'Íans se. pulmo· 
num, p6tl6 légdaganat 

Emphysema vicar'ians cii:·cumscríp
tum se. pnlmonum, ko1látolt pótló 
légdaganat. 

Emphysema vicarians diffnsum, 
szétte1jedt 1)6tl6 légdaganat„ 

Emphysematicns(-),- légdaganatos stb 
Emphysemodyspnoea (v„ ö„ e1nphy„ 

sen1a s dyspnoea) = dyspnoea e1n
physe1natica, tüdőlégdaganat okozta 
fulladozás v, nehéz légzés. 

Emphytns (~!-1-Cj''JTO;), vilttgra 
Thermum emphytum = 
innatun1 

hozott 
calidun1 

Empiesma (tO iµrclecrµa:), a ho1pf1dá,:i, 
ko1)onyatö1és ho1padással 

Empir·ia. (fi lµrc<:tpla, l,u:n:e:tp<:fv tapasz
tnJni), 1. ex11e1ientin,, lt tapasztalfos; 
2. u. u merő tapasztcilatra támasz. 
kodó 01 vosi eljárás„ 

Empi:r·ica se a:i;·s (.fi lµ.;c<:ptx~ TÍX,'ff]), 
a nye1s tapasztalati orvosi eljiuás 

Empi:ricus (l,u.rcetptxÓ;) ta11asztalati 
Empiricus se medicus, csupán a 

nyers taprLsztalás ut:ín induló 01 vas 
I-I~jda.nta egysze1sn1ind a.z E1asiska· 
tos alapitotta uars mnpirica« köve
tője 

Empirismus (8 lµ.Tt$tptcrµÓ;) = en1piiia 
Emplastica se r·emedia ('r~ t'µrÚ,0".11-

Ttxa: <pOCpµo:xa), a tap11szok
Emplasticus (SµrrAwJnxó;) 1 tapaszos 

ires 
Emplastrum (TO t'µrcArxcrTpov, t'µTI:),!Y.O'C'O'I 

és 0 t'µrc),ucr-rpo; -- lµrcAO:crcre:t'I bekenni, 
rátapasztani), n tapasz. Régi é1telen1· 
ben minden i1féle szel', 

Emplastr'nm ad fonticulos, kutacsh, 
kutacstapasz »Kutacs(( alatt a /~j 
lágydt kell érteni. 

Emplastrum ad r·nptui:as1 sérvellenes 
tapasz v. i1. 

Emplastrum ad ver'ucas, sze1nölcs„ 
tapasz. 

Emplastrum adhaesivnm, 1 agas,:td~ 
tapasz„ »I?_agtapasz(< rosz szó 

Empla.strunl: adhaesivum boi'ussi~ 

vnm, po1 osz iagasztó~tapasz. 
12• 



' . .:· 

En1plastrun1 adhaesivnm 180 Em1üast1nm111ezerei e .1ntI1aTidatnm 

Emplasti:·nm adhaesivnm. &dinbur· 
ghense, eilinbu1gi ragasztó.tapasz 

Emplast:rnm adhaesivnm linteo 
extensum, vás:zon1a kent 11g 1sztó
tapasz, spa.Tadrap 

Emplastz·nm adhaesivnm petx·opoli
tannm, szt ··pétC;rv<iri ragaszt6 .. tap01sz 

Emplastrnm adhaesivum_ sec Kxaft, 
K1aft„féle iagasztó-.tapasz 

Emplast?.: nm adhaesi vnm vegetahile 
damax· dan1:i,1os iagaszt6-tapasz 

Emplastrnm albn1n = e1nplast1un1 
Gel USSfl..e, 

Emplasti:·um albnn1 camphoz·atum, 
kamfo1os fehó1 tapasz 

Emplasti'nm ammoniaci, ;,1.,1111noniak
gyanta .. ta1Jasz 

Emplastxum anglicannm, augol ta. 
pasz 

Emplast1·n:m a11tihyste1 icnm (Dalogh 
sz6tarából: icctiuR authyst.01icun1) = 
e1nplast1 u111 ü1c-tidun1 

Emplastrnm a:i:omaticum, gyon101„ 
tapasz, jó illn,i;ú tapasz 

Emplasti•um assae foetida~ = en1-
pl;:i.st1 u1n foctidum 

Emplast:c·nm att:z:·ahens = en1pl:1st1 urn 
c,e1ae B::tlogh szót{i,1ríból 

Emplasti.·um balsamicum, lialzsa1nos 
ta1Jasz. 

Emplast1·nm bellado11nae, 11alha
gulya tapasz 

Emplast:c·n1n bxyo11iae, a gönye ta
po1sz. 

Emplasti:·nu1 cantlia1'idum, 1;:öris
bogá.rt·1.pasz, hólyaghúz6-tapa3Z, 

Emplasti•nm canthai:idum pei:1}e· 
tuun1, folyton húzó tapa.sz. 

Emplash:um catholicnn1, egyetGJnes 
t·1pasz '? 

Em1}las-trun1 cepl1alicn1n =' e1n1Jln,s
trnu1 opii 

Emplasti:·nm cerae, Yin,szos huzó t:c
pasv.. 

Emplasti:·um cei:ati sa.ponati, viaszos 
sz::i,ppan .. tapa.sí'i 

Emplastr·nm ce1 nssae, ólonifeh61. 
tn.pasz, iGhé1 tapasz 

Emplastr·um cicntae = 
Emplasti.nm conii maculati, bi.i1iik

tapasz. 
Emplasti:·nm conii ammoniaca.tum 

n,nunonia.kos bü1 ök.fatpasz ' 
Emplast:c·unt defensivum 1."nbi:un1, 
védő piros tapas?. 

Emplasti:·nm de galbano cx·ocatnm, 
sáf1ányos galban-ta1Ja.sv. 

Emplasti:nn1 de labdano s ·de la
dano, lada11g-_~."a,utatap:1sz 

Emplast:r·nm de meliloto e111plas-
trur11 n1c.Jiloti 

:Emplast:r·um de Vigo cum mer·au:r·io, 
·l:@nEJSÖS··tapasz Vigo higauy .. tapasza 

Emplasti:·nm de '\ligo siue me:t:·cu:rio, 
\Tigo tapasz:a kénesö nélkül. 

Emplastrnmdiachyloncompositnm, 
összetett discbylon .. ta,pasz, összetett 
6lo111-t;1pasz. · 

Em.pla.stx nm diachylon gum.m.atu1u, 
Íranczia diacf.ylon-·trLpasz 

Emplastr·um diachylon gummi x·esi· 
nosnm - empl.'1,strum diachylon 
00111positu1u 

Emplastx·nm diachylon compositu.m 
lenteo e:x:tensum, összr. tett s ·v·á·· 
szon1a kent din,chylon- v 610111-tapasz 

Emplasti:um. dia.cliylon sim.plex, 
eg:ysze1ü diadi.ylon-tapn,sz, egyszedi 
ólm11 .. t·111asz 

Emplast:r·nm :liaphoi: eticnm., lZ· 

y,o,szt6 .. tr1pasz 
E1nplasti.·nm 

Ronland-fBle 
E1nplast1'n.m 

t:1.pasz. 

diasulfn1is Roul:1ntli, 
l;:éues tapasz 
digitalis1 gyll.szlinke-

Empla.sti:"nlll domesticum = eniplELs
trun1 lithn..rgyá adustun1 b:\zi tapasz?! 

EmplastF·nm. enphoxbii = ernpl1ls· 
tru111 cantha1idun1 perpotunn1 

Emplasti:·nm fe:t·i:i, vasas ta11as7. 
Emplast:tum foetidum, büdös tap::ts?., 

biízasza,tos t1'pasv-, on1pl0,,strnn1 asae 
foetidae. 

Em.plastrnm fu.liginis, koron1-trLp::tsz 
Emplastrnm fnscu:m.) hatll-l tapasz = 

en1J.Jlast1un1 rninii adustun1 
E:mplast:t·um g;lutinans, tyuksze1n. 

t;1prrsz 

Emplast:t'illll. glutinosum ".:.--= ern.plas
trum anglicanun1 

Emplastrnm gnm.1ui1·esinosum 
ernplast1111n diachylon cornpositnn1 

Emplastr·um hydr'),~·gy,ri, hig:1ny·t:c
p.1sz kénesös tapa.sz 

Em11las-t:r·um 11yoscia111i, belÖntlek 
ktlH1SZ 

Emplast1'um litha:r·gyri composítn1n 
= e1n_plast1urn di.:cchy lon coTn.po8iturn. 

Emplastl'·nm lithax·gyxi simplex = 
cn11ü:tst1un1 rlincJ1ylon ~i1n111.cx 

Emplastx'nn1 lithaxgy1'i molle, puh:l 
fehér t11Jasz 

Emplastz um mat1·is fuscnni. = ein. 
11last1111n fuscun1, DnJog-h szótáu'i,b61. 

Emplasti:·um m.eliloti, stt1grt lúhel'e
fií··tltpasz:. 

Emplast:i·um. me:c•cnxiale = e1nplas
tn1n1 h:yd1111.gy1i 

Emplasti:·um n1eze1·ei canthai:ida
tllnt, fa:i:kas-ho1osz1ános h6lyaghuz6 .. 
t<tpnsz 

J 

J 
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Emplastrnm minii adnstnm, ógeteti; 
ólon1-tapasz, nü111be1gi tapasz, ba111a 
tapasz„ 

Emplastl'nm n11n11 :rubx·nm, ve1es 
égetett ólo1n··tapasz = ce1atn1n rle 
nünio inb1un). 

Emplastrum. noi:icnm = en1plastiu1u 
minii adustun1, nü1enbe1gi tapasz 

Emplasti:·nm olei c:r·otonis , k1oton
olajos tapasz. 

En1plastum opiatnm, Jná.kou:; os 
ta1)as;r,. 

Emplast:rnm opii sec. ph g, uén1et 
1nákouyos tapasz = en1plast1 u1n 
cephnlicurn. 

E111plastxnm opii, b1itt 1náko11y os 
tapasz. 

E1uplastl'nm ox:ycxocenm, sáfrany·os 
t<:t}J[L sz. 

Emplast1·um picatum, szu1kos ta}Jasz 
Emplast:r·um picis, a.ilgol szurkos ta·· 

l)aSZ 

Emplastrnm picis cum cantha:ri<le, 
szurkos hólya.ghui-:ó .. tapasz 

Emplast:rnm picis buxguudicae, 
S7.UlOk··kL}JflSZ 

E1n.1>lastx·nm picis i1'·1'Ítans, izg;LtÓ 
szn1ok-ta1)asz 

EmplastJ'·nm plnmbi compositn1n = 
en1pla.stru111 diachylon con1positun1 

E1nplast1 nm plu.mbi jodati seu jo· 
didi, jod··Ülmos tapci,s;1,. 

E1npla.st1·um pln1nbi simplex: = e111-
11l<tst1un1 Q.iachylou siiuple:x::. 

E1nplast1 nm r·esolvens = El11111last1 tun 
foetidun1, oszln,tú tapasz 

Emplast1 nm i esolvensSchm ucke1 ii) 
Sclnnuckei:-féle tapasz 

E111plastxnm saponato-carnpho1-a
tum = 

E1nplast1•nm saponatum, sz1~}J]Janos 

htpasz. 
Emplastr·nm spex·matis ceti ~ ce1a .. 

hnn cetacei. 
Emplast:n:·um tarta1i emetici, h:\..ny· 

tató bo1kő-t<0pa.sz 
Emplastr·nm the:a:'iacale, izzn.sztó 

tn..pasz 
E1nplastxum vesicatorinm consne·· 

tnm, s 01·dinaxium = en1pln.st1un1 
cnnthrnidnn1 

Emplastx·um vesicatoi·inm pex·pe
. tnnm = en11ilast1 u111 canth~uidum pe1-
1)etnu111 

Emplast1·u111 vh:·ide = co1atu1n ae1n~ 
gin.is, zöld tripasz vagy h 

Emp!attoinenos (ip.;;;Accr:-0'1.u;'10~) = e111-
pl:..tsticus 

Empnen1natosis (·~ S,u.TC 11ev1.1.á-rwcrt~, Sµ.·
.rvo:.;µ.ccro;:i'J , le\' egővel 111egtölteni), 
1 = en1ph_ysen1a; 2 = tyn1panitis, 
lneteo1isn1us 

Emporeticns (Sµ.':"\'.o;i;-:cY.Ó;), kalrná.Ii: 
Charta· e1npo1etica, kalmá1papi1, ita„ 
tós papii I'uuctioues e111poreticae1 

Iieutaud si-:e1int: a.z elválasztó rr.:Ü
ködések, az elválasztás. 

Empo:r-ium (-:-0 Sµ;ropzX°o'1), nagy keres
kedőhely. \Te1heyeu, Iiieutaud é1tel
n1él1en se11so1in1n commune., 

Emp:c·esiomania ('~ i'!-J;ri:p't)O"t; lob, v. ö 
ma.nia). = e111p1esn1omania 

E . (' " ) mp:i:·esis "f) q.1;..:p·~crt; =, , 
Empl'esmus (~ q.1.;;;:pcaµo;, iµ.Tip"t]S'Cl'I 

n1eggyujta.ni), a lob, a gyuladás, a 
gyüjtá'.'I, 

Empresmomania (v. ö. G1npi:esni.us és 
inania), gyujtogat0 eln1ehábo1odás 

Emp::i.•osthoey:r·toma (t'µ.-i:?OO":J"C'J elül, 
·.-0 xu'p-:wµé/. gö1 biilés) = lordosis 

Empiosthocy:rtosis = en11nosthocy1· 
Í:OlllQ 

:Emp1·osthotonia (tµ .. n:po;:Jev n1ellfelé; 
v. ö touns), izon1de11nenet, izomdei:-
1nedés, izon11ne1evedés 1110llfelé való 
gö1 CSÖS lu1jlatt~J 

E,ntpi·osthoton.icus ( S,u.;i:pocr'.Jo·~o··1!x~;), 
en1p1osthotonusban szenvedő stb 

Empx osthotonns e1np1osthoto11ia 
Empx·osthO"i:onus (Si.1.n:po::r'.JÓ-rovo;), n1ell

folé hajlott, 111eghajlott. 
En11.:tsychosis (lµ .).iuy_ oUv lelket a.dui, 

~ lfJ.~Úz.cvtE:;), a. test 1neglelkGsitóse, 
a lélekadrí..s 

Empsyxis ("Íj tµ.,_µv;i;), lehülés, lehűtés, 
lehütés általi felüdülés 

Eniptollla (i,u:rrl.rTC(\I beesni), beesi;;tt 
t,:\.1g)', vl gépébe esett idegen test ; 
1)eesC\tt itl.egen test 

En1p1osis (~ l'p:rc:-w:r!;), a beesési bejutás 
Emptysis (~ t,u.:rTljat:;, iµ.7'.tÚctv beköpni), 

1 köpé." e:.lénybe; 2 A1ctaens·nál: 
\·éil;:öpés, vé1kiköhögés 

En1ptys:ma. (-rO ?µ::i::-vaµa), a köpet. 
E;upya = on1pye. 
Empyctica :;;e, l:emedia (<cvx.d~cl\I süri

teni) = condensctntia. V ö, ]Jycnotica 
Enipye (~ iµrrn'-0), 1. = en11Jyesis ; 2„ = 
Empyema (-r~ i1J.ITÚ1']1-J.1X)1 belső geny 

össze sz fL 1 ad á. s; sokszo1: geny-
n1el1, pyotho1a.x 

Empye111a ax·ticu.li, izületlJoli geuy· 
t1Uyog 

Empyema necessita.tis, ssillcsd_q wila. 
tdlyoq? .A inclliitegbeli geny ke:i:esz . 
tül tö1 a n1ellkas f<.tlain s hullá,111zó 
d:tganntokat képez annak falain 

Em.pyema pex· exsndationem, izzad.· 
n1:Anyos genytfUyog, 

Em1;ycm:t pex· iilfiltx-ationem, [,e„ 
szlüödés okozta trUyog 

Empyema peritonei, hasi.'negbeli el .. 
tokolt tályog V ö hychops sacca .. 
tns1 abcessus }Je1itonealis. 
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Empyesis (~ iµTC\Ír;crt;, iµrcutlv belül ge
nyedni), 1.. genyedús általában, geny· 
111ellképzödés; 2 = empye1na 

Empyesis ocnli = h:y·popyon. 
Empyeticus l v ö empyesis), geny .. 

n1elles, genyn1ellben, belső tá1yogban 
·szenvedő„ 

Empyi'.sis és 
Empyi"smus (ifJ:rc~tO-xt(V belső f~kélyt 

okozni): belsö tályog képzödés, geny„ 
Inellképzödés. 

Empyocele (v. ö. emp:yus és cele), 
genysérv, hereborékbeli tályog. 

Empyoomphalus (v. ö e1npyus és 
omphalos), köldökgeuyedés, köldük·· 
tályog , , , , , 

Empyi:·euma {"ro o:µrct•ptuµ.a, sµ.7t:1.1psuti'1 
n1eggynjtani), a kozn1a, a kozn1ás 
dolog. 

Empyreumaticns (v ö„ e1npy1eun1n,), 
kozmás 

Empyns (t'fJ:Ti:uo;), genytelt, genynyel telt 
Emnlgens( emulge1e kifejni), lúfcjö. \T ö 
Emnlgentia vasa (v ö. emulgens) = 

venae ienales Bartholinus óta egy .. 
szersmind a vese ve1öereinek jelzöje; 
szóról szóra: f~jö edények. V. ö 
Iíy1tl Ono1nat., anat, pag 188. 

En1ulsinum, az en1ulsin, a inandola egy 
alaga, az édes n1andula sajtanyagának 
bo1nlás ter n1énye 

Em:nlsio (v„ ö„ emnlgeus), a fejet 
Emnlsio amygdalaJ:um composita, 

összetett inandolafejet, összetett inan
dolatej. 

Emulsio amygdalina, a 111andola
fejet, a inandolatej 

Emulsio communis = e1nulsio a1nyg· 
dalina. 

Emulsio genuina = c1nulsio ve1a. 
Emulsio olei amygdalarum = 
Emulsio oleosa, mixtu.1·a oleosa, olaj-· 

fejet, 1na.ndolaola:ifejet7 olnjos keverék, 
1nandolatej 

Emulsio spui:·ia, álfejet, hanlis inau„ 
dolatej 

Emulsio vera, valódi fejet, valódi 
inandulatej. 

Emnlsum, i11ulsun1 = e1nulsio 
Emnnctori nm ( ernunge1·e, kifujni 01·1 ot ), 

elválasztó szc1 v ü1·eg stb 
E1nnndans (e1nuuda1e tisztita.ni), tisz„ 

ti tó 
Emundantia se :r·emedia (v ö 

en1undans), tisztitó szerek 
Enaemon (lv:xt,UO'I rpdpµ:xxov), vérzés

csillapitó szer. 
Enaemus (?vo:qJ.oi;), vé1es, vé1zés„csilla·· 

IJito 
Enaeorema U'iatWp!]fJ.O:, i'lmhlpo:(crS'o:t 

lebegni), a vizelet felhőzete , 
Enantesis (f1:xrr11. sze111közt)1 két szen1- i 

közti vé1edény összetorkolása, össze„ 
folyása V ö„ enautiosis 

Eng,nthema (iv beli, TÖ éI'iS"i]fll'.l a ki
ütés), belkiütés, pl aphthae, a bél· 
hagyn1iiz ff~kélye 

Enantiopathes {~vr.i:rnonci5-"1];) = euan„ 
tiopathicus. 

Enantiopathia ($\10'.'iT~orca'.J~tv ellentétes 
tulajdonokkal birni), ellentétes orvos
lás, alloeopthia. Felesleges 

Enantiopa.thicus, ellenkezőleg gyÓ·· 
gyit6 - t„ olyszerlí. szereket alkal. 
n1az6, melyek ellentétben állanak a 
ineglévö bajjal. Tehát = alloeopathi-· 
cus Felesleges 

Enantiosis (ivct\IT[(i)1n;), elleun1ondás, 
Ena:rthx·osis (v ö. enarthrus), az izület, 

n1él~y vápával, n1int pl. a csÍ}JŐÍzület i 
tehi1tn1él} vápaizület, Balogh di6izület
nek fo1ditja Synoayn1 arthrodia pro· 
funda 

Enar·thz·osis Galeni a1 ticulatio 
libera, szabad i:zülés 

Enar·thrum ("~0 fvap5-po 11), izületbeli 
idegen test, 'l. ö. 

Enarth:rns (?v:xpSpo~, ?.v ba, be, v„ ö 
a1~h1ou) 1 izülotbeli 

Encanthicus (v. ö. encanthis), sze1n
zugi, szGmzug-bri.ntahni. 

Encanthis ('~ i11xctJS(i;1 tv ban, ben, 
v. ö canthus), 1 könyhúscsa; 2 a 
könydo1nbcsa-bántalon1 köny„
don1bcsa .. daganat. 

Encanthitis ( v. ö encanthis), köny· 
húscsalob v„ gyula.dás 

E:1ca1· = cerebrun1. 
Encatalepsis (~ iyxo:-r&A'llfi~;, tyxo:-r:a.·· 

).:xµ~o:.'·1Et'> inegfogni) = catalepsia. 
Enca.thisma ('rD iyxd:Jtoµ.a, iyxo:S(~E!'i be„ 

leültetni), 1.. beleü~tetés1 fü1·döbenülés„ 
Enc~thismns (0 i;'x.aSrcrµÓ;) = euca·· 

tlns1na 
Encanma (-rJ l'yxo:1JµCJ.. - iyxalvEt\I be

égetni), .1. égetéses hely; 2 1nély 
porczhártya .. fekély 

Encansis (~ ~yxa1;ot;), 1 1nély égés ; 
2 a tüzes vas alkalmazása 

Encanstica se. ars (iyx.o:~cr-rtx-·~ ·d.J„'i"f)), a 
tüzes vas alkallnaziisának inestersége 
- a sütés ineste1sége 

Encausticus {iyx.o:vcr-ro~Ó;), beégető, be·· 
égetés, sütés okozta stb Substantia 
encaustica = 

Encanston dentis = snbstantia vitrea 
sen adan1antiua, seu 111a11no1ea, a 
fog-zo1náncz 

Encephalaemia (v. ö. encephalos, -r'o 
alµ.o: vé1), vé1to1lod?ts az agyveHí 
felé, vértorlódás a fej felé. , 

Eucephalalgia (v„ ö. encephalos, 70 
f:í).yoi; a f~jdalo1n), agybáutalo1n, erős 
fejf~jás 

:í 

11 
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Encephalalgicus (v. ö. encephalalgia), 
főfájás, füfájásban szenvedő, fejfá
jási, stb. 

:Encephalanalosis (v. ö. encephalos, ~ 
&v~Awcrt~a sorvadás)= atrophia ce1eb1i 

Encephalauxe- (v ö encephalos, ~ 
cd.í;l) túltengés) = hypertrophia ce-
1ebri. 

Encephalelcosis (v, ü., eucephals, ·~ 
É?,,,;wat; a fekélyesedés), agyvelö-·feké„ 
lyedés, a.gyvelÖ··fekély 

Encephalicus (v ö„ encephalus), a.gy·· 
velejí, agyi. 

Encephaliditis (~ e'.yxeq.iét.Ali;; a kis agy, 
agyacs), az agyacs-gyuladás, Ajánlon1 
ezen 111-Liszót: »e e r e b e 11 i ti s« he
lyeiit, inert ez barOa1isn1us 

Encephaliticns 1 agylobi, ag,ygyula·
dási V. ö 

Encephalitis (~ iyx$r.prlAfct; -vó;o;), a.gy· 
velőlob, agyvelö-gyul:tdás 

Encephalinm (cO iyxE:r.pclAtov, ~ iyxt·· 
r.po:Hi;, az agyacs1 cerebellum 

Eneephalocele (v. ö encephalos és 
cele), agysé1v, az agyvelő egy iészé· 
nek kis7.orulása a koponyarósen á.t. 
V, ö. he111ia cerebri 

Encephalocelicns (v. ö, encephalü·· 
cele ), agysérves, agysé1 vben szenvedő. 

Encephalochysis (v ö. encephalos, 
~ x.úcrti; az öinlés), agyvizenyö, agy
vizk61. 

Encephalodes se. neoplasma (v b 
encephalos, ,Q etOoi; ido1n), velösze1ü, 

pl. új képlet, velős iák) ca1cino1na 
i11edullare 

Encephalodialysis (v ö encephalos, 
-~ OtdAucr~i; a feloszl<:Ls ), 1 agyeln1a11as ; 
:Z. sú.lyos agysériilés 

Encephalodialyticns (v ö. előbbivel), 
"'gyelmállásban szenvedő. 

Encephalodynia (v. ö. ence1JhpJos, ~ 
OOV'rr1 a fájdalon1) = encephalalgia. 

Encephaloedema (v. ö. encephalos és 
oede1na), agyvizenyö„ 

Encephaloedematicns (v„ ö„ előbbi
vel) , agyvizenyös , agyvizeuyőben 
szenvedő; agyvizk6ros 

Encephaloldesi agysze1ű, velős. V. ö 
encephalodes. 

Encephalolithiasis (v. ö euccphalos 
s litbiasis), 1 agybeli kökó1Jzödés; 
2 agyken1ényedés Tehát = sclerosis 
cerebri? 

Encephalolithicns (v. ö. encephalo
lithiasis), agyyelö • ken1ényedésben 
szenvedő. 

Encephalolithns (v. ö.. eucephalos1 

b Al'.Joi;, a kö), a.gyvelőkö, agyvelö
ke1néuyedés ? 

Encephalologia (v ö encephalon, 
i,{ro; a tan), az a.gyvelö tana 

Encephalologicns és 
Encephalogns (v„ ö. encephalologia.), 

agyvelőt-a.ni 
Encephaloma ("rO iy:1.lq.iet.AMµ'Y.), az agyc 

velő u1kja, fungus cerebri 
Encephalomalacia (v. ö„ encephalos, 

~ µcú.a.x[x a puhulás), az agyvelö· 
puhul<ís, az ágyvelö elmállása 

Encephalomalacticns (v. ö előbbi~ 
vel), agypuhnlási, agyvelő elmállás·· 
ban szenYedö. 

Encephalomalacosis és 
Encephalomalaxis (~ µo:Ao:~ti; = µo:· 

/.:;:xLa.) = encGphalomalacia 
Encephalomeningitis (v ö. encepha

los és ineningitis), az agykérgéne:-: 
lobja, az agy111ez, agyvelö1nez gyula .. 
dása. 

Encephalon = encephalos 
Encephalona:z:'cosis (v. ö„ eucephalos 

és na1cosis), a bóditá.s, agybóditc1s, a 
b6iitá'3f kábitás általában. 

Encephalopathia (v ö, encephalos, 
10 -;i:iSo; a bántalon1), agybántalon1, 
agyvelöbántalon1. 

Encephalopathia satnx,nina, Ólmos 
agybáutalon1. 

Encephalopathicns (v ö encephalo
pathia), agybántalnü. 

Encephalophtharsia és 
Encephalophthax sis (v ö encephalos, 

~ 9'.Jcipcr(; a romlás), agy1·01nlás -
agy v el ö x o had ás 

Encephalophyma (\·, ö encephalos, 
-rO q;iüµO'. a puha daganat), agybeli 
tályog 'l'öbbesben : 

Encephalophymata (v. ö encephalo· 
phyn1a), agygün1é:ík, tube1culosis inili· 
a1is ineniugu111, 

Encephalo:c·rhachiomeningitis (v. ö 
encephalos, rhachis, 1neninx)1 az agy· 
gerinczvclö1neznek genyes lobja me
ningitis cerebro-spinalis Tehát -
felesleges 

Encephaloi·,:c·hagia ( v„ ö, encephalos, 
~ pay·~ a szakadás), agyvé1zés, vé1es 
gutaütés 

Encephalox,rhagicns (v, ö eli:íbbiYel), 
agyvéxzési 

Encephalos (0 iyxéq:iaAo;), a.z ag,y, az 
agyv0lö. 

Eucephalosclexosis (v. ö encephalos 
és sclerosis ), agyvelő-·ke1néuyeLlés. 

Encephaloscopia (v. ü cncephalos, 
~ crXOit'fÍ -.;-izsgá.lat), 1 agyvizsgálat; 
2 = c1anioscopia. 

Encephalosis (v ü encephalos agy), 
1. az agyv·elöbeli rak képződése j 2. = 
helytelenül = eucephalo1na 

Encephalosi~mus (v ü. encephalos, 
ó crttcrµó; a nh1kodás) = comn1otio 
ce1eb1i, a7. agy-rázkód;\.s. Balog":1 
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01 vosi szót<ir<ibau: ))encephalosys
n1us«, nü a fentiek szerint helyesnek 
ne1u lnoudható, 

Encephalosisticns (v. ö. encephalo
sisn1us), agyrázkódá.si, 

Encephalosphongia (v ö encepha.los, 
:-0 CírpÓy·rrov a tapló) = tuberculosis 
ce1ebri. 

Encephalothlipsis (v„ ö. enc.e11halosi 
~ :J).(„+n.:: a zúzás), agyzúzódás, az agy
velözlizás 

Encephalothlipticus és 
Encephalothlipxus (v. ö, encephalo

thlipsis), 1 agyzúzási; 2 to1z 
Encephalotomia (v ö, encepbalos, 

~ Toµyf a J11etsz.'és) = exce1eb1atio, 
az agyvelő kivétele, a kiagyalás1 

szülészi n1űtét 
Encephalotrauma (v ö, encephalos 

és trauma), agysé1·tés, agy> elö,;;eb, 
agyvel ö sér iilés 

Encephalotranmaticns (v. ö. előbbi· 
vel), agysebi, agyvelősériilési. 

Encephalotx·ausis (rpa·Jtc\I sé1teni, sob
zeni), 1.. agysórtés; 2 - encephalo
trl1..u1na. 

Encephalotubercula (v. ö.. ence
phalos, tube1culum, többes tube1·cula1 

giin1ők), agygün1ők A_zouos é1tel
müek : encephalophyn1ata, once
phalosphongia, encephalotylon1ata, 

Encephalotylomata (v ö. encephalos, 
TD TÚ),wµGf. a ke1néhyedés), = ence„ 
i1halotubercula stb 

Encephalotyphus (v ö, oncephalo 
és typhus), <"t féjhagy1núz 1 ty11hus 
ce1cbralis Jelenleg többnyire nagy
lázú kiütéses ha.gyn1ú,z, inelyben a be· 
tegok inagftukivüli, - kábult - álla
potban fekszenek 

Encephalozon.m (v ö. encopltalu111, TD 
'Wo\I az állat), agyban eléífo1duló 
élősdi, pl. c,ystice1cus cellulosao. 

Encephalum. = encephalon. 
Encei:·is, többesben 
Encei:ides (~ i)'x.'l')p1;), iögc.sék, tnelye

ket ioszul gyú1t tapaszokban talá~ 
lunk 

E:ú.chai:'d.Cticus (v ü enc:;haraxis), kar· 
czolhat6, kar czoló 

Encharaxis (.Ji iyx_~pCl:.~t<;, iyx_apácra<.~\I 
ka1czolui, róni), rov<ts, inetélgetés = 
se,a1iftcatio 

Encheiresis és 
Enchii:·exis (iyx_elp·r;at;, i:yy_o:lpttv kezelni), 

kézfog;ts, a fogás, sebt:Íszi kézfogás 
e~já.rás 

Encheixidion és 
Euchiridium (iy)'..<:(plfüov), 1, lniucleu; 

n1i kézügybe esik, pl. a kés nyele; 
2 kézi könyv. 

Enchondx·oma (i~ ban ben, v ö. chon· 
d1·us), porczogódagana-t, chond1oma. 

Enchondi:'Oma cysticnm, tö1nlős por ez .. 
daganat 

Enchondi:oma myxomatodes, nyá
kos, nyálkás po1·czdaganat. 

Encho:r·ionosns (iYf.Ópi_or; belföldi, honi, 
YJ vóaor;, a kór)= moi bus eudemicus, 
tájkor - tal.a_ikó1·, tájbántalo1n 

Enchi:isis ( ~ S·r1.pra~r;), a bekenés. 
Enchx·isma (cO t11z.ptcrµet) = encbristun1. 
Enchi:istum (-:'o gyx_ptGTOV - iyz.plc.w 

felkenni): a kenő, a ken.öcs, az ír 
Enchusa (~ Syx.ouae1.) = afichusa 
Enchylisma (-rO iyy,J),tcrµa, iyx.uAlSttv 

nedvet kisajtolni), a kisajtolt nedv. 
Enchylosis (~ iyx_Ú),wrnr;), 1. sajtolás ; 

2„ vé1 aláfutás, -i;éj beboi ulás 
Enchylus (trx.uAor;), 1„ nedv; 2. = }Jin-· 

guis i B ostoba. 
Enchyma (rO Syxuµ.a, iyy;Sew beönteni), 

1. = infusum; 2 Hayne szerint 
nö'irényt : egy sejtalakzat 

Enchymapozema (v. ö, enehyina és 
apozen1a), fo1·l'ázatos főzet, infuso"' 
decoctu1n. 

Enchymatismus (~ iy)'..uµa-rtcrµór;), a 
forrázat, felöntés = infusio, instil 
latio 

Enchymoma (cO i·n:.úµw,uC1:.), Hippokra„ 
tes szerint: a test nedveinek szét-_ 
ön1lése a sz;e1 vezeL külün iészeiben. 
Nén1elyek s.ze1iut: vérszökkenés az 
a1czba, a piiulás 3 Néha= ecchy
n101na. 

Enchymosis (Ti iy(Jµwcrtr;) = euchy~ 
mon1a képződése, 

Enchysis (~ Syzucrtr;) = infUsio 
Enchyta és " 
Enchytes (iyx.ú-r"fjr; ?), a fecske11dö. 
Enchyta se. remedia, befecskende-

zésre, becsöpegtetés1e való szerek 
Encleisis (iyxAEú::t\I bezá1ni), beszoritás, 

becsiptetés ; sze1nészi n1ütét 
Enclisis (~ fyx.Atcm;, iyx.Al\IEt\I, előre haj

litani), 1. ineghajltls ; 2. egy tagnak 
gö1bülése. 

Enchysma ('to tyx).~aµa, iyx.Aúl;<.t\' be
fecskendezni), az allövet, csőre, enema. 

Encoelia (Tél iyx.o1Ata Neutru111 plurale1 
v„ ö„ encoelus), a haszsige1·ek, belek„ 

Encoelialgia (v .. ö„ eucoelia, TO iJ.l,yo:; 
ftl,jdalon1), bélgörcs, hasfá:idalom, a 
has1ágás 

Encoelialgia inflammatoria. = 
Encoeliitis (v, ö. eucoelia), béllob, a 

haszsige1ek lobja, gyulad8.sa 
Encoelius (iyxo1Ator;)1 hasüregbeli 
Encoleosis (iv ba, be, 0 x.o'>.o:Ór; a hü

vely) = invagiuatio 
Eucolpismns (iyxoAxU;e:cv hekeblezni), 

a szerek alkalrnazása a női hüvelybe ; 
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2 Balogh szótára sz-e1iut: inéhbeli 
befecskendezés ._ St1iotissimo sensu 
véve az 1 alatti értehnezés meg .. 
felelöbb. 

Encope (+; iyY.orcrÍ), a 111etszett, a vágott 
seb, ben1ctszés 

Encxanin·m, encranum 1 eucrauis (70 
iyxprí.·11011, t'yxpo.:'10\I, ~ iyxpo.:v[;), az agy„ 
velő -· néha az a.gyacs 

Enc:i:·asis (fi t'yxpo.:crt;) = mixtura 
Encymon (iyr.·:.Íµ<il'>), terhes, viselős 
Encysis (~ t'y:.:ucn;), 1 a terhességi 

2. = i1a1tus. 
Encystes (i'I és cystis\ tömlős daganat 
Endax·::eriticns; a verőér belmezének: 

gynladása okozta stb. \l„ ö 
Enda:c·tei:itis (~\IŰo\I belül, v ö,. arteiia), 

verőér 105·belsőbb kérgének, beln1ezé
nek lobja = az iutima gyuladása. 

Enda1'te1•itis chx·onica deforman.s = 
;:i,rte1iosclerosis = athe1osis. 

Enda:r·tex·itis syphilitica, bujakóros 
ve1'Öe1es behnezgyuladis 

Endeixiologia (ó ).Óyo; a tan), doc
t1ina de indicationibus Az 01 vosi 
javaslatok, »javallatok« tana; v„ ö. 

Endeixis (~ t'i0et~t.;) 1 a javallat -
Javaslnt, indicatio. 

Endemia ('~ iv01)µ1a.), a tájkó1, tájbán· 
talo1n; v. ö 

Endemicns = eudenlius. 
Endemiologia (v. ö„ end.en1Ía, ó ).Óyo; 

a tan)1 a tájbántaltnak tault, 
Endemiologicns (v. ö. endeiniologia), 

tiijbintalon1taui. 
En.demionosologia (v„ ö endenüa. Ó 

A·J'yo; a tan, ~ vóao; a kól') = endc·· 
n1iologia, 

Endemionosologicns = endemiolo
gicus 

Endemiochloasma (f.vO·ijµo;, honi, v, ö. 
chloas1na) 1 t<:Ljbáutalomszel'Ű 111ájfolt 

Endemins (ivO~µio;, ?v01)µo;), honi, táji 
J\!01 bns enden1ius = ende1nia 

Endemns = endcnüus 
Endeognathia (ivO:t:Ól/Tüir; f.y._etl/ kevéssel 

bilni és gnathus '? •.ralán ko1rektebb : 
endeontognathia? :Fogászati műszó) = 
lnicroguathia. 

Endepidermis (ivOov belső, v„ ö, epi .. 
dernlis) = opithelium. 

Ende:r·matica se., methodns medi
candi, a há1n al<i szerelő gyógyibts 

Ender·maticns , ender·micns, há1n 
alatti i v„ ö. 

Ende:r·mismns ($11 ba1 be, v, ö„ dern1a), 
a szerek alkaln1azása (hólyaggá hú
zott) htl,m alá 

Endermosis = euderniismus. 
Endixis = eudeixis 
Endocai:·diticus, a sziv behuezének 

gyuladása okozta stb„ V. ö 

. ' 

Endoca:r·dit.is (t'vOov be!. v. ö cardia), 
a sziv helh<irtyájána.k lob.Ja, belme
zéuek gyuladása. 

Endoca:i-ditis acnta, a sziv belmezéuek 
heveny gynla.dása. 

Endocarditis chronica, a sziv bel
hártyájának vagy belmezének idült 
lobja .. 

Endoca.i:·di is diphthex·itica sen ma
ligna, a sziv belhártyájának v, bel-
1nezének vés~es lobja, gyuladása 

Eudoca:i:·ditis nlcer·osa, fekélyes sziv 
belhá1 tyagyuladás, a sziv beln1ezének 
vészes v fenés gyuladása. 

Endoca:rdinm (v ö endocarditis)i a 
sziv bclhá1 t.y~j ai belmcze .. 

Endocarpium (tvOov belső1 belül, Ó xap„ 
nó:; a gyün1ölos), belső gyün1ölcshéj. 

Endocervicitis (tvúo'I bel, v, ö. cervi
tis; 1\jabb ba1baris111us) = infla1n-
1natio mucosae cervicis uteri. 

Endoceratiti:s (fvOov belül) v. ö cera· 
titis) = hydron1eningitis 

Endochor·ion (?llO:ov bel, v. ö„ chorion), 
bclpetebu1ok, belpoten1ez 

Endocondylns (SvO:ov és coudylu8), 
belbi.i.t:yök. V. ö. epicondylus. 

Endoc:raniitis (i'vúo\l bel és craniu1n) 
= pachymeningitis externa. 

Endogenes ( lv0011ev~;), belül teu11ő, 
belülteuyészö .. 

Endola:ryngealis (t\lO:ov belül és la1yn" 
gealis), gégén belüli 

Endolympha (lvOov beli, v. ö. lyn1pha) 
se auditiva, belső fül11yü·k 1 a laby·· 
:rinthus csa1'nokában előforduló tön1·· 
löcskék belnyil'kje. 

Endometxitis (f.vúov bel s n1etritis), 
a inéh belh<irtyá.jának lobja, a 111€\h 
hurutja. 

Eudomet:ritis acuta, heveny 111éh„ 
hurut. 

Endomet:x·itis chrouica, idült 1nGh
hu1 ut = lencor1hoea uterina„ 

Endomet:ritis cox:·pox·ealisi a 111éhtest 
hurutj~i 

Endomet:ritis cervicalis, a n1éhnyak 
hurutja 

Endometx-itis c:r·onposa , krupos 
inéhbeli gyuladás .. 

Endomet1,itis decidnalis catarrha· 
lis = hydro11·hoea. 

Eudometritis decidna.lis chx·oníca 
di:ll'nsa, n1éhbeli szétterjedt idült 
nyálkahá1tyás lob. 

Endometr·ítis decidnalis polyposa. 1 

méhbeli habarczos nyálk:i.s Mrtya
gyuladás 

Endomet:r·itis exfoliativa, n1éhbeli 
vedlő nyálkahártya-gyuladiis. 

Endome""tr·or:r·hagia(tvOo\l bél,~ µt'.Tpa a 
n1éh, ~ Po.:rrí a vérzés), belső méhvérzés. 
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Endophlebitís (ivöo'I belső, v ö„ 
phlebs), az ér belhá1tyájának7 bel·· 
n1ezének lobja, v. gyuladása. 

Endophlebitis acnta, chronica, v. ö 
phlebitis acuta, ch1onica. 

Endophlebitis por·talis = pylephle. 
bitis 

Endoscopia, belüiegek tük1özése. V. ö. 
Endoscopinm (fiŰO'J bel, lJ crx.oTi:~ a 

vizsgálat), belüregek tüköre, a húgy„ 
cső, húgyh6lyag belürének meg 
vilá.gitására szolgáló tükör. 

Endospe:c·mium u:v&oo.; belül, v. ö 
sperma): a 111ag fehérnyéje, f6hé1je 

Endospundylitis, a geriuczcsato1na 
kemény mezének gyuladása? 

Endostalis U:vöov belül és ostalis; hyh· 
iidun1): csontbeli. 'l'alán: endosteinus ?.' 

Endostenm (F!vöov bél, cC OcrTlo-. a 
csont), a csont bélhártyája, a csont 
velőhá1 tyája. 

Endosmosis (?), két oldatnak közvetltin 
ki egyenlödése, egymásba való öm
lése közbevetett há1tyán keresztül. 

E ndosmoticns (v. ö. endosmosis), mi 
az eudosmosis .. ra vonatkozik 

Endostoma (TO OcrTéov a csont, rv~ov 
bel), a csontüregbeli daganat, új kép„ 
let, csontdaganat. 

EndostoSis (t\10ov bél, v. ö ostosis), 
képződés), az endo.§_toina képződése. 

;Endothelinm (v ö. epithelium, iosz 
szó), a belsö szinok hánJja, há111sejtés 
takarója 

Endothora~icns (€v0ov belül, v, ö 
thoracicus), n1ellüregbeli, 

Endyma Hyx·tl, v. ö„ cpGndyma. 
Endypocansis (t'v30•1 belső, ~ U1tÓxaucr(.; 

az elég@s), az állitólagos önelégés, 
önn1eggyuladás. 

Enecea, enecia se febx-is (ó ~vex~; 
1t1Jj?CTÓ;) = febris continua continens. 

Enechema (TO lv~x11µc:), a fülcsengés 
Enechesis ('ÍJ iv~x1Jcrt~) = eneche1na. 
Enema (TO i'•1eµa), az allövet, a csö1e. 
Enema aloes socotox·inae, aloöscsőro, 
Enema anodynnmi fájdalorncsillapit6 

cső1e Balogh szótá1ából 
Enema antispasmodicnm görcs„csil„ 

lapitó csőre„ Balogh szótá.1ából. 
Enema asae foetidae, bí1zaszatos al

lövet 
Enema. ehlórali hydrati1 chlo1 y

d1·atos c:söre. 
Enema laxativnm, hashajtó csőre, v 

allövet„ Balogh sz6tá1ából. 
Enema magnesiae snlfatis, keserHsós 

csőre 
Enema nntriene, tápláló csörei allö. 

vet. Balogh szótárából. 
Enema tabaei, dohányos csö10, v 

allövet 

Energia (~ ivépye~a), az e1ély„ 
Energo-plegia (v. ö energia és plege, 

talán enet ,qi:oplegia), e1·öbénulás, erő
hüdés 

Enervatio (enerva1e, idegtől, íntöl 
fosztani), 1. az íumetszés ; 2 .. = apo
nen1 osis i 8. a kim e~ ülés ; 4 ideg·· 
kiirtás. 

Enesis (Tj f~eO'(.;), a befecskendezés. 
Enesis hypodermatiea se medica

min.nm, a sze1ek bÖ1' alá való fecs
kendezése 

Engasti:·imythismns, hasból beszélés 
v. Ö, 

Engast:r.fmythns (Ó l~a.O't"ptµu~o;), 1. 
hasból beszélő, veutriloquus ; 2 plü" 

cessus xiphoides. Hy1tl. 
Engastrins {lv, Oa, be, v. ö.gaste1·), iker

to1z, ike1szö1nyeteg, melynek egyikG 
fejletlenül·- durványosan-·zárt tön1-
löben a másiknak hasüregében tenyé-· 
szik 

Engomphosis (ii iyy{u.1'.pC.lat;), a be
ékelés. 

Engoniocathetei· (i-n'Wvto; szögletes 
és cathete1) = gonio·)athete1 

Engoniomele (v. ö. előbbivel) = 
goniornele. 

Engonins (iyycSv~or;;), könyök va.gy té1·d·· 
hajlat. 

Engonment (fr.) = obst1uctio herniae, 
iucarce1·atio stercoralis 

Enixa se femina ;== pue1pe1a 
Enmetritis (Braun Agostnál) ; taJán = 

endometxitis 
Enophthalmns (iv ba, be, v. ö„ oph

thahnus), szen1becsés, beesett sza1n. 
Enophthalmns spastiens, görcsös 

szon1beesés. 
Enneni:·osis (-)1 a beidegzés. 
Enoi:·mitas ventricnli, óriási gyo

mor·tágulás 
Enostosis (?·1 ba, be, bel, v. ö osto

sis), csonttúltengés befelé; csontnö
vedék képződése a c.so1it ii1·ege felé; 
csontvelőből v„ csontbélböl ktinduló 
daganat 

En:r·onlment (fi.), felgombolyitás, 
Ensiformis (ensis a k:t1'd, forn1a az 

ido111), kanlidon1Ú. Processus ensifOr· 
11üs = p1ocessus :x:iphodes. 

Enstr·ophe (~ l•1crTpoq::i·~), a befordulás, 
a beszegély 

Entancylo blepheritis (lvTÓ; belül, 
v.. ö. blepharitis) a szeintekéhez nötn 
IJillának gyuladása. 

Enta11:cyblephar·on (v ö az előbbi· 
vel), a szen1tekéhez nött pilla 

Entanthema (lvTo'; belül) = eisan„ 
tho1na 

Enta:r·thx·ochondrns (ivt"Ó; béliil: v. ö 
a.1thron és chondrus)1 ízületbeli po1·cz. 
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Ental'thxoticns (tv-:Ó; beliiL v ö a1th. 
ion) = iutora1 ticula1is. ' 

Entei;aden {v ö enteron és a<l.en), 
béhnirigy, fodor1niri?Y 

E:ateradenitis (v. ö. ente1nn s ade· 
uitis), foilormirigylob 1 fodo1mü:igy„ 
gyuladás 

Enteradenologia (v ö. ente1'on1 d 
).Óyo; a t::i.n), a fűdormirigyek tana 

Enteraemia (v. ö. eute1on s ,Q a.lµc:t 
a vér): a belek bövé1üsége1 vé1mes
sége, vértorl6dás a belek felé ; 2. vé1 ., 
belek - t i ha a belek világa vé1rel 
telik meg, pl sülyös bántalomuál ; 
3. = ente1ae1no1rhagia 

Entezaemor:rhagia korrektebb a basz„ 
nálatban lévő »ente1ohae1no1rhagia<' 
helyett; v. ö. azzal. 

Ente:raemotyphns (v ö ente1·on a 
bél, -rC afµa; a vér és typhus) Pior1·y : 
vérhas„hagy111áz = typhus abdomi„ 
ualis ! 

Ente:raei:·ectasia (v, ö. entc1011, aer és 
ectasis) = :flatulentia 

Enteragx·a (v. ö. enteron, ·~ &ypa a 
köszvény, bélköszvény, bél:i;s{tba 

Entexalgia {v„ ö ente1on, cO 1.Í.),yoc; a 
f:1jdalon1), 1 = colica j 2„ bélzsába. 

Enteranaesthesia (v. ö enteron és 
anaesthesia), a bél é1zéstolensége? ! 

Ente:r·anastomosis (v. ö. enteron és 
anastomosis), két bélkacs közlekedése 
egymással 

Ente:r·angemphx·acticns és ente1·an·· 
gien1phracticus, bélYéredénybetömü„ 
lésben szenvedő, v„ ö„ 

Entex·angemph:raxis és ente1augie111-
ph1axis (ente1"0n, angion, 1.Í.yyo;, ·11 
tµcppa:;t:,; bedugulni)1 a bél vére edé„ 
nyeiuek bedugulása = infarctus 

Entex·angiemphracticus = entcl'an„ 
gen1phn1ticus 

Entexangiemphxaxis = ente1angen1„ 
ph1axis 

Eute:r·echema (v„ ö. ente1·ou, cD ~)('t)f.1.D':, 
hangbélzörej), kontatási dobos hang] 

Enterectasia és 
Entex·ectasis (v. ö ente1on és ectasis), 

béltágul:ls, béltágulat. 
Enterectome enterecto1nia (v. ö„ ente„ 

ron, iJ ixcoµ~ kin1etszés), bélkünetszés, 
t. i. egy rlarabnak künetszése, exissio 
ex intestino, 

Eutexelcosis (v. ö. ente1·on, "~ Zxx{t)o-t.; 
a fckélyesedés), bélfekély ké1Jzödése 

Enter·elcus (v, ö. entc1ou, ,e [Axo; 11 

fekély), a bélfekély 
Entei:·elesia AJibe1 t, reetius 
Entex·elosis (v. ö„ enteron, 'tAtt\I össze

bouyolulni), bélösszebonyolódás; v 
ö. ileus. 

Entex·embole (v. ö. eute1on, Zµ~o),1} a 

bctlhe1nlés) = intususceptio intest.i„ 
norum. 

Enteremphraxis ( v. ö. ente1·on, 'l 
~µq;ipa;tc; a bedugulás), 1. béldugulá s 
bélsárral; 2. = entel'angemphraxis 

Entei: enchyta és 
Entex·enchytes (v. ö enterou és en·· 

ch.rtes), allövő fecskendő. 
Entei:·epiplocele (v. ö. entel'on és 

epiplocelc), bél„csepleszsérv. 
Ente:r·epiplomphalocele (v. ö. ente1on 

és epiplon1phalocele), bél„cseplesz· 
köldöksérv. 

Entereupepticnm (v. ö ente1on, tJ 
jó, "fi :·'1!\.j>t; e1nésztés), bélbeli eillész·· 
tés-javit6 szer, jó emésztő szer 

Eute:ricus (Z\l't"tp(xÓ;), béli, beles. 
Entei:·ischiocele (v. ö. enteron és 

ischiocele), bél,,;érv, 111ely az incisura 
ischütdicán tolúl ki. 

Ente:ri::icns, (v„ ö. enteritis), béllobos. 
Entei:·itis (<D 't\ITt;JO\I bél), a béllob, bél

gyuladás. 
Eute:ritis acnta, heveny béllobi he· 

veny bélhurut„ 
Entex·itis catarrhalis = 0nte1oca .. 

ta1·1·hus = catarrhus intestinalis 
Enteritis chi:·onica, idült bélhurut 
Enteritis ci:·ouposa = enteritis n1ein

b1anacea 
Enteritis diphthei:itica, roncsoló 

béllob, fcn4s béllob 
Enteritis follicnlaris, tüszü~ L8llob, 

vagy bélgyuladás 
Enter-itis membranacea = colica. 

inucosa Nothuagel, nyálkás, v„ nyákos 
bélgörcs 

Enteritis phlegmonos:i, tályogos 
béllob, bélg,yuladás 

Entei:·itis polyposa, szc1nölcsös bél·· 
lob v. bélgyuladás, 

Entei:·ob:c·osis (v„ ö en.tel'on, ~ ~pWar.; 
a n1eg1ágás), bélát:fur6dás. 

Eete:rocace = cacente1ia. 
Eutei:ocatarxhns (v. ö. ente1·on és 

catarrhus), a bélhurut 
Enterocele (v. ö, enteron és ::iele), 

bélsé1·v, hernia intestinalis. 
Eutex·ocele vaginalis, hüvelybeli bél·· 

Sél'V 

Ente:rocele partiális s. lateralis, 
iészletes, falibélsérv. V, ö hernia e 
dive1 tic ulo intestini. 

Ente:r·oceleta és 
En terocele tes ( i'lt"tpOY.'t)).'tj "t"f);), b élsé1· v es 
Enterocentesis (v. ö. enteron és cen-

tesis), a bélszegzés, a bél inegtüzde· 
lése, n1egszurkulása :fino1n tűvel, 

Enterocestrion (v. ö, enteron és ·rO 
xta„tp(OV __ a szúró vas), béltű, bélcsap, 
a kiszo1 nlt bél n1egszúrására, hogy 
<1 benne lévő gáz kiszabaduljon. 
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Ente:c·ocleisis (v ö. ente1·on, ·0 xAc~cr~i;, 
zAc{~c~-; bezá1ni), bélzá16dás 

Ent~roclysma (v. ö entoron ésclysn1a), 
vékonybelekbeli allövot. 

Ente:c·ocoelicns (v. ö. enteron1 ·0 xotALci.: 
a hasüreg), hasü1i Felesleges. 

Ente:r•ocystocele (y, ö. entcrou, cystis 
€s cele): bélhúgyhólyagsé1 V, 

Ente:r·ocystoschocele (v ö. enteiou, 
cystis és oschcacele), hc1ebo1ékbeli 
llél és húgyh6lyagsé1 v. 

Ente:r·odai:·sis (v ö. enteron, .fi l:lápcrt~ 
a nyúzás, feltö1és): a bélhft111 lefosz. 
lása. leválása 

Ente:rodarticns (v ö ente1oda1sis) 
hcln1tól fosztott bélű 

Ente:rodialysis (v .. ö ente1on, 1) ()u:.(
/,ucn;;: elválás), a bélnek átható sebe, 
a belet ketté n1etszö seb, 

Ente:rodialyticns (v ö. enterodialy·· 
sis), bélscbi sth 

Ente:rodynia (v„ ö. enteron, OOJ\11) a 
f~jdalom) = colica 

Entei:•ogast:c·ocele (v. ö. ente1on, gas .. 
tor és cele), hasbélsé1 ,,, iuidőn a 
belek a 111eglazult hasizn1ok közül 
kitolúlnak. 

Entero--epiplocele ::::'::::: ente1epiplocele. 
Ente:r·o„haemo1·1·hagia (1osz alkotás : 

talán ente1ae1norrhagin.), bélvé1·zés 
Enterohelcosis rosz szó 1,T. ö entc1-

elcosis„ 
Enteroischiadocele = 
Enter·oischiocele = cütcr.i.schiocele 

= he1·1üa intestinalis ischiadica 
Entei:·olithiasis (v. ö. ente1on és 

lithiasis ), bél kő-. képződés) bélkö··bán· 
talon1. 

Enterolithus (v ö. enteron, ó A(~o; 
kö), bélkő 

Ente:r·omalacia = 
Ente1·omalacosis = 
Ente:z:·omalaxis (v. ö enter·on és 111a·· 

lacia), bélClpuhulás, bélell111íllás. 
Ente1·omelanor·x·hoea (v ö ente1ou, 

µé"Aet:; fekete, {)e.f'I folyni) = 111elaena 
Enteromenia (v„ ö enteron, cú µ·(j'le; a 

hó.szá1n), abe11atio :fluxus inenst111i 
n.d intestina, a hószá1n eltévedése a 
belekre! ! 

Enteromerocele (v ü. ente1ou, é 
µY)pÓ; czo111béscele) = hernia c11u·alis. 

Ente:r·omesentei·ica se feb:c·is Petit 
= typhus abdo1ninalis --= feb1is ady
nctnüca .Pinel. 

Enteromesentex·icns (v ö enteron 
és mesentericus), bélfOdros 

Entex·omphaloce~e = 
Ente:r·omphalns (v„ ö enteron és 0111-

phalocele), köldük .. bélsé1 v, he1nia 
iutestinalis umbilicalis, 

Entex·óm.ycode:rma (v. ö euteron, ó 
µ:lr.o; nyálka, és denue,), = 111ucosa 

Entei::·omycodex·mitis = 
Enter·omycodoxitis (v. ö eute1omyco· 

de1111a), bél nyálkahá1tyájáuak lobja1 
a bélhurut, ente1itis catairhalis. 

E::i.1teromycodo.1a. = ente1 on1ycodex1na 
Entei:·omyi'asis (v ö. ente1on és 

ni.ylasis), bélbeli uyübetegség? ! 
Enter·on (T0 ri-repov), a bBl, a belek 
Ente1'oncocolica = lJhys.couocolica 
Enter·oncns (v, ö eute1·on 7 ő Őyxo; a 

drtganat), béldagauat. 
Ent0:ronen:cia (v ö enterou és ner. 

V'l1s), a bélbeidegzés 
Entex·opar-alysis (v ö onteron és 

pa1 rtlysis), bélhüdés 
Entez·oparalyticus (v 0 előbbivel), 

bélhHdéses 
Ente1'opaxisacticns belbetüre1nlési 

v ö 
Entex·opa:cisagoge (v. ö eute1ou1 

-;coip~cro; hasonl61 &ywyó; vezető) = 
iutussusceptio iutostinoTurn 

.Ente:ropathia (v. ö ente1on, -rb rcáOo; 
bántalon1)1 bélbántalon1. 

Enteropathicns (v ö. ente101Jathia), 
bélbántalnü 

Enteropex·istole (v. ö. eute1ou~ Ti TC<:fHO"· 

-:::o);rj az összeuyoir1á.s), a belek össze·· 
nyon1ása a hasfal iz1nai által; 2. = 
in~::i.tcB1 at.in? ! ! 

.Entex·ophlogia és 
Enterophlogosis (v. ö. eutei.:on és 

phlogosis) = entetitis 
Entex·ophthisis (v ö ente1ou ós 

phthisis), bólsorvadás? 
Entex·opneumatosis (v 0. ente1on és 

pnenn1atosis)1 bélgáz - fejlődés, fel
fúv6dás 

Enteroponns (Y ö, enteron, 0 TCÓ'lo.;, 
a kiu), bélgö1cs hascsika1ás, 

Ente:ropyi:·a (v. ö ente1on1 TD-rtUp láz)= 
typhus c1bdon1inalis 

Ente:c·opy:ra asiatica = chole1a. 
Ente:iopyi:·a dentientinm, fogzás-1áz 
Entei:opy:ria (-) = ente1opy1a. 
Ente:c·o:rrhagia (v. ö, entEron, ~ p7.y·~ 

a szakadás), a bélvérzés 
Entex·ox:i·hagicns (v. ö. előbbivel), 

bélvé1zési 

Ente:r·oi:·x·haphe1 euterol:i'haphia(v ö. 
enteron, ~ p7.cp~ a va11at)1 a bélva1-
1at, a szücsva11at 

Ente1·oi:·1henma(v. ö. énteron, iheu111a) 
= iheun1a iutestinalis, bélcsúz ? 

Entero1".I.'hecticns, bélszakadási, bél-
1epedési. V. ö 

Enterorrhexis (v, ö. enteron és rhexis 
a szakadás), bélszakadás, bélrepedés 
Balogh szótárából. 
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Entaro1 rhoa:t (v. ö enteron és Przlv 
folyni)

1 
1 = u1elaena; 2. nyálkds has„ 

9ne·11és, béltakár„ 
Entex·ox·rhoi'cns (v b enterorrhoea), 

has1nenéses 1 stb 
Ente:1·orx·hoi'.s (v ö. haeu1orrho'is) bél

,.é1zés, vérszivá1gás a bélből 
Enterosax·cocele (v. ö. euteron, ·A, crd.p;1 

a hus és cele), bélcsepleszsé1 v 
Enteroscheocele = 
Entox·oschocele (v ö. ente1on és 

oscheocele)
1 

he1'ebo1ékbeli bélsérv 
Entexoscix·rhus (v. ö ente1on és 

sci1rhus), a bélrák. 
Ente:1·ospasmns (v ö enteron és spas·· 

D1us), a bélgörcs. 
Entex·osphigma (v ö enteron, TO 

crq;il-y:~a.: kizárás), = hernia iutestinalis 
iucarce1ata 

Ente:i;·osphinxis (v b euteron, YJ 

crtpl", ~(; kiszorulás), bélsé1 vkiszo1 ulás, 
bélsér'.'·beszo1·nlás 

Entei: osphougiomata (v ö ente1 on 
és sphongionJ.ata), bélgil_n1ők, bél
gü111Ő··bántalom. 

Entex·ostenosis (v. 0 enteron, ~ crrS
vwcrt<;; a szoros), bélszlíkiüet, bélszi-U~ü
lés, b élsJ>:or os, 

Entexostenoticns (v ö eH:íbbivel), 
hélszox osi 

Ente:r·osyiupliorema (v. ü ente1on, 

17up.rpÉp.S('I összehah11ozni), vértorlódás 
a belekben= congestio jntestjno1un1 

Enterosymphoresis, 1 a,z ))ente10-
sy111pho1e1na{( képződése; 2. = ente10· 
sy1nphore1na 

Entei:·ote:c·atoma (v. ö enteron, te1a
to1nn,), igy nevezi I{olaczek tr 
(Rundschau 187\J, pag 915) egy a 
köldökön taliilt újképletet, n1elynek 
belsejében Lieberkübn-féle nü1i
gyekre akadt 1\iagyarul tehát: csor1a
béldaga1u1t ! ! 

Enterotomia. (v. ö enteron, ·~ Toµii a 
inetszés), béln1etszés) bélnyitás 

Ente:r;otomus (v. ö elöbbivel), a bél
kés, b élolló 

Ente1•otoxica se. nosemata (v ö 
ente1on, ro~!Y.Ó'I méreg), bóhnérgek 

Enterotnbex·cula {hyb1idn1n) = en
t0rosphongion1ata 

Entei:·otyphns (v. ö. enteron és typhns) 
= typhus n.bdominalis. 

Enterozoum (v ö. enterou, TO ~úÍ0·1 
n.z állat), a bélféreg 

Enterum = enteron. 
EnteX'U;t'Ía (v. ö„ enteron, 'nl o0po'1 a 

hugy)i hugyön1lés a belekbe 
Enterydrocele -· hibásan: ente1·0-

hyc1rocele (v„ ö ente1on és hydro
-:oele), bóh izsér'i 

Enthelmins (brrÓ:; bel, ~ g).µtll~ féreg) 
= ent.ozounJ., 

Enthelminthes (enthelnüns többese), 
a bélférgek. 

Enthe.omania, (l''l'.:Jsoi; ihlett , -v. ö 
man1a), -vallasos radongás vallásos 
őrültség ' 

EnthetQn (•~ ?v:Jz.To.'1 az oltó ág), aján· 
10111 ezen eredeti gö1ög kifejezést 
(Kraus sze1int elöfo1dul Bippokrates·· 
ual) azon béhdarabok n1egjelölésére, 
111elyeket »a trausplantatio cut.is{( 
nevű sebészi 1nüködésnél1 a sebekbe 
oltunk l\Iagya1ul: oltószem, olt6 bö1·-
szem. 

Ent~lasis (~ f'l'.J),cr.at;, ~V~-AiX.'1 benyo1nni), 
e1oszakos benyomás 

Enthlasis cx·anii, koponyabetö1és. 
koponyabehorpadás. ' 

Enthusiasmus (ó i'l'.:J01JatY.O"f.1.Ó;), lelke„ 
sedés, ihlettség, vallásos rajongás. 

Enthnsiasticus (l'l'.Joucrtcr.UTtY.Ó:;), lelke„ 
_ sült, lelkesedett, ihlett, n1jong6 
Euthysterophyma (~·1T5<;; belül, Y. ö 

hyste1-a, ,Q rp'Jp,cr. daganat), inéhfneo-.. 
beli daganat. 

0 

En~ocele, (l~-ró;, bel, v. ö cele), bel;;;ő 
serv, belsG1v, belső bélsérv? 

Entocele lentis = phacentocele 
Entocranius (l'ITÓ; belül, v ö c1a

niurn) = iut1acranius, koponyabeli 
Ento~~z·~a (~v;:Ó; belül és derma), 

belso csulevel 
Entogenes iectius entogennetu1:> 

(ivTÓ; belül, ·ye:v'll)CÓc; tennett), belül 
c1edö Ilíorbi eutogenneti - (ento„ 
gene K1ankheiten), a szerveze~ben 
e1edö báut:Ün1ftk 

Entogonyancon (ivcó; belül, v ö 
gony, ó &yxW'I hajlás, gö1bü1és), a 
térd befelé görbülóse 

Entomiasis (70 t'P'TOf.1.0V ~Wo'I a io'i ar), 
iovar okozta bántalon1, nyüves ban~ 
talon1 ? ! 

Entomologia (Tb t'lroµov a 10\ ll..l 0 
),Óyo; a tau), a i·ovartan ' 

Entomon (rO t'ITOµo'I ;wov. tiµvst'I l'Űni), 
a 1ova1 „ 

Entonia (Y.1 irroil'X), a 1negfesztilés 
Entopa:f·asita se animalia (?.•1TÓc; belii.11 

v. ö. pa1asitus) = ontozoa 
Entophthalmia (S'ITÓ; belii.l, v„ ö. 01ll1-

thahnia) ::== ophthal1nia iuterna, :pant
ophthalnna ? 

Entophthalmorx·hoea jobb: 
Entophthalmo:t·i:·hagia (i'iTÓ<;; 1Jelü1 

ophthalmos és ~ fw:y~ a szakadás)' 
sze111beli vérzés. ' 

Entophytae (S'ITÓ; belül, cpÚe:tv hivni), 
növényi élősdiek av. állati szerve· 
zehben 

Entophytensis = entophyto3is 

\ 
1 

\ 



,/ 

Ento1ihytogenesis Rí tgen 190 Epagogiocarcinoma 

Entophytogenesis Ritgen (lvrócpvrov 
belnövény -· gomba,-~ 1•é'IO.O!.; képző„ 
dés), bélbeli g0mbaképzödés 

Enptophyton, v. ö entophytae. 
Entophytosis = entoph;:tegenesis. 
Entopsia (i'ITÓ; belül, ~ Oo,J.n; látás), Öli·· 

betekintés saját szembe1 az önsze1nébc 
való betekintés, v„ Ö, 

Entoptica phaenomena, szembeli tá1-
gyak árnyékának látása a látástéibeu, 
tehát az ember· mintha tekintetet 
vetne saját szen1ébe. V. ö} 

Entopticus (v„ ö„ entopsis), betekintő, 
betekintési. 

Entorganismns (irro'; belül, v. ö. or„ 
ganis1uus), belélősdi állat, 1nely a szer„ 
vezet belsejében élősködik 

Entosoma (ivTÓ; belül, TO crWµo: test), 
egymásba nőtt ikerszörnyeteg. 

Entosteomyces (i'ITÓ; belül és osteo~ 
myces) = osteomyces internus = 
fUngus ossiun1 inte1nus, belső csont· 
i·ák. 

Entosthidia (i'ITOo~(Bto:) = 
Entosthia (l\IToo~w:) = 
En·tostethidia (i'ITOOTYJ:Jl(ito:, lvTÓ; belül, 

'TO crTYí:Jo; mell)1 a inellzsige1ek. 
Entotorrhoea (~'ITo'; belül, v. ö. otor„ 

rhoea)1 belső fülfolyás, belső fülhurut. 
Entoticns (lvTÓ; lielül, TO oU; a fül), 

fülbeli. Éi·tsd : fülbeli hangok hallása, 
inelyek vagy a dobüre,e:ben vagy a 
hallókü1 tben keletkeznek. 

Entoxicismns = intoxicatio 
Entoxisruns = eutoxicis1nus 
Entozaena (i'YTÓ; beHU, v ö ozaena), 

belső or1fekély 
Entozoogenesis (i'ITÓ; bel, TO SWo'I az 

állat) ~ 1·lvecr~; képződés) Ritgen, bél„ 
féreg.képződés, bélféreg„fejlődés 

Entozoogeneticus (v. ö előbbivel), 
bélféreg„f0jlűdési stb. 

Entozoon (i'ITÓ<; belül, TO SWo'I állat), 
1 á bélféreg = enterozoon; 2 a 
szervezet<>n belül tenyésző élősdi. 

Entx·ichiasis = entrichosis. 
Ent:x·ichoma (70 lvTply,wµct), a pillasze. 

gély, a pilla széle, hol a pillasző1 nő„ 
Entrichon (Tb ~'ITPtXo'I), a par6ka, ven

déghaj. 
Entrichosis 

növés. 
Entropia1 befelé forditás„ V ö 
Entropiuru (~ ivTporrr(, l'1Tporrlct befGlé 

fordulás), a szempilla befordulása 
1~ddige1é : beszegély 

Entr·opium bnlbale, szcnnteke - sor„ 
vadás okozta pillabefor·dulás. 

Enhopinm oicatrlcis, hegokozta 
pillabefordulás .. 

Ent1 opinm mnscnlar·e spasmodi„ 

cnm s, spasticnm, görcsös v görcs 
okozta pillabefordulás 

Ent:ropium organicnm, szex·vi elvál
tozas okozta pillabefordulás 

Ent:r·opinm sen.ile, aggko1i sor\'adás 
okozta pillabefordulás 

Entx·opium tarsale, a pillaporcz sor .. 
vadása szülte pillabefoidulás, . 

Entyposis (~ i'l't1.Í7ec.>O't~), a lapoczka izii. 
let vápája 

Enncleatio (-), a kivájás, kiizelés 
Enncleatio bnlbi, a szemteke kiirtása 
Enucleatio tnmoi:·nm, a daganatok 

kivájása, kiirtása 
Ennla = iuula = helenium. 
Ennla ('r& ~'You),o:, TO oÜ/,ov foghús töb„ 

bese), belső foghús. 
Ennr·esis (ivovpef'I bevizelleni), 1 ön

kénytelen hugykiü1ülés; 3. inconti
nentia urinae 

Enni:·esis activa, tényleges húgy
ta1t;hfltatlauság 

Ennx·esis continna = incontinentia 
ul'inae, folytonos önkénytelen húgy
c>;u1gás 

Enni;·esis dinz·na, nappáli időnkiuti 
önkénytelen húgykiüriilés, 

Ennresis noctnrna, éjjeli álo1nbeli 
vizelés v. húgykiüri:i.lés. 

Enur·esis paroadoxa = isnhuria pa1a
dox11. 

Enni: 0sis passiva, szcn vedölege.s húgy
tar thatatlanság, 

Enux·sis spastica, görcsös húgycsur
gás„ 

Enypninm ('rO i'YÚTC'/to·1, lv ba, be, \írc•io; 
az álo1n), álo1nlátás1 álmodás. 

Enystx·nm (TO ~'IUO'Tpo·i, ci"YlJ<:t'I elvégezni) 
= abo1nasus, a kérűtlzűk negye:lik 
gyo1nra. 

Enzoon = entozoon 
Enzootia (i'I ba, be, :-b ~Wo\I állat), az 

állato1na vonatkozik, n1int az e1n
berre az ende1nia i állati tájkór, állati 
t~jbántalmak 

Enzooticns (v ö. enzootia), állattáj
kóri 

Eofdinum (?), az eoidiu, piros festő
anyag a spá1ga bogy6iban 

Eosinum (~ ~W; a hajnal; nem mond· 
ha tb ko11·ekt alkotásnak), rózsa anilin
anyag 

Epacmasticus (ir.coq.1.:xcrn:t.ó;) = acmas„ 
ticus„ 

Epacrue (~ ln:o:xµ't') - [;e[ f01 és ac1ne), 
a kór fokozódása 

Epagoge (~ inctywy~), bevezetés, torló„ 
das - congestio 

Epagogiitis (v„ ö epagogiu1n), a 
inakktyú „gyuladás 

Epagogiocarcinoma (v„ ö, epagogiu1n 
és carc,i1101na), 1nakktyú„ntk 
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Epagogium ('rO l;rr.r:J.."(Wytov, !:rrrí:tstv le„ 
húzni),1. n1akktyúDioscorides szerint; 
2. Gorraeusnál: = phimosis, 

Epanadiplosis (-Íj lri:cua3l7t:Aúlcrt;) -
anadiplosis. 

Epanalepsis (-Íj lTtavclf:'l)\j;t;), 1 = ana
lepsis ; 2 = e1)anadiplosis 

Epanastasis (~ lrca:vcf.aTa:crt;), L e1nel
kedés-sikon; 2. kitörés, tehát; 3. Be
ginnél = exanthe1na; 4. daganat ; 
5. = epauastema. 

Epanastema ('rO iTta:'1cl1JT"l)JJ.r:I..), 1. daga
nat; 2. hussze1uölcs a szemkötéJhár· 
tyán. 

Epanesis Ui lTtclvsat;) = remissio. 
Epanetus (é in-cfvsTo;) = febris re1nit„ 

terts. 
Epanoi:·thosis (~ in:a:vép'.JluO't;, lTtavop'.JoUv 

beigazitani), a beigazitás, helyreálli
tás, helyreigazitás7 javitd.s. 

Epano:rthotica se remedia (v ö 
előbbivel) = corrigentia. 

Epanthema ('rO lrrclv'.J"l)µa:) = 
Epanthisma (:-0 lrccf.v'.Jtaµa, lTtttv'.Jl~stv 

virágokkal ékiteni)1 1„ a kivirágzás i 
2„ = exanthen1a, 

Epaphaei:·esis (lrcaipoc(pi]O'l<;1 ln:r:J..cptt.tpstv 
ismételve elvenni)i ismételt vérvétel, 
érvágás, ismételt e'I elés„ 

Epa:r· = hepar. 
Epar·ma ('r'c l'7ttt.pµtt) és 
Epa:r·sis (~ ?rtapat;, Cn-a.(pstv felemelni), 

1„ da.ga.nt1.t, duzzadás, túltengés; 
2. fiiltönürigydaganat; 3. G·alen 
szerint : ininden a bőr sziuén felül .. 
en1elkedö kiütés 

Ependyma, az agygyo1nrocsok belső 
hártyája, az agygyon1rocsok bél
hán1ja, beltakarója, belmeze. J\.{int
hogy »epe~dy111a« kettéJs inezet, vagyis 
felöltéJt jelent - a szóban forg6 
cpendy1na ventricnlouun cGrcbri 11e
dig egysze1 li - ajánlja Hyrtl <1Z 

l>Gndy1na« szót 
Ependymitis (v„ ö ependy1na); az 

agygyom1ocsok bcltakarójának, bel
mezének gyuladása, epcndyn1a··gyu
ladás, 

Ephebeum (TO l(fl~~~tov, tehát tulaj
donkép: l>ephebaeum<(), a sző1éJs fan
táj, a fant~j, a fan. 

Ephebia (~ lqrt)~la.), a fanosodás kor·· 
szaka, se1dülés korszaka, pubertas 

Ephebotesia = ephebia„ 
Ephelcis (~ lcpd1>:l;, ln:[ ra, re, t'A>::o; 

fekély), 1 pö1k fekélyen, seben; 
2„ Galen sze1int véres genyes köpet. 

Ephelides (a.t Üp't)).(ös;)1 a szeplők. 
Ephelidophacosis (v. ö, ephelis, '!i 

r.pd.Xhl{H; sötét folt), lencsidon1ú szeplő. 
Ephelis (~ $ipYjAt;), a s_zeplő 

Ephelodes (lcpYJAcJ'ö"I);), szeplőszerű, 
szeplőidon1Ú. V. ö. 

Epholotas és ephelotes (lq.ii]ÁÓ"C''IJ;) = 
macúla corueae. 

Epheme:c·a '.febris (v„ ö ephemerus), 
szóról szóra: 111indennapos vált6láz, 
feb1:is quotid:iana, Többnyire: tüné·· 
keny láz. 

napló. 
ephe~ 

Ephemei;·ides ( cú iq;'t)µspl3z;), a 
Epheme:rinus (i~i]µtptvó;) = 

merus 
Ephemei;·ocnidosis (iq;"l)'µ.:po; 8s fi 

xv(3tucrt; csalánykiütés), egy napos 
csalánykiütés, tünékeny csalán ki
ütés 

Epherueropyi:·a {lq;'fÍfJ.<:po; és TO n:Jp 
láz) = ephemera 

Epheme:c·us (lq.r~µspo;), 1. mindennapi, 
quotidianus ; 2. csak egy napig 
ta1t6, tünékeny láz, 

Ephialtes (~ ÜptdA-ri];), a lidércz, 
Ephidrosis ( ~ iq>l3ptuat;), 1.. az izzadás, 

különösen a test fels5 részén; 2. bli
zös izzadás, sorvasztó izzadási 3„ izza· 
dú.s a1talában 

Ephippium ('rb lq;ilrrn:tov}, a nye1eg1 

sella turcica 
Ephodus (0 l'q;io3o;), 1. a nyílás ; 2 ki„ 

vezető nyilás, pl. segnyihís. 
Epiala se. feb:r-is ("~rclaAo; nups"C'é;), 1 

erős iázó hideg; 2„ vészes fo11ó láz 
hidegrázással 

Epiales (~ -~JctrÍ.A'fJ') = ephialtes. 
Epialus (Ó ~n:lttAo;) = epiala 
Epialtes (C lrrtrÍ.A'1);) = ephialte;;. 
Epiama (TC ·~n-laµa, ~1n&'J cuyliiteni), 

cnyhit.5 szer, gyógyitó szei. 
Epibole (~ in:t~o).-~) = ephialtes 
Epiblepharon (in:l v. ö. blepharon) ·

epicanthns 
Epicanthis (bnxtt.'.l'.Jl;, lnl, v„ ö. can

thus), belséJ szemzug1áucz, a belső 
zug takarójának világrahozott túl
tengése. Balogh szótárában »epican· 
this« }>sze1uzuglobbal« van fo1·ditva, 
ini semmiesetre sem helyes. r.ralán 
»epicanthitis«·-t akartak irni? l 

Ephicanthus = epicanthis 
Epicarpium (rO in:txápr.to'.I), a ka1„ 

1nantyú , karkötő, ka1·perecz, mag
burok, külső gyü1nölcshéj ; vég1·e 
sze1·, inelyet a kéztőre alkalmaznak 
v„ ö 

Epicax·pius (in:txápnto;), kéztő körüli 
Remed:ium epicarpium = epicarpiun1 ; 
fl.os epica1 pius = :lios superus, vaczok 
feletti virágzat„ 

Epicauma (TO lrtlxavµo:, in:t>::oc~ttv ffllü„ 
letesen 1negégBtni)1 1. felületesen 
éget5 szer i 2. felületes inegégés; 3 
szen1héj·fenésedés, ble11haritis gan-· 
graenosa; 4 a po1czh<l.1tya fekélye 
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Epicausis (fi in:lx.Y.·J::lt;), adustio, felü
letes megégés 

Epicerastica se. :r·emedia, enjhitö, 
higitó sze:i: ek. V. ö 

Epicerasticus (~rnx.o:pa:O'T(x.Ó;, $";"nX<:· 
pi:z:~-.ÚVClt hozzá keverni) , hozzáke
verö, vizet bo1'hoz keverő, higitó1 

enyhitö, fele·t esztö 
Epice:r·eb:r-alis (in:l és c.ereb1alis, újabb 

b.q.rbarismus), az agyszine feletti, az 
agymezek alatti, t. i. üreg. Ha szűk·· 
ség van kifejezésre: akkor »SU})61-

cerebralis« szót kell baszn:i.lni. 
Epicheiresis és 
Epichix·esis (-~ irr:tx.dpY)crt;) = enchei„ 

resis, kéziigybefogás, viútevés 
Epicheix·ion, epichirion = 
Epicheix·on, epichix·on (TO ~nly_etpoil), 

a jutalom: dij 1 foglaló, büság. 
Epicholns (irctxo/.o;), 1„ epés, haragos; 

2. epe--ge1jeRztő, e1Je-képzö (I{e1"0dot) 
Epichoi:·dis (in:ty_opól;) = 1nesentcriun1 
Epichorinm (óny_c.5ptov) i 1 iégi ér·· 

tele1nben = cpidermis ; 2 ó„gö1 ög 
értclcn1bcn = epiden1Üt; 3„ újabban 
= n1eubrana decidua Hunteri s a 
többi hasonnevűek, u in cho1ium 
to1nentosn1n Halleri , m e 11 b i a na 
c1ibrosa Ossiande1i és 
n1embrana ovi n1atcrna 
J\{eckel. 

Epichorius (i1't"t)'..c.5pto~) = epiden1ius 
Epichrosis ('~ irrly,pwcrt;), a bőrnek 

csekély szines volta 
Epichrosis pai:·tialis, bű1foltok. 
Epicoema = epicocnnesis. 
Epicoem1-...ticns, felfekvési. 'l. ö. 
Epicoemesis (-~ irrtxolµijcrt;), n. fel· 

fekvés 
Epicolicns (trr:l rajta, v, ö c0lon), 

·nyo1nbéltitji, U} ombél feletti 
Epicondylns (in:( és v ö. condylus) 

Chaussier = coudylus externus, kiilsö 
izületi bütyök. Epitrochlea Chaussier· 
= condylus internus Iíy1 tl szerint 
exo- és endocoudylus = epicondy-li 
laterales L1achii, oldalagos Ízi.Heti 
bütykök. 

Epicophosis (~ i-;etxWrpwcni;, irrl azután, 
·~ xc.5rpoocrt; süketség), következ1uényes 
siiketség, n1<.Ís bántalom eredn1ényezte 
süketülés 

Epicranis (~ Sn:txpO'.-.l;), Pape gÖI'Ög 
szótá1·a szerint: µ ~·1ty~ TOlÍ i)'X$(jU.Ü,o:J, 
tehát - dura mate1· ; Kraus szerint 
= epic1aniu1n, 

Epicranium ('tO .in:(xpo:-.o-.), a fejsisak, 
galea aponeln·otica. l\íinthogy BTit·· 
xpd-.to-, sz6t nem találta1n, tehát: 
epicrauium tulajdonkép: epicrauum. 

Epici:,anius (iTilrajta, TD xpcl1io•1koponya), 
kopony<in fekvő. l\{uscnlus epic.i:a11ins 

Epidermidolysis 

- lnusculus 
!ejsisak izma, v 
lZOlll 

fl'ontooccipitalis, a 
homl0k - n,yakszirti 

Epicrisis (-fi i.-dxptcr~:;, irctx.plv$t'I ineg .. 
itélni), a kóresetnek tudo1uáuyos tár .. 
.a:yalasa, Inegitélése, inegvitatása; a 
kóreset végbiiálata, utóbirálata 

Epicr'nsis (1) ixlxpo.Jat:;, Brr!xpi:nló:t-. rá
ütni), a test osto1ozása gyogyitási 
szempontból, ostorozó orvoslás A 
köztakaró ostorozása a Klemm-féle 
ostoroz6val (Muskel · Klopfe1 na.ch 
Klemm) 

Epicteninm (tO :'.n:tx-:i'vtov), az elsü 
finom fanször ; 2„ csepü„ 

Epictesis (.fi Bn:lx"lm:;), hozzásze1zés, 
gyarapitás. 

Epictetll.s (irrlxT'l)TO;, irrtxrrt.i;'.Jat hozzá 
szerezni), szerzctt1 acquisitus. 

Epicyema ('rO irrtx:.i'l')µ.a) 7 túlfogan1zás, 
1nidön egy korábbi magzat n1ellé 
utólag cg:y későbbi foganizás tö1 té .. 
nik ; ~. n1agzat iiszökkel. 

Epicyesis (~ Óttx~i)O"t;), túlfOga1nzás, 
túlterhesség, supetfoetatio. 

Epicylia (•Ct BrrtxÚÁtft) :---::: palpeb1ae su
p01·io1es 

Epicylides (a:t B.-:!::.uJ,lOo.;), felső sze1n-
pillák Többese a s~6uak. 

Epicylis (~ BrrtxuAt'.;), felsl:í sze1npilla 
Epicylium ('ro' in:t::.Úho•i) = epicylis. 
Epicystitis (ln:( és cystitiR) = ~ystitis· 

serosa, a hugyh6lyag hashártyás 
takarójának gyuladitsa 

Epicystotomia (irrl fel, és cystoto1nia), 
inagas húgyhólyag-metszés Azonos: 
a_ppa1atus altus, sectio altn. s. hypo~ 
gastI·ica 

Epidemia (~ •1oíJcroi; i:-ctO~µtC1.) 1 já1·-· 
vány„ V. ö 

Epidemicns, jobb epide111ius. 
Epidemiographia (v. ö. epiden1ia, 

ypáq:io.t-. leirni), a já1vtinyleirás 
jd1 vdny1 a.}z 

Epidemiogi;aphicus (\'·, ö, előbbivel), 
járván) raj~i. 

Epidemiologia (v„ ö. cpidenün, Ó ).Óyo; 
a. tan), járv<inytan. 

Epidemiologicns (v ö. előbbivel), 
járványtani. 

Epidemius (irrtű'Íµtoi; in:l ia, rei 
Ó Ofiµ.o; nép - tehllt ini az egész· nép· 
ségre hat), járványos„ l\forbus epi
demius = epide1nia. 

Epidendi;·on vanília L va1ülla 
aromatica Sw. 

Ep,ideris = epíde11his 
Epidermatis (~ irt:tOtpµarli;) = epi

dermis. 
Epide1"midolysis ( v ö, epide1 inis 

hríin, ~ /.>Jcrt:;; elvállás), hán1levltllás, 
h:\.nll!Ls, ,·edlés 
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Epidermidonusus (v„ ö. epide:rmis -/i 
voücro; kór), hámbántalmi, a köz. 
takaró hámjának bántalmai. 

Epidex·mis (i} líCtŰe:pµli;) és 
Epidex•mium ('rb bttölpµtov, lrr:l rá: re, 

-rO Olpµoc bör), felhám, a hám. 
Epidermopa.thia (v„ ö, epidermis, 

T'o íCd8o; a bántalom), a hám bán
talma. 

Epiderrhis (fi lnlözPPt;, 'ií lrdOept;, TO 
{;nl:5i~Ptov) = clitoris.. Szó szerint 
inkább a csikló makkty1\ja, praepu„ 
tium clito1·idis. 

Epidesis {~ lrdOe:cr!;), 1. sebbekötés, 
sérült véredénynek alákötése, meg
kötése Alákötés ~ ger1nanismus ·-
xUnter bindung«. A magyar e1nber 
megköti a zsákot, hogy a buz:.Lja ki 
ne hulljon. 

Epidesma ('rO {ii:[Oe:aµr>:), és 
Epidesmis (fi líCt15e:crµ(i;), L a felső 

kötés, a pólya; 2„ bübájos ereklye j 
3. = epidesmus 

Epidesmocharta (v ö, epidesmus 
charta), kötö11apiros, charta deliga· 
toria 

Epidesmum (rO i'rc(OtO'µov) = 
Epidesmus (ó i'TC\8eaµó,), a l'Ögzitö 

1 
kötés, pólya, a felkötés, a kötés 
ált.alában 

Epididymides (al lrcl<lt8uµ(B~;), inellék
herék v„ ö 

Epididymis (-/i lrctOtOuµt;), mellék
here. 

Epididymitis (v. ö. epididymis), mel„ 
14kherelob, mellékheregyuladás 

Epididymitis a.cuta, heveny mellék
heregyulad.ás 

Epididymitis caseosa seu tuber
cnlosa, gümős mellékherelob. 

Epididymitis catax·rhalis, hurutos 
mellékberelob 

Epididymit.is ch:1·onica , idült n1cl
lékherelo b. 

Epididymitis gonorrhoica, kankós 
n1ellékheregyuladás 

Epididymitis metastatica, átrako· 
dásos mellékherelob. 

Epididymitis traumatica, sérüléses 
mellék.heregyuladá,s, 

Epididymitis urethralis = epididy·· 
n1itis gonorrholca. Általában húgy„ 
csöizgatás okozta 1nellékherelob 

Epididymus = epididymis. 
Epidosis (~ lrclOoat;, lrctOt.BÓvat hozzá„ 

tenni, hozzáadni), 1. a gyarapitás, 
a kór fokozódása, gyarapodása; 
2., bizonyos testrészek; pl. 1nonynak, 
csecsbimbónak duzzar1ása, mereve
dése 

Epid:r'ome (~ l-rr:löpoµ1Í) = 

Epidr•omia (~ lrctOpo~~fo:), vértorlódás, 
vérmesség, vér bőség. 

Epigas.tralgia (v ö epigastriu111, To 

W.yo; a fájdalo111), ·gyo1nortáji fájda
lom, dolor epigastrii, gyomortáji 
zsába. 

Epigastricus = epigastrius, Regio 
epigastrica = epigastriu1n, 

Epigast:1ium ('rO l;ctyiarptov), a gyo· 
mortáj 

Epigast:1·ius (i'rclyácrtpto;), 1. gyomor„ 
táji ; 2 ikerszörnyeteg , n1elynek 
egyike eltörpülve, inint külön élősdi 
tömeg a 111ásiknak gyom01 tdja szinén, 
va.gy a bőr alatt tenyészik. 

Epigenema (TO ln:tyiÍ'n1µa, lrctyly~~a~at 
azután keletkezni), a következmény, 
következményes betegség 

Epigenesis (v. ö. epigenema)1 1 a 
késélbbi nemzés, tere1ntés j 2. a tel'
mészetnek szakadatlan alkotó, teremtő 
működése 

Eppigennema (tO lnty1Ívv"f)µo:\ misod .. 
lagos bántalo1n. 

Eppiglottale se os = processus 
xypholdes. 

Epiglossis (~ lrctyAooaa1;;) = epiglottis 
Epiglotticus, gégefedöi. V„ ö. 
Epiglottis (~ lr.:tyAlil-rtl;), a gége-

f e dő. Ne1n ám »gögfeélö.i: l 
Epiglottiticus (v.ö. epiglottitis), gége. 

fedögyuladasi, gégefedölobi. 
Epiglottitis ( ~ i'TCtyAlilttl,), a gége. 

feélögyuladás, a gégefeélölob 
Epignathus (l-rtl r~jta, v. ö„ gnathuse 

ikerszö1nyeteg, n1elynek egyik) 
eltorzult, törpe alákban élélsködik a 
másik kifejlett magzat szájpadlásán 
s élaganatké1Jen kilóg a száján 

Epigonatis (-A lTityovatk, lTI1, v. ö, 
gony), a térdkalács 

Epigone {~ lTC()'OV'l'Í, ~re[ után, ~ yov'lj 
ne111zedék), 1. utónemzeélék ; 2. = 
superfoetatio 

Epigonis, epignnis = epigonatis 
Epignnides (hnyouvlűc:;) , térdkalács 

kö1·üli izmok. 
Epigunis (~ lntyouvl~), 1 té1élkalács· 

izom; 2 = epigonatis 
Epilar'Yngius (htl ra, re és y ö. 

larynx), gégetáji.. 
Epilatio (-), hajkihuzás, szőrk.itópés 
Epilepsia (~ lrctA"fj\.j.l[t1.1 l!tll."f)l).it;, lrn

Aaµ~CÍ.VtlV n1egrohanui), nyavalyatörés, 
nehézkór, nehéz nyavalya, :PE s k6 r« 
elvetendő 

Epilepsia cox,ticalis , az agyvelő 
h éj a s állományából kiinduló nya„ 
valyatö1·és. 

Epile.psia pa.:r·tialis Charcot, xész-
13 
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beli - egyes sze:lvekie szo1'itkoz6 
nyavalyatörés? ! 

Epilepsia :1:·eflexor·ia (-), idegrefiex 
szülte nyavalyatörés. 

Epilepsia :r·otato1·ia, forgat6 v. forgó 
nyavalyatö:tés„ 

Epilepsia saltatoria = chorea sct 
Viti. 

Epilepsia satnrnina, ólo1nmérgezés 
okozta nyavalyatö1·és 

Epilepticns (in1A11rccotÓ~) 1 nyavalyatörö1 

nehézkóros 
Epileptiformis (hybridu1n), rectius. 
Epileptoi"des (v. ö. epilepsis és <O 

t:IOo; idom), nyavalyatörés-szexü1 pl. 
1ohan1„ 

Epileptns (irc0..1)TCTo;) = epilepticus 
Epilogismns (0 bnAoy~crµó;), a követ-

keztetés 
Epimenia (~ in:qJ.'l']Vla) = emn1enia. 
Epimenins, epimenus = e1nmenius„ 
Epimenocnidosis (iTI:tµSvt:tv n1egma-

radni, v. ö. cnidosis), tart6s csalán-
kiütés 

Epinemesis (i'rnveµ"l')crt:;, l7i.tvéµetv elosz· 
tani) a sz9relosztás s az egyén ter~ 
inészete szerinti alkalmazása. 

Epinotium (Tb l7i.tVC.ÍTtO\li lTd fel, ó vWTo; 
hát) a lapoczka1 a lapoczkacsont. 

Epinyctides (i7i.wuxT(.; többese, inl 
alatt, ~ vú.; az ~j)1 ~jhimlö, ~jente 
n1egjeleuö pörsönések. 

Epipa~·oxysmns (l7i.t7i.a.:po.;úvecr'.Jai, több 
egymásután gyorsan következő rázó 
láz1oha.mb:tn szenvedni), 1. rázó láz
roha1n, 111ely gyorsan inegújul; 2 
váltóláz1·oham , 1uely az ehnultuak 
idejét xnegelözi; pl. a n1ult láiu·oha111 
délelőtti tizenegy órakor jelenkezett, 
a következő pedig jelentkezik inár 
kilencz órakor, stb. 

Eplpastum (TO l;r;[TI:acrTov, iTitrcácraew rá
hiuteni) = adspergo, pulvis adsper·· 
sorius 

Epipastus (iTthtaaTo:;), n1eghintett. 
Epipechy ('rO irdTt"l'))'.u), a karnak könyök 

feletti része. 
Epipetalns (l7i.l rajta, "t0Tt&°TaTto•1 szii·on1), 

szir in on ülő 
Epiphaenomena (€Tttcpt:1.lvew azután 

jelentkezni) se symptomata, később 
jelentkez(} kórtünetek„ 

Epiphlegia (iTttcpAéyetv ineglobosodni), 
a lob, a gyuladás. 

Epiphlogisma (lTttcp).ÓytO'f.1.et:, l"TCtcpAoyl~i::tv 
felületesen meggyujtani), felszines 
gyuladás, i11ftamn1atio erysipelatosa, 
- orbáncz. 

Epiphlog1>sis (-~ lTtt~hÓy(i)at:;) Lobstcin_ 
= hyperphlogosis 

Epiphoi:a (~ dntr.popd, iTttr.pépetv hozzá .. 
tenui), 1 iégi értelemben = conges-

tio, epidrome; jelenleg: 2 kóros 
könype1gés, a könyár 

Epiphorus (i7C[cpopoi;), szapora, szapo .. 
iodó, gyümölcsöző Epiphora se„ fe .. 
mina, Hi1Jpokrates szerint 1. szapora 
nő, ki könnyen fogamzik; 2„ nagyon 
viselős nő, ki tehát küzel .áll a 
lebetegedéshez. 

Epiphragina ( ,Q lnfrppocyµoc), 1. a fedő, 
süveg, dugó; 2. uövénytanilag tokfedő·· 
há1tya. 

Epiphysis (~ inlcpucrt:;, iTttcpVE(\I 1·ánöni), 
a hvsszu csontok izületi vége, a cső
szerű csontok végei 

"Epiphyton (v. ö. előbbivel), mi máson 
nö, tehát élősdi növények ; 2„ állati 
szervezeten élösködö növények, a 
köztakarón előforduló penészgombak. 

Epipla.sma ( TO inlnl.rt.aµa:) = 1. cata
plasma; 2. = linimentnm 

Epiplegia (l;cl ra., re1 v, ö plege), a 
felső végtafok hűdése. 

Epiplemphra:x:is = epiploi:imphraxis 
Epiplenteroschocele = epiploente

roseheocele. 
Epiplei:•osis (~ ln:t1'CA~pWcr(i;, iTttTtA1]p0u;i 

túlteliteni, túltölteni), bövérűség, a 
véredények túlteltsége, 

Epiploce (~ l1Ct1tÁ0>:~1 dTttTtAéxew be·· 
fonni), 1. összefonódás, összego1no·· 
lyodás; 2 közösülés 

Epiploc.e intestinalis, bélösszegomo
lyodás. 

Epiplocele (v„ ö epiploon és cele), 
csepleszsé1 v. 

Epiplocomista (6 irct;r;Aoxoµta-r"t[i;) Ga~ 
lenus szerint potrohos e1nber.. 

Epiplocystoschocele (v. ö epiplŰon, 
cystis, oschos és cele), cseplesz
húgyhólya.g hereza~sk6sérv, ha t„ i, 
a h6gyh6lyag és a cseplesz a here-· 
zacskóban foglalnak helyet 

Epiploemphi:axis (v. ö epiploon, 
~ lµcppa.:.;ti; a bedugulás ), a cseplesz 
bedugulása?! Talán: »a kiszo1·ult 
cseplesz duzzadását(( értsük alatta! l 

Epiploentex·oschocele (v„ ö epiploon, 
enteron, oschos és cele), csepleszbél 
herezacskósérv, midőn a bél és a 
cseplesz a herebo1·ékba.n foglalnak 
helyet 

Epiploi'ous (v, ö„ epiploon), csepleszi. 
Epiploi'tis (v. ö„ epiploon) a cseplesz

lo b, csepleszgyuladás 
Epiplomphale, epiplomphalocele= 
Epi'plomphalon (TO lrt:trrAÓµ<po:),o'i), köl„ 

dökcsepleszsérv 
'.Epiplomphalns = epiplomphalon. 
Epiploomphale = epiplomphalon 
Epiploomphalocele (v„ ö epiploon, 

on1phalon és cele) = 

, 

'· 

' 
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Epiploomphalon , epiploomphalum; 
epiplomphalon. 

Epipl~omphalus = epiplomphalns 
Epiploon (-:rO irclTIAoov, bnrrAotív, l1i:trc),e:lv 

felette, rajta hajózni, úszni, inde : 
membraua superinnatans) a cseplesz, 
omentum, 

Epiplosar·comphale = 
Epiplbsar·comphalecele = 
Epiplosa.rcomphalon = 
Epiplosarcomphalns (v„ ö. epiloon, 

~ aáp; hnsizom, omphalos és cele), 
cseplészköldöksérv, izom.sérvvel pára· 
sulva? ! 

Epiploschocele (v .. ö. epiploon, oschos 
és cele), cseplesz-he1·eboréksérv, 

Epiplonm = epiploou. 
Epipoesis (lTitTiofrw utána cselekedni), 

ut6képződés. 
Epipolasis (~ ircntÓ),o.:at,, lTCtn:oAá~e:t\l 

felülúszni), 1. = epipolas1nus; 2 = 
plethora„ 

Epipolasmns (6 l1nrco),o.:crµó,) 1. felül„ 
uszás i 2, felböfögés, ructus, 

Epipoma (rO lrdrcwµo:), 1.. fedő, oper
culum i 2. ósdi értelemben : valami 
mliszer a karficzamodás beigazitisá1·a. 

Epiporoma (rO irci'!thlpwµét., brwf;;öu'> fe .. 
lülkeményedui), felszines keménye„ 
dés; 2„ a törtcsontok forradmánya, 
mely a csont szinén felülemelkedik 

Epipox·osis (~ lrc~rcw'pcuat~), a ke1nénye 
dés, az epiporoma képződése a for·· 
radás„ 

Epipx•osopium (ircl és v„ ö .. prosópon) 
homlóktapasz, epifrontale se„ re me .. 
dium 

Epix·x·hansis (irctppo:\ITl~Et\I n1eglocsolni), 
meglocsolás = irrigatio - inspersio 

EpixThoe (~ l11:iPP0Yj) = 
Epix·x·hoea (l-:i:lPPota) = congestio 
Episai;·cidinm (Srd felül, ~ O'á.p~ hus) 

= anasarca. 
Epischesis (~ lrc(axecrt~, i.11:tx.scv vissza

tartani), rendszeres elválasztásnak 
megrekedése, a megrekedés 

EpiScheticus (.f7ttcrx.enxó;), visszatartó, 
visszatartás, megrekedés okozta 

Epischinm (lrt1 felül, v„ ö ischion) = 
os pubis„ 

Epischyonta se. r·e.media (irc~O")'.ÚEtV 
erösbiteni), = roborautia. 

Episclex·itis (ln:1 ra, i·e, v. ö sclera), 
a szemteke felszínes szövetének lobja, 
az inhih tyaboiitó szövetnek gyuladása. 

Episcopalis (ó lrc1oxorco; a f0lügyelö, a 
püspök), püspöki. 'lalvulae episcópa„ 
les = valvulae mit1ales. 

Episemasia (~ lri:t0'1Jµo:cr(o:), a kór elő· 
jele, 

Episiocele (tO iTila;:to\I a nl.íi szemé" 

remi v. ö 
sé:i:ve. 

cole)i a sze1né1emajkak 

Episioedema (v. ö. epision és oedema), 
a szeméremajkak vizenyqje, vizenyős 
daganata 

Episioi'tis (tO lrdO"ecov a szeméremajk), 
a női szemé1en1lob, a szeméremajkak 
gyuladása 

Epision (TO lTil0'€tov, ,;, in:lcno\1)1 a külső 
nöi sz~mérem, a szeméremajkak 

Episioi;·x·hagia {v„ ö epision, "lj Fa"~ 
a szakadás), a szemé1.emajkak vérzé~e. 

Episioi;·:c·haphia ( - ) = elytrorrhapbia 
Epispadia (lrcicrn:i.,eiv felhuzni) 1a mony

há t hasadéka i a húgycső a mony 
hatán nyilik Synonym : anas11adia1 

fissura urethae superior 
Epispadiasis = epispadia 
Epispadaeus, epispadias1 azon félfi, 

kinek húgycsöve a mony hátán nyilik. 
Epispasis, epispasmns (~ lrclarcar:n;, 

6 lrcti::rno:O"µÓ;), Galen szerint : nehéz 
légzés 

Epispastica se remedia 
felhúzni), hólyaghúzó 
szerek. 

(lrc~crrccf~et\I 
bői· izgató 

Epistacticus, orrvérzési stb. ; v ö 
epistaxis 

Epistactischesis (v. ö. epistaxis, ~ 
cr1/.crt; a visszatartás), az 01·rvérzés 
csillapítása - az orrvé1zésnek idő 
előtti n1egszüutatése 

Epistaxis (fi irclcrTa~t;, irctaTo!~et\I cse· 
pegni), az or1 vérzés stilliaidium 
uarium. 

Epistomia ('r& l11:tcrToµLa; v. ö. e1iis·· 
tomium), 1 vé1·edények végsü nyilá,„ 
sai ; 2 = anostomoses. 

l:pistomism.a (T6 i'rctaTÓµ~aµa) = 
Epistominm (t"O ircto"rÓµto\I), a dugó 
Epistominm lignenm, fadug6, 
Epistom.ium. snbereum, parafadugó 
Epistomium vitx·eum, üvegdugó. 
Epist:r·ophe (~ irctcrTpocp~) = recidiva 
Epistrophens (0 l11:~crTporpsú;) = 
Epistrophus (0 lrclcrTpo9oq), szó1·Ól 

szóra: a fo1gócsigolya Minthogy 
azonban nein ez, ha11en1 az első c.:ii
golya forog 1 nevezzük II-ik nyak· 
csigolyának, me1 t Galenusuál »()e.11-rs,oo~ 
O"TCÓv5uAo~«, Vasalnál ~vertebra se
cunda({ nevet visel Hyrtl I\íagya1 · 
bau: forgatónak, forgató csigolyának 
lehHt nevezni, ez tán 111egfelel ! ? 

Epitasis (~ lrclTaO~<;), Hippok1ates sze· 
rint : a láz fokozódása, 

Epitheliodes (v ö„ epitheliri1n és -rO 
e!Ooq az ido1n), hán1szerű, epithelszerü, 
sziuhá1nszerlí. 

Epithelioma, epitelioma {v„ ö epi· 
theliun1) a-· hámrák = ueoplasmas 
cancroldes 
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Epithelioma mollnscum unive:rsale 
ViJ:·chow =molluscum coutagiosun1 

Epithelioma myxomotodes, psam
mosum, az agygyo1n1 ocs hámrákja. 

Epithelis = epithelium, epitelium 
(ird ia, re, TO -rS/,o:; a vég, Ruysch 
szerint, Ti '.Jl']):tj a szen1ölcs, melynek 
szinét- felületét -· a há1u képezi!, 
felhá1n, a sziuhám, a hán1. Helyes : 
epithelium. V. ö HyrtL Ouon1at 
anaton1, pag„ 206. 

Epithema (TO lrc[:Jeµo:, ircl'.Jl]µ.CI.) = fo·· 
1nentun1 

Epithema hnmidnm = fomentu1u 
humidu1u 

Epithema siccnm = fomentum sic· 
cu1n 

Epit:rochlea (iTI:l ra, ie és trochlea) 
= epicondylus 

Epizoon (l1tl :i:a, re, rajta, TO ~Wo\I az 
állat)i börélösdi, a köztakaró éiösdije 

Epizoonosologia (lrcl iajta, -rO ~Wo\I az 
állat, Ti \l~cro:; a betegség, Ó /..Óyo; a 
tan), 1. az állatjárványok tana; 2„ de 
jelentheti azon bántaln1akról sz616 
tant is, 1nelyet a bőrélősdiek okoz
nak„ 'l ö 

Epizoonusi ( v. ö. epizoon, ~ \IOVcro; a 
k61), a bőrélösdiek okozta bántaln1ak. 

Epizotia (ird ra, re rajta, 'tb ~Wov az 
állat), aJ..1 t:\.llatjárváuy. 

Epizootiologia = epizoonosologia 
Epizoum = epizoon 
Epomis (~ lnwµl;) = acromium. 
Epomphalicum se. J:·emedium, köl-

dökszer V,. ö. 
Epomphalicus = epon1pbalius; v. ö 
Epomphalium (-rO lnoµcp&ho'1, ln:[ és 

01nphalos), 1. a köldöktáj j 2 = epom·· 
phalicu1n ; ~. tapasz köldöksérv ellen 

Epomphalius (ln:oµiprD,to;), köldöktáji, 
köldöki 

Epomphalnm = epon1phaliu1n 
Epostoma, epostosis (lrcl rajta, \' ö 

ostosis ), növedék a csont felszinén, 
felszines csontnö• cdék. 

Epulis ( ~ lrcou/..l;), inytapló, inyhús
daganat. Hajdanta: omnes exc1escen
tiae gingivae (ind e e pulis sa1comatosa, 
carnosa, scirrhotica) ·- tehát a paru
lis is. Jelenleg értendő: epulis sar
comatosa = sarcoma lnacrocellulare 
processus alveolaris ! 

Epulis carnosa, sarco1natosa, scirrho
tica, v. ö, epulis 

Epnlis fungosa, vadhús az inyen, a 
pa:i:ulis kifakadása után keletkező 
sarjadzás. 

Epnlosis (fi ln:oÚAwcrt~). hegedés 
Epulotica se. remedia (lr.:ouAw-ro~Ó; 

hegesztő), hegesztő sze:i:ek. 

Eqnina se cauda (equinus lovas), a 
lófark - a geri:iczvelő alsó vége, 
tehát a ge1inezvelö farka 

Equisetinicnm acidnm1 a zsurló sav. 
EqnisetumaJ:venseL, a 1nezei zsurló, 

inezei sur ló 
Ei:adiatio (eradia1G kisugá1:%ani), a 

kisugarzás 
Erectilis (v. ö erectio), n~e1edő, duz

zadó, felálló. Textus erectilis, duz„ 
zadó szövet, n1e1evedő szövet. 

Ei:·ectilitas (\'. ö erectilis), a inered· 
hetés, duzzadhatás. 

E1'eCtio (erigere felállitani) a f6lállá.s 1 

felállitás, duzzad:is, inere'>·edés 
Ei:·ectio penis: a 111ony fehiJliLsa, 1neie-

vedése 
Ei:·rector = arrecto1 
Ex·ethisia, ei:·ethisis = e1 ethisn1us 
E:rethisma (rO lpt~~crµa) 1. az izgatott 

hely; 2 az izgató szer. 
Erethismns (C i?o.StéiµC~), Dagyfoku 

ingerlékenység 
Erethisticns (ipt'.:l'tan;cÓ.;), ingerlékeny: 

izgató 
Ereugmus, ex·enxis, ei:yge (ó lpo.uyµó;, 

fpt:.i~t;, ~ ipuyr{) = iuctns, a felbö
fögés 

Er·enxis = ereugn1us 
Ex·gasia (~ lpyacrlr:1.) ~ opeuitio. 
E:x·gasiomania (~ tpyao[a a J11{{tét éS 

mania), furor ope1andi, műtevés„ 
rajongás, l;ésrajo:1gi:\.s, sebészi l'ajon„ 
gás 

Ergasiophobia (v„ ö ergasia, ~ q.ó~o; 
a félelen1), félele1~1 a n~ütéttölJ műtét .. 
félele111, irtózat a késtí51 

E:i:·gotina = ergotinu111. 
Ei:·gotininnm, ergatinin 
Ei:·gotinum, ei:·gotina (€pyo.t·1 hatni), 

arany1·ozskivonat = extracnun seca. 
lis cornuti siccuu1 et liquidu1n 

E1'·gotinnm sec. Bonjean = ext1 se-
calis co1nuti aquosum. 

Ex·gotinum WiggeJ:s = extra.ctu1n 
secalis cornuti spiiituosun1 

Ex·gotismns (\r ö. ergotinaj, a bizser~ 
gő betegség, anyarozs - nHhgezés, 
·v. ö i·haphania, 1ny1n1cciasisi ne·· 
crosis ustilaginea seu seGalina. 

Ex·gotisn1ns convulsivns, görcsös bi·· 
zsergő betegség. 

Ex·gotismns gangraenosusJ fenésedl! 
anya1ozshetegség 

Er·ica vulgaris L (~ lpdx-11), repcsén 
· hanga. 

Ex·iceron {?), elavult szen1viz. 
Ez·icinolenm (v. ö e1ica, -rO ?/..atov az 

olaj), a hangaolaj. 
Er·icolinnm (v. ö erica), hangaal. 
Erigentes se„ ne1vi, az izgató idegek 

'jj 

1 • 
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Erigeron canadensis Linné (Ó ~pty{... 
pCllv), seprenc~e k~llö1ojt 

:Er·odens, n1a1·0, l'ag6. 
Er·odentia se remedia (v ö. exodens )1 

1na1·6 szerek 
Eromanes (lpCllµo:v~;) = e1"0to1nanes 
Eromania (·~ lpc.:>µo:vlrx) ~ !rotomania. 
Eronosns, eronusus (ro fip a tavasz, 

~ 'IÓao;, voüo:o; a k6r), a tavasz bán· 
ta1ma, tavaszi bántalo1n 

Erosio = co1rosio, diabrosis, 
Er·oticus (lpf.Unxó;), sze1eln1i; lnauia, 

erotica = eroton1ania 
Erotomanes (lpw-roµrx\l~\;) 1 e1·otomania„ 

c~s, szereleinörj~ngö, szerelemradon
gasbau szenvedo„ 

Er·otomania (.fi lpc.:>Toµo:vla:), szerchni 
i·ajongás. Ne1n azonos »ny1nphon1a„ 
niával« ! ! 

Erpeton = he1·peton„ 
Er·i;aticus ( eu:are tévedni), tévelygő, 

bolyongó, rendetlen. Febris erratica7 

rendetlen váltóláz, 
Ei;r·hinia se. remedia (To ?~f;wov 011 ba· 

val6 ), prüsszentö, orrtisztit6, Galcn 
szerint fejtisztit6 szerek 

Er·:r·hysis (~ púat; az ön1les), szövetbeli 
vé1zés1 vérbeborulás. 

Error loci (e1101 a tévedés), a hely. 
tévedés, inidőn bizon'j os 1endsze1inti 
v<Lhnány, rendellenes helyen jelent„ 
kezik. 

Er·uca = sinapis alba 
Er·ucanicum acidum, el'uka·sav, mus„ 

tárolajsav 
Ei•·nctatio = ructus. 
Ei;·uptio (cru1npere kitörni), a kitörés. 
Erva-pambina, ismeretlen braziliai 

növény szá1ai, n1elyek szasszaparilla 
gyanánt használnak. 

Er•ysipelas (':-0 lpucrlnoJ,o:;), az 61 báncz, 
a folyosó, szent A_ntal tüze. · 

Erysipelas ambulans seu migrans, 
vandorló orbáncz 

Ex·ysipelas bnllosum, hólyagos 01·„ 
báncz. 

Ei;ysipelas cxustosnm, va1·os orbáncz. 
Erysipelas e:1:·x·aticum, több helyen 

jelentkezö orbáncz 
Erysipelas erythematosum, 1Ú1os 

01 báncz. 
Erysipelas exanthematicnm = ery„ 

sipelas siinplex. 
Erysipelas fixum, helyhez kötött or„ 

bancz 
Ex·ysipelas glabx·um = e1ysipelas 

laevigatun1, sin1a fénylö orbáncz 
Er·ysipelas idiopathicnm = erysi

pelas sün plex 
Erysipelas laevigatum = erysipelas 

glab:i:u1n. 

Ei;ysipelas neonatoi;·um, az ujdon
szülöttek erbáucza 

Er·ysipe~as nosocomiale seu no
thum = er,ysipelas trau1naticum, 

Ex·ysipelas oedematosum1 vizenyős 
0Ibáncz. 

Erysipelas phlegmonodes = pseudo· 
er,ysipelas = phlegmone diffusa = 
ocde1na seroso-pu1ulentunl.. 

Exysipelas puerper·alis, gye1·111ak
ágyi o'rbáucz 

Erysipelas pustulosum, fakadékos 
orbancz. 

Erysipelas ser·pens s„ repens = e:i:ysi„ 
pelas an1 bulans 

Erysipelas simplex, egyszerű or
báncz, s pedig táj szerint - erysi·· 
pelas capitis, fejo1 báncz, erysipelas 
auricula1e fülo1báucz, erysipelasfaciei 
a:i:czo1·báncz, stb„ 

Erysipelas spontaneum = erysipelas 
siinpl~x: 

Ex:ysipelas spurium = 
Er·ysipelas tranmaticum 7 a seb-

orbancz 
Ex·ysipelas umbilici, köldökorbár.cz 
Ei;ysipelas vaccinale, oltási orbáncz. 
Erysipelas vaxiegatnm, csíkos 01-

báncz. 
E:r·ysipelas verrncosum szemölcsös 

01bilncz. 
E:rysipelas vesiculosum = e1ysi

pelas bullosun> 
Erysipelas verum = e1ysipelas sün· 

:plex 
Erysipelatodes (ip1Jcrtn:~Ao:n.S6ij.;), 01-

bánczsze1 {i_ 
Erythema (-rO Cpú'.J·l]µa), a ve1esseg, 

piiosság, a bö1·pir. 
Erythema ab ac:ribns erythen1a 

veuenatu1n 
Ex·ythema annnlax·e, gyű1üs bör

pil'ossá.g 
Erythema bnllosnm, hólyagos bör

piiosság, 
Erythema calox·icnm, hő okozta bür

pirosság 
Erythema congestivnm , to1·lódás 

okozta bö1·pirosság 
Exythema endemicum = ac1 odynia. 
Erythema exsudativnm mnltifox·me1 

izzadn1ányos sokalakú börpirosság 
Erythema figui;atnm = e1ytl1einft 

gyratu1n 
Erythema fugax, tünékeny bő1 püos„ 

ság. 
Ei;·ythema gy:r atum, alakos börpii 1 

kacskaringós börpirosság. 
Exythema idiopathicum , öuszenvi 

bűr·piiosság. 
Exythema infantile = roseola inf&n

tilis, csecse1nlJ bö1 piioss{tg 
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Erythema inte:z:'trigo, felpállá::? okozta 
bő1pü· 

Erythema ixacnndiae, a harag pirja. 
Erythema ii:is, körös pllosság, kerek 

piros foltok. 
Erythema mnltifbx·me, sokalakú, 

alakos börpirossá.g 
Erythema nodosum dermatitis 

contusifo1n1is - urticaria tUbe1osa, 
göbös bőrpiI 

Erythema papnlatnm, tüszős bő1·pi1. 
Ezythema pnditiae, a sze1nére1n 

pírja. 
Erythema symptomaticnm, kó1jelzö 

béítpir 
Erythema tr anmaticnm,sé1 ülés okozta 

bö1pir 
Ex'Ythema tzophonenr·oticum, táp„ 

láló idegb<intalo1nokozta bö1pü, 
E:r:,ythema nrticatnm = licheu urti

catus, csalán.kiütéses börpiro.sság, 
El'ythema variolosnm, hi1nlös bőxpi1. 
Erythema venenatum, börizgat6k 

okozta bői pirosság 
Erythema vesicnlosnm1 h6lya.gcsá.s 

bőrpirosság. 
Erithraea centanx'ium Pex's (Epu~pó; 

piros), földepe-ta1nics A.zonos: cen
tauriun1 111inus, chironia centau1in1n 
'Villd., gentiana centau1iu1n Linné. 

Erythraea chilensie Per s., chilei 
földepe tá1nics Azonos: chironia 
chilensis \Villd., gentiana peruviana 
Lán1 

Eryth1"aemia (lpu';JpÓ; piros, -rO rxtµrx a 
vér), pirosvérlis.ég; a. piros vé1 toke
csek túlszapo1odása. 

Erythi;asma = ecze1na 1narginatum, 
Erythi:iasis (~ ipv::l'p1o:crt~) = orythe1na, 
Erythriasis neonato:rnm - erythe-

1na infantile ? ! 
Ei:ythi:,inum (v. ö erythrea), 1. földepe 

ta1nicsal ; 2, = lecanorinum, veres 
festék, v„ lekano1asav, lichen tartareus 
nevlí inoszatban, 111ely bizonyos 1nfi .. 
veletek után lakmusszá válik 

E:rythrocentanx,inum (v ö„ erythraea 
centaurium) 1 eryth1inu1n ? ! 
2 erythrocentarnin 

E:r,ythrodes1 erythx·oides (ipu~pw'Ol')-;, 
ipu'.JpuEtŰ~~), pirosas Tunica e1ythro„ 
des testis = c1e1naster, 

Ezyth:rodext:rinum. (ipu:Jpó; piios s 
dext1·inum; hyb1idum), 1neg11irosod6 
dextrin. Brücke, 

Erytlu·ozymum(?pu~pó; pi1os, v zyma)~ 
légenytart6 erjesztü anyag a festö
buzérban. 

Erythromelalgia (ipu'.J'pÓ; piros, - cO 
µD,oi;: a tag, cO W.yo; a fájdalon1), fáj
clahnas pirossággal párosult tagbáu„ 
talon1 

Ei:·ythx·opia (ipv~pó; piros, ~ Ő\.j.>t; a 
látás;, a vereslitás 

Ex·ythrophloenm gnineense Afzel 
(ipu~pG; piros és 0 cpAoró; a héj), a 
talifa, melynek héja igen inéiges 
alkaloidot ta1talmaz. V. ö eryth
phloeinun1. 

Eryth:r·ophloenm cnmingo, a kun1in·· 
gafa, n1elytöl a kuminga nevű nyit· 
n1éreg - ext1·actu111 cumingae ered 

Ex,ythrophloei'nnm (v. ö az előbbi· 
vel), az erythr ophloe'ínuu1 

Exythrophlogosis (ii'pu5'pó; lJhos, v„ ö 
phlogosis) verőeres g,yuladások? ! 
Felesleges. 

Ex,ythroretinnm (-), e1ythroretin, 
anyag a rabarba1a gyökérben 

E:rythroses .-- e1ythema-bantal n1ak ? ! 
v ö 

E:rythx·osis (~ ipJ,pwac;) = pletho1a 
Erythroxylon cocaLam. (ipvSpÓ;piros, 

cO ~úAov a fa), a kokacserje 
E:rythrox:ylinnm \v .. ö„ előbbivel), az 

erythroxylin. Cocainu1n '? ! 
Escha:ra (~ iaxr:í.pa), var, pö1k, fenés 

va1 
Escharotica se. remedia (v. ö. ( scha·· 

ia), pörkölő, inar& sz01ek. V ö. caus„ 
tica 

Eschai:·oticns (lo1apCUTlXÓ~), varos, 
pö1kös 

Ese1'Ínnm, az ese1i11, a physost;g1niu 
jegeczes félesége 

Eserinnm snlfnricnm Vée et Leven 
= physostigmi11u1n sulfuiicum 

Essentia (esse, lenni), 1. vala1ninek 
lényege, veleje, legislogveleje j 2. 
ill6 olaj1 oleun1 aethereun1 

Essentia anisi = oleum anisi aethe· 
1·eum 

Essentia authemidis = olenn1 cha1no„ 
inillae roinanae 

Esseutia anrantiornm cox·ticnm seu 
bigaxadiae = oleun1 anra.ntio1un1 
corticu1n 

Essentia bex·gamottae = oleu1n bc1ga„ 
n1ottae 

Essentia bigara.diae essentia 
bergan1ottae 

Essentia carvi = oleum ca1vi. 
Essentia cassiae = oleu1n cassiae 
Essentia cinnamomi = oleu1n cinna-

n10111i zeylanici. 
Essentia cox,iandri = oleun1 cori· 

andri. 
Essentia fOeniculi = oleu1n foeni· 

culi 
Essentia ganlthe:r'iae = oleu111 gaul

theriae 
Essentia lavendnlae = oleu1n laven

dulae. 

, 
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Essentia m.acidis = oleun1 macidis. 
Essentia menthae pipex·itae 

oleum menthae pipe1·itae„ 
Essentia nei:·oli = oleum aurantiorum 

:florun1. 
Essentia pepsini = vinum pepsini.. 
Essentia se:ipylli = oleum serpylli 
Essentia spicae = oleum spicae 
Essentia tez·ebenthinae = oleu1n 

terebenthinae rectificatuu1 
Essentialis, lényeges, legveleje„ 
Essera (?) = febiis porc.:ellauea 
Esthiomenus (icr'.:hÓµevoi;), rág6, mar6 

l:Ierpes esthiomenus herpes 
exedens 

Esu:i"ies, esurigo, az éhség, k6ros 
éhség, falinkság 

Esuritio = esuries 
État mamelonné (ír.), a gyomor 

nyálkah:h tyájlinak ranczos szeniölcsös 
volta 

Ethmocephalia (0 ~~µÓ; a rosta és 
ccphale) = a1hinenoephalia J{und1at. 

Ethmodes, ethmo2des (~'.j-µw'°Ci't]i;, 
~'.Jµoo:t15·~~·J szitasze1 ű, 1·ostasze1 ií, Os 
eth1nodes, rosta.csont. 

Ethmoi'.dalis, eth1uo'ideus, jobb eth. 
1nodes. llM vns ethrnoidalis, rostaideg. 

Etron, etrum ('rO f,-rpov), az alhas. 
Etroncns (v. ö. etron1 0 Ő"lY.Oi;; a daga. 

nat), alhas! daganat, hasbeli daganat. 
Enaemia (€Ü jó, -rb utµa a vér), egész. 

s·~·ges vérűség ··- épvérüség 
Encalyptennm, áz eucalypten V ö 
Encalyptolnm (eucalyptus és oleu1n), 

az eukalyptol.. v„ ö 
Eucalyptns globnlns Labill , az 

eukalyptusfa 
Enchi:·oea (~ E~)'..pO!a), eg·észséges, ép 

szin 
Euchromatopsia (o:~ jó, v ö. chro111a, 

-fi C'1;ti;; a látás Balogh sz6tiiráb61), 
iendes szinlátás. 

Eucrasia (E~ jó, "1 xprlcrti;; a vegy) 
egészség, épvérüség Azonos euae„ 
mia., 

Endiomet1"ia ( ~ EU01ct szép idő, 't'O 
µiTpO\I a n1érö), a légvizsgálás, lég. 
ké1nlés, 

Endiometrum (v. ö. elöbbivel), lég. 
vizsgáló eszköz, az euclio111etel'. 

Endynamia (e~ jó, OÚ\laµi; e1ő) = 
eucrasia. 

Enecons (e·j~xooi;;), jól halló. 
Enectica se. medicina, nihnelyek 

szerint: medicina gymnastica, hely
telenül alkotva a következő szóból : 

Enecticns (o:~exnxó;), 1nagát jól é1ző. 
Ellentéte : cacheuticus 

Enelces (o:úú,Y."fÍ;, eU jó, ,Q ~?.xoi;; fekély), 
jól hegedl:S fekélyl-t. 

Enemes (EVo:µl)i;;) és 

Enemetus (o:Vtµ.ttoi;;), 1 könnyen hányO, 
2. könnyen h4nytató„ 

Ener·et'b.isia (o:ú j6, -lj lpij'.Jl1:nct izgatás), 
Begin sze1·ínt; a r·endes ingerléke:µy
ség irritabilité norma.le des 
muscles, 

Euexia (+, o:Je~la), egészség, jó érzés, 
jó szin = eupho1·ia. 

Engenia. caxyophyllata Thub. 
ca1yoph yllus aro1naticus Linné Ettől 
erednek a »caryophylli aron1atici«. 
V ö anthophylli 

Engenia pimenta DC = myrtus 
pimenta Linné 

Engenicnm seu eugeninioum aci„ 
dum, szegfűszegolajsav 

Engeninnm, az eugenin. 
Engenolnm = acidun1 eugenicu11i 
Enne 6í tU\I~), az ágy, fiakvőhely 
Ennnchus (ó EUvo\íx.oi;, eUv~ az ágy, 

ty_Ei\I birni, mert a he1·éltek a női 
lakósztály őrei), he1élt. 

Enodia ('~ tU!fl'il,a), ,a, jó illat; , 
Enonymns ( l'J, 1J eutu\l'JJJ.Oi;;, EUW\IVµ.oi;; .JO 

nevű, per autipbr asim, átkozott rosz 
hatású) se europaeus L, kecske1ágó 

Enonyminnm (v„ ö. előbbivel), kecske· 
rágóal. 

Enosma, euosme = euodia 
Enpathes (eUrcct'.J"fi;), 1. izgékony, e1·zé. 

keny i 2 1nagát jó é1·ző. 
En:J?athia, (~ EUrcá:l'o:ta\ ~; tú~sá%os ér

zekeuyseg ; 2„ nagy kc1es erzes1 jól 
é1zés 

Enpatorininnm, az eupato1·in, kese1ü 
a~j, 1nelyet Righini eupa,toi iu1n cannabi
n1on L nevi.l növényben fedezett fel. 

Enpepsia (~ eUnE~la, e~ jó, ~ néo,J.iti;; az 
einésztés)) 1. jó e1n.észtés; 2., vala· 
111ely tá11szernok könnyű en1észt. 
hetöségc 

Eupeptus (eV11o:rc't'oi;;), j61 emészthető, 
könnyen emészthető 

Enpho:c·bia (~ EUq:iop~la: j6 takar 111ány? !), 
kutyatejféle •r. ö 

Enphor·bia officinarum Linné1 or
vosi ebtej. 

Euphox·bia resinifera Be:c·g„ gyanta„ 
adó ebtej, euphorbionad6 ebtej 

Euphor·bium, az eb tej besűritve, száraz 
ebtej, ebtejn1ézgás gyáuta. 

Eupho:c·bonum, ebtejal, eupo:rbon 
Euphoiia (~ eUrpoplo:) = euexia. 
Eupnoea, eupnoe (~ tUn:\lc;j, ~Ür.·1ow.), 

jó, egészséges rendes légzés. 
Eupnoi'.cns, enpnous, eupnns(o:\ín:'1ooi;;, 

eŐrc\loiJi;;) 1 könnyen légző. 
Enporia (·fi o:Grcop1a), lBlekjelenlét, a 

sebBsz lélekjelenlBte i pl nehéz 1nü
téteknél. 

Enpo:ristnm (o:ÖrcÓptato•i se rpo'.pµa.Xo\1 1 

rcoplS:ea'.:l'a:t 1negszerezni)1 1 biztosan 
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hat6 szer ; 2. könnyen 111egsz(nezhet,ö 
szer. , , , , 

Enrhythmia (iJ eupu:Jµta.) es 
En:a"hythmns (ó eúpu:Jµór;), rendes ér

verés 
Enx·odes ( eVpWÖiJr;), 1. penészes, szú vas 

= cariosus. · 
Enr·odonticns (eŰpúÍr; szú, Őöoú; fog), 

szúvas fogú 
Enryanginmsnmbnl Kaufflli., su1nbul. 

növény. Adja a sun1bulgyöke1et. 
Enxychoxia (1) eúpuy_wpla), 1 nagy té1'; 

2, üreg = sinus 
Enrynter (eúpÚ\le~\I tágitni)1 a tágitó 

műszer. 
Enrypr'octns(Ó eÚpÚTCp{r)Xt"or;)= cinaedus 
Enrysma (TO e~ptcrµa;, eúpiJ\ltt\I tágítani), 

tágulat, ve1öérdagauat, 
Enrysmaticns (v. ö, eurys1na), tágulati. 
Enrythmia, enrythmns = eurhyth

mia, eurh~hmus 
Ensar'cns (eucra.pxor;, e?i j6, ~ crdp~ hús), 

izmos. 
Enschemosyne (~ eUO")'.YJµocriJ\IYJ), az or

vos illedehnes 1nagaviselete 
Ensemia (~ eÚcrY)µda., i;;Ő jó, ,Q cri}µll 

tünet jel), jó jel 
Ensitia (~ eUcrn·(a, i;;i} jó, ó crf-ror; étel), 

jó étvd.gy 
Ensplanchnia (~ eVaq:ihccyx.\lla), jó, 

egészséges zsigerek _ 
Enstomachns (eUcrTÓµax_or;, eV, jó v, ö 

sto1uachus), 1„ könnyen e1nésztö ; 
2. jó gyo1nrú„ 

Enta:xia (~ eJTa..;lct), jó rend, helyes 
beigazitd.s 

Eu.thanasia (~ eÚ:Jrt\lo:oú:i:), csendes ha .. 
lál ; könnyii, szép halál. 

Enthyenteron (TO eU.5'uÉ\ITEPO\I), A:risto
teles : = rectu1n, 

Enthyenteropolypns (v. ö clöbbivel) 
= polypus recti Felesleges 

Enthyenter•os'tenoma (v„ ö. euthyen
toron és stenoma)1 végbélszükület, 
végbélszo1·os Felesleges 

Enthymia (fi eJ:Juµla), nyugodt, jó 
kedélyállapöt. 

Eutocia (fi e.ŰToxla.), 1 könnyű szülés j 
2. nöi te1111ékenység, szaporaság. 

Entocns (eÜToxor;), 1 könnyen szülö; 
2. terinékeny, szapora. 

Entonia (~ eŰTo·ila), jó e1öben levés, 
ünnosság 

Entonos (e~t"O'/O;), erős, izn1os 
Entx·ophia (T t:ÚTpu~(a, e~ jó, ~ Tpoqni 

táplálkozás) jó táplálkozás; 2. egész
séges jó tápszer 

Entrophus (t:ÜTpocpo;, jól táplált, jól 
tápláló, jól táplálkozó, 

Evacnatio (evacuare ü1·itni), kiürítés, 
Evacuatox·, (-~), kő morzsalák-kitak8.·· 

iitó .ispiratornak is neveztetik. 

Evacnato1'inm seminis =vas deferens. 
Evanescens (evanescere eltűnni), el

tűnő; pl iadix evanescens, midőn 
egy élősdi növény gyöke egy n1ás 
növénv testébe behat 

Evanid~s (-), eltiinö, tünékeny; péld 
urticaria cvanida. 

Evapoxatio, clpál'olgás, · , 
Eventratio (-), haskifuülés. E1tend(í 

azon állapot, nlidön az összes belek 
a hereboréksérvbeu foglalnak helyet 

Evex·sio (evcrtere n1egfOrditani)1 ki. 
fordulás, ectropiun1 

Eversio vesicae uxinariae conge· 
nita = fissu1a vesicae supe1io1 con· 
genita 

Ever·telli:atns (e = a pr 1 ve1teb1a 
csigolya), csigolya nélküli. 

Evidement (fr. ), a kivd.jás, szuvas 
csontok kivájása . 

Eviscexatio (--),a has sérülése zs1ge
reinek összeszakadásával s kiesésével 

Evolntio (evolvere fejleszteni), 1. fej
lődés, fRnosodás, serdülés ; 2. kibon
takozd.s. l\.forbi evolutionis, a se1·· 
dűlő korszak bd.ntalmai. 

Evnlsio (evellore kiszakitni), a h.isza .. 
kitás, kihuzás, pl. fognak, hajnak 
kihuzása. 

Exace:r·batio (exaccrba1e 1osszab. 
bulni), rosszabbulás kórnak, láznak 
rosszabbra fo1·dulitsa, fokozódása 

Exaematosis (i;o:~µct'.rwot; s;cnµa-roUv, 
vé1kesziteni), 1 haen1atosis; 
2. véres sebzés 

Exaemia (E-X =a p1·. 1 -.G afµll vér), 
vérhiány, vér telenség, vé1fogyatkozás, 

Exaemon (ii;;a(p.{r)\I), vérdús, bövérú1 
véi nies 

Exaemns (?.;utµo;), vérben szeg6ny, 
vérefogyott, vértelen 

Ex:aei:esis (~ i,;alp111n;, i.;atpEr\I kivenni), 
kivitel, kih11zás 1 az eltá volitás. 

Exagium (T0 e,;a'.ylo·1), a iné1leg. 
Exagoge (+i t,;a.ywy~) = eductio 
Exagogis (~ i,;ayooyl;) = ductu» 

cloa.ca. 
Exalipsis (-fii S.;clt.t!,Jltr;, i~cú,dcpo.u ineg

semmisiten ) = oblite1atio 
Exaliptxnms (TO ii;;rí.Aetn„rpov), 1 kenöcs

tégely, vas; 2„ szivacs 
Exallacticns, elfajzási„ V„ ö 
Exallaxis (~ i.;ct'.AAa.;tr;), 1„ változás1 

ro1nlás; 2 elfttjzás. 
Exalma (Tb t'i;;o:hµa, t~cí.AAi;;cr:Jat inagas1·a 

ug·rani), többé-kevésbé rövid csont
nak -- helyéből való kiugrása ; 
tehd.t ficzamodd.s, 

Exalsis (~ f.;aAcrt~), 1 az ugrás, sal~ 
tus ; 2. csigolya ficza1nodás 

Exaltatio {altus magas), 1.. az en1elés, 
javitás; 2 lelkesedés, iajongá.s„ 
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Exambloma 201 Excavator 

Ex:ambloma {TC lGofµ~Awµr;: - lGaµ~/,oii'I 
vetéltetni) = abortus„ 

Examblosis (·~ l.;clµ~Awcrti;) = abortio 
Examen ( exan1inare kiké1·dezui) a vizs·· 

gálat„ 
Examen pathologicnm, kó1 vizsgálat, 

beteg kikérdezés. 
Exanastomosis (lG kifelé, &.'i:i:aToµoíJv 

nyilni), anastomosis. 
Exanastrophe (-fi lfavaO'Tpocp1Í), a ineg

gy6gyulás: felüdülé.s 
Exania {ex ki, anus seg) = prolapsus 

ex ano, prolapsus aui 
Exanimatio (exanünare inegölni), 

1„ félhalál; 2, halál; 3. ölés 
Exanthema {"rO t.;áv~1.ux, lGixv:Jtr\I kivi· 

rágzani), a kiütés. 
Exanthema vaccinica, hin1lőoltcLs 

okozta bö1kiütés. 
Exanthema vaccinica morbilifox·· 

mis, hünlőoltás okozta kanya16szer ű 
bői· kiütés 

Exanthematicns {v ö exanth0n1a), 
kiütéses. 

Exanthematischesis = cxanthema· 
toschesis. 

Exanthematischetiens = cxanthe·· 
inatoscheticus„ 

Exanthematologia (v„ ö„ exanthmna, 
0 'N:/yor; a tan), 1, a kiütések tana ; 
2. a köztakaró bántalmainak tana 

Exanthematophthalmia ( v, ö. exan„ 
the1na és ophthaln1ia), kiütéses szen1-
bántalon1t kiütés okozta szembaj ; pl.. 
kanyar6ná.l : szen1kötőhártyahurut. 

Exanthematoschesis ( v. ö, exanthe-
1na, tcrx_<:~'.I visszatartani), a kiütés 
elnyomása. 

Exanthematosehetiens, kiütés elnyo„ 
inása okozta 

Exanthemopox·phyrotyphns = ty-· 
phus exanthematicus? Felesléges 

Exanthesis (~ i;á>J~h')crt;) ~ er'uptio 
exanthematis, a kiütés kitö1áse„ 

Exapsis (~ t~ai.j;t.;, l~clTCTO:l'J meggyuj
tani), 1. 1neggyujtá.s ; 2, gyuladás, 
lob j S, = pyrosis. 

Exaragma (<0 l~ápayµa, i;apd.croew ösz
szezúzni), szálkás csonttörés, flac„ 
tura comnlinutiva. 

Exarthr'ema (Tb l~clp~priµa) = exar
thron1a, 

Exarthx·ematologia = exa1·thro1ua„ 
tologia 

Exarthresis (~ i~cip5'p·ria(;) = exar„ 
throsis 

Exar·thretiens (v. ö. ex::U'throsis), 
íiczarni, fi ez a n1 o dá s i. 

Exar·throma ('rO lGcfp;Jpwµa), a ficzam, 
a ficzamodás„ 

Exarthromatologia (v„ ö„ e:xarthroma, 
é Aéyo:; a tan), a ficzamodások tana 

Exarthrosis (-fi i~rip5'phla~t;), a ficza-
1nodás. 

Exai:ticnlatio (ex ki; v. ö„ a1·ticulus), 
a kiizelés, amputatio in contiguitate, 

Exartienlatio antibi:aehii, az alkar 
kiizelése 

Exai:•ticnlatio clavicnlae, a kulcs„ 
csont kiízelése 

Ex:ax·ticnlatio cx·nr·is, az alszár ki„ 
Ízelése. 

Exax·ticnlatio digitornm, ll;jjkiízelés. 
Ex:ar ticnlatio femo:r·is, czom bkiízelés 
Exartienlatio genu, térdbeli ki;zelgs, 
Ex:ar·ticnlatio hnmeri, karkiízelés. 
Exarticulatio in tarso, lábkiízelés, 

a sark és ugr6csont meghagyás8.val. 
Exarticulatio mandibulae, az als6 

állkapocs kiízelése. 
Exar·tienlatio manns 1 kézkiízelés 
Ex:ar·tienlatio metatox·si, a láb kö~ 

zépcsontjainak kiízelése. 
Exarticnlatio ossium metacarpi, a 

kéz középcsontjainak kiízelése, 
Exarticnlatio phalangnm, az ujj„ 

perczek kiizelése„ 
Exarticnlatio sub talo, ug16csont 

alatti lábkiízelés. 
Exarysis (~ i'Gcipvcr(:;), a kin1eriilés, 
Exasper·atio (asper durva), eldurvu„ 

lá:o., i·osszabbodás. 
Excavatio, 1. öböl j 2. vájula~. 
Excavatio adnata, se ner·vi optiei 

= exeavatio physiologica. 
Excavatio atrophica se. nervi op

tici, a lát6idegnek sorvadiLs okozta 
vájulata,. Balogh tnr .. szótá1ából 

Excavatio glaucomatosa se nervi 
optici, a lát6ideg glaukon1ás v~ju
lata 

Excavatio physiologiea se. nervi 
optici, a látóidegnek világ-xahozott 
- (»dotnbcs~jának ?«) vájulata. Tehát 
ne1n :vdo1nb« - de völgy - váju·· 
lat?! ! 

Excavatio recto-ntei:·ina, seu ute10" 
rectalis se peritonaei, a hashártyá„ 
nak (haskéreg v, hasn1ez) inéhvég„ 
béltá ji öble v„ öblezete, -· -

Exeavatio vesico-rectalis se. peri„ 
tonaei, a hashártyának végbél..húgy
hólyagtáji öblözete„ 

Excavatio vesico„nterina se peri
tonaei, a hashártyának 1néh„ húgy· 
h6lyagtáji öblözete. 

Exeavatox·, fogszúkapa16. Balogh szó 
táráb6L Minthogy a füg szúját ka„ 
parni nein lehet, ennél fogva nem 
korrekt a fűrditálil. .Jobb szerintem: 
odvasfogkapa1:ó, fOgodú„kaparó, v 
egyszerűen: odú-ikaparó. Szór61 sz6ra 
tulajdonkép : f o g váj 6„ 

• 
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Excentricitas 202 Exophthalmns 

Excentr,icitas ( - J központkivüliség
1 

központon ki v üli s é g„ Balogh 
szótáráb61 

Excentricns, központon kivüli. 
Exceptio (excipere kivenni}, 1. kivé· 

tel i 2. fel vétel. 
Excerebratio (excereb1are velőt ki· 

venni?), az agyvelő kivétele Szülé
szeti műtét., 

Excessus (-), a kicsapongás. 
Excidentia (excidere kiesni),= prolap

sus, 
Excipiens (v„ ö. exceptio), felvevő. 
Excipientia. se, remedia (v„ ö„ exci·· 

piens), u n vivő, felvevő szerek 
alakadó szer ek„ 

E:xoipnlnm (-),a szedő, recipiens, 
Exeipnlnm glacie r•efrige1,atnm, 

jégbe hűtött szedő. 
Excipnlum Wolfiannm, 'Volft:·f~le 

üveg 
Excisio (excidere kivágni), a kimet„ 

szés, a kiirtás. 
Excitans ( excitare izgatni), izgató. 
Excitantia se remedia, izgató sze .. 

rek = stin1ulantia s. paregorica. 
Excitator = electrode 
Excochleatio, a kikanalazás 
Excoohleatio cata1·actae, a hályog 

kikanalazása. Balogh szótárából. 
Ex:coriatio {ex ki, coriu1nbör), bőr· 

feltörés, f6lhán1lás, horzsolás. 
Excorticatio, a hámlás, hántás. 
Ex:crementum (exce1·ne1e kiválasz .. 

tani), a váln1ány1 a kiválasztás, faeces 
Exc1'escentia (excTescere kinőni), a 

kinövés, a sarjadék. V. ö 
Ex:crescensia gingivae = epulis 
Excretio, a kiválasztás. 
Excretinolenm (v. ö„ exc1·etinum és 

oleu1n), a bélsár olajos anyaga az 
excretinol. 

Excretinnm ( excerne1·e kiválasztani), 
a bélsárnak egy alkotó része, az 
excretin. 

Excnssio vent:t'iculi, (excutere ki
ütni), értsd excussorium aesopha.gi 
veri.triculi, mivel a bárzsingba jutott 
idegen testeket huznak ki vele. Te .. 
hát: barzsingfogó 

Ex:edens, (exedere megrágni), rágó; 
pl. her pes exedens. 

Exelcosis (rj ii,;D,xw1n:;), fekélyesedés -
exulceratio, 

Ex:elcysmns (Ó ii,;eAxuaµó:;, ii,; ki, ~Axe:w 
huzni), a behorpadt koponyacsont„ 
da1a.bnak kiemelése 

Exemplnm, példa, példány, 
Exencephalosis (li,; ki, v„ ö. encepha .. 

los) = excerebratio„ 
Ez:enteratio = e:irenterisis. 
Exenter·icns, a beleken kívül. V ö„ 

• 

E:x:enteriais, exentérismus (~ li;ev-ri
ptai:;, ó t;e:v-repiaµó:;), a belsze1·vek, a 
zsigerek kivétele hűlt, magzatnál.. 

Exenterns = exente1icus 
Exerama, exerasma (TO li,;ipC(µrt., ii,;i

po:aµo:), a hányadék, a székelet. V .. ö. 
Ex:e:z:·asis, exerasmns (-fi t'.'.i,;e'.po:ai:;, Ó 

il,;rxpao-µó:;), kiüritéS, kiválasztás 
Exercitatio (exe1cere gyakorolni), a. 

gyakorlás 
Ex:ercitium = e:xercitatio. 
Exfoliatio {ex el, folium levél), szúvas 

csontok porlása1 pikkelyes porlása, 
Exfoliatio insensibilis, észrevehe

tetlen elporlás 
Exfoliatio sensibilis, szen1beszökő 

elporlás. 
Exhalatio (exhalare kilehelni), a ki· 

lehelés, kigőzölg'3s. 
Ex:hnmatio, a kiásás, újra kiásása a 

tetemnek. Balogh szótárából 
Exinanitio (inanis üres), vérhiány, 

kime1ülés. 
Exischion (TO iSla1tov), kiálló csipö. 
Exischins (tSlcrx.10-;), 1 = exischion; 

2. csipöízületi ficza.modás. 
Exitus (exi1e kimenni), a kin1euet, a 

vég. 
Exitus Iethalis, halálos kin1enet, a 

kilnulás 
Exochas és exoche (iSoxd:; és ii;ox.~), 

ércsomó a végbélen kivül, kívül fekvő, 
v,. kiszorult aranyércso1nó. 

Exochor-ion (t'i,;w külső, v .. ö. chorion), 
a pete külső burka, meze 

Exocondylns (v. ö epicondylus), külső 
bütyök. 

Exocnlatio (ex ki, oculus a szem), a 
szemteke kiü·tása, szemkiirtás. 

Exometra (t'6w kifelé, v, ö, metra), 
= inversio uteri 

Exomet:z:,itis (v. ö„ előbbivel), a kifOI·· 
dult 1néh gyuladása? ! 

Exomphalus (Td ii,;o'µcpo:Aov v ö ompha· 
lus), a köldöksérv= he1·uia u1nbilica
lis = omphalocele. 

Exoneir·octicns -(i~ovetpCilXTlx.Ó:;), n1ag
ömlési; v„ ö 

Ex:oneirogmns, exoneh:'osis (0 i6o„ 
\lelpwyµó~, "fi l6ovdpwat:;), éjjeli, áloin·· 
beli magömlés =::: pollutio„ 

Exophthalmia (ii,; kiálló, Ó Ócp~o:Aµó~ 
a szem), szemkidülledés, s z e m d ü la 
ledés. 

Exophthalmia fungosa , vérta.pl6s 
sz e m d ü 11 e d é s , rákos újképlet 
okozta szemdülledés »Dülszem« e}.. 
Vetendő. 

Exophthalmometrum (v. ö. exoph~ 
thalmus és TÓ µi-rpov a mé1·ő) 
statomet1 um, 

Exophthalmns = exophthalm~a. 
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Exo.phtllalmus anaemicns 203 Exsudat11m parenchymatosnm 

Exophthalmus anaemicns seu ca„ 
checticus, senyves dülledő szeln 
= mo1 bus Basedowi 

Exophthalmns ex str?~botomia, 
sze1nizom-metszés okozata dülledő 
sze1n, vagy dölledö szem. 

Exophthalmns inflammatoi:ins,lobos 
dülledő sze1n 

Exopthalmus pseudoplasmaticus, 
álképlet--okozta szemdölledés. 

Ex:ox·bitismns, (ex és orbita) = ex·· 
ophthal111:is. 

Ex:orcismns1 a gonosz szellen1ek ki
hajtása a testbi:Sl 

Exosis, ex:osmns, ('!) E'GúlO't;, Ö i~woµÓ;) 
= luxatio 

Exosma (ro f~Colcrµ(l), a ficza1nodrl.s. 
Ex:osmometrum (ó i~(l)crµó; a kihajtás 

- T~ µé-rpo'I a n1érö), az átszivárgas 
jelzője. V ö. 

Ex:o-smosis, a kiszivárgás, átsziv.-irgás 
Exosmoticus, (v„ ö. előbbivel), 1ni az 

exosmosis1a vonatkozik, átsziy3,1gási 
Ex:ostomia (é:~c.l kifelé, ,Q 0"1"Óµet. a száj), 

a kültaka1ó likacsai Balogh szexint 
= n1ycropyle. 

Exostosis (t'g ki, TO ~ crTéov a csont, -fi 
e~Ócr1"hlrJt\;), a csontnövedék, a holt 
teten1 

Exostosis bni:·sata, izülettönüös csont
növedék 

Exostosis cai:·tilaginea7 po1ezos c>lont. 
növedék, i1orczos alapból kiinduló 
c:sontnövedék v„ holttetem. 

Exostosis cartilaginea multiplex 
infantilis Fi:·ey, holttete1n bujál
kodás gye1n1ekekuél 

Exostosis ebni;·nea, elefáutcs0nt ke-
1nénységü holttete1n, tömör csont„ 
növedék Exostosis periostalis, 

Exostosis ebnrnea clavata, bunk6s 
elefántcsont keménységű ·holtteten1 

Exostosis maligna = enchondro1na 
Exostosis medullosa, velös holttetem, 

velőü1egbeli csontnövedék 
Exostosis periostalis, a csonthá1 tyá .. 

ból kiinduló csontnövedék 
Exostosis spongiosa, szivacsos csont·· 

növedék Némelyek szerint: osteo·· 
phyton 

Exostosis subnnqnalis, körön1alatti 
csontnövedék-

Exostoticus (v. ö exostosis), holt
tetemi, csontuövedéki 

Exotica se medicamina (T0C zgot"•.xci. 
cpipµaxC1.), kül0rszágii külföldi szerek 

Exotichaematosis (i~w-nxó; idegen, -rO 
C1.lµC1. a v€r) = transfusio sanguinis. 

Expansio1 a kiterjedés, feszülés 
ExpectoI·ans (ex ki, pectus a mell), 

melltisztit6, köhögtető, köptető 

Expectorantia se. remedia (v. ö 
expectorans), n1elltisztitó sze1·ek 

Expec·toratio,kiköhögés ,melltisztulás. 
Expellentia se. Iemedia (expellens 

kihajtó), elhajtó 1nagzatelha.jt6 
szeiek. 

Expex·imentnm, a. kisérlet. 
Expei:·tus ( ·-), 01 vosilag: szakértő 
Explo:1atio (explo1'a1e vizsgálni), a 

vizsgálat 
Explementnm dentinm = caen1en· 

tun1 dentiun1. 
Exploi:·ateur·, explorator·inm. (explo· 

ra.re kutatni), a kutató ·- n1üszer. 
Eddigelé: »kutasz«., 

Expi:·essio (exprimere kinyo1nni), a ki· 
nyomás :!\Iet-hodus expressiouis - a 
n1éh tartalmának kihajtása, a has -
falakra gyakorolt nyomás által 

Expnlsatoi;·inm seminis = vas de„ 
feiens 

Expnlsio (-), a kihajtás. 
Exqnisitns (exquüere kikeresni), válo· 

gatott J:i'ebris cxquisita, válogatva 
l'endes láz 

Exsanqniftcatio (ex el, s sanguificatio 
az eredés), a vér telenités. 

Exsiccatio (siccus szoros), a kiaszalás, 
kiszé..ritáS 

Exspectatio (-), a várás, n1cgfigyelés„ 
Exspiratio (exspirare kilehelni), a ki„ 

leh Rlés, kilégzés. 
Exspix·atio prolongata, n1egnyult 

kilégzés. 
Exscisio ( exScinrletc kivágni), a ki1net· 

szés, kiirtás 
Ecstrophia vesicae urinariae (-éi 

ixcr-rpocp-~ a kifordulás) = eversio 
vesicae urinal:iae. V. b. ·prolapsus 
congenitus ve8icae uxinariae 

Exsudatio (ex ki, sudor a ve1ejték), 
az izzadás, az izzad1nány képződése 

E.s:sndatum (-), az izza::hnany. 
Exsndatnm albnminosum, fehérnyés, 

f eh é l o s izza.d1nány 
Exsndatnm cx·onposum , kl'uppos 

izzad1nány. 
Exsndatnm diphtheriticnm., fenós, 

y,. diphthel'itikus izzadmány. 
Exsndatum fibiinosum 1 rostos izzad

n1ány 
Ex:sudatnm haem.orI·hagicnm, véres 

izzad1nány. 
Exsndatum infiltratum, sen inter

stitiale, kötöszövetbeli izzadmány 
Exsudatnm l~berum, szabad izzad

mány 
Exsudatnm mucosnm, nyálkás 

i z z a d. )Yl. á ny, nyákos izzadmány 
Exsndatnmparenchymatosum,gyur· 

mabeli izzad1nány 
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Exsudatumpurulentum,genyesizzad
mány 

E:x:sudatum sex·oso„febrinosnm, savós 
I ostos izzadn1án.) 

E:x:sudatum sex·osum, savós izzad
n1áuy. 

Exstirpatio (exstizpa1e killtani); 1, 
a kiirtás ; 2. legtöbbnyire= euuclea„ 
tio, t„ i kiv~já.s ; 3„ néha = exarticu„ 
latio, 

Exstirpatio ocnli, szen1kiütás 
Exstix·patio ntexi, méhkiirtás 
Extensio (extendere nyujtani), a nyuj~ 

tás, húzás 
Ex~ensi~ ,permanens, állandó nyuj

tas, huzas. 
E:x:tensor (-), nyu.itó, tágit6 Musculi 

extenso1·es, uyujtó izn1ok 
Extensor bx·achii se. muscnlus = 

triceps brachii 
E:x:tensox· trunci commnnis se, mns. 

culus, közös hátuyújtó„ 
Ex:tex·gentia = abstergeutia. 
Extinctio (extiuguere kioltttui) kioltó 

oI voslás v„ gyógyeljá1·á.s ; a bt~jakór 
kipusztitása a sze1\rezetböl apró, de 
soká igénybe vett higanyadagok által.. 

Extraacetabnlaris (v. ö ext1a, és 
acetabuhun), izváp<in kivüli 

Extacapsnlax·is (extra és oapsularis), 
iztokon kivúli. 

Extracardialis (ext1a v ö cardia), 
sziven kivül. 

E:x:tractio (extrahere ), kifejtés, kivonás 
a kihuzás 

Extractio cataractae cum capsula, 
hályogkifejtés tokostól Balogh szó. 
tárából. 

Extraotio cataractae lineax·is, VO·· 

nalos hályogmetszés 
E:x:ti:·a ctio cataractae cum iridecto

mia vonalas bályogmetszés, szivá1· .. 
vány há1 tya-kin1 etszéssel 

Exb-actio cataractae lobnlar•is, le .. 
benyes szürke hályog1netszés. 

Extractio cataractae lobnlaris cum 
iridectomia, lebenyt'ls hályogmet. 
szós szivárványhártyakünetszéssel.. 

Extxatio cataractae pez· scler•oti
cam, hályogkifejtés a »tülkhártya«, 
a sze1n inas burkának inegszúrcísa 
utján. Balogh szótárából 

Extractio cor·poris alieni1 az idegen 
test kiliuzása, eltávolitása. 

Extractio dentium1 a fog·huzás. 
E:x:tx·actum1 a kivonat 
Extractnm absinthií, Ül ö1nkivonat. 
Erlractum aconiti, sisakvirág - ki·· 

vonat. 
Ex:tractnm aconiti aquosum, vizes 

sisakvirág··kivonat. 

E:x:tractnm aconiti herbae, a sisak .. 
fií kivonata. 

E:x:tractnm aconiti xadicis s tube-· 
:r·nm, sisakgyökér kivonata. 

Extz>actum aconiti siccum, szitraz 
sisakvir á.g··kivonat 

E:x:tractum aco:ri, kálmosgyökér-ki„ 
vonat. 

Extxactum aloes aquosum, vizes 
aloC-kivonat. 

Extractum alo6s cum acido sulfn
rico cox·rectnm, kénsavval javitott 
alo8-kivonat„ 

E:x:tractum amaricans compositum, 
összetett keserű kivonat. 

Extx·actum angelicae, angyalfli ki
vonata 

Exti:·actum ar•nicae ilor·um, kappan·· 
őr világ kivonata. 

Extx·actum ax·nicae xadicis, kappa.n
örgyökér kivonata. 

E:x:tractnm coz·ticum aurantiornm, 
narancshéj-kivonat. 

E:x:tr•actnm belae liqnidnm, bengali 
biisnek híg kivonata 

Extr·actnm helladonnae, nad1agul ya 
kivonat„ 

Extractum bcyoniae, gönye--kivonat. 
Extractum bnchn fluidum, hig buku .. 

kivonat. 
Extractum cai:ncae, kainka-kivonat. 
Extx·actum calahaxis, kalabarbab·· _ 

kivonat. 
Extx·actum calendnlae, pere1nér-ki

vonat. 
'.ExtractnlU calumbae, kolo1nbo-ki

vonat, 
Extractnm cannahis indicae, keleti 

kender kivonata 
Extractnm capitnm papaver•is, inák

fej-kivonat 
Extractum cardni beuedicti, clldott 

fű kivonata. 
Extx·actum carnis sec Liebig, Liebig·· 

féle húskivonat 
Extractnm casca:rilla.e, kaskarilla·· 

kivoI1at 
Extr·actum catechn = catecbu nig·· 

rum = snccus catechu. 
E:x:tractum catholicum, egyeten1es 

kivonat Elavult„ 
E:x:tractum centaurii minoris, ezer~ 

jófű kivonata 
Extr·actnm chamomillae, szekfüvhág 

kivonata 
Ext:r·actum chelidonii, g6dir·cz-ki

vouat. 
Ext1-actum chinae fuscae, barna 

kinakéreg kivonata. 
Ext:ractnm chinae fuscae fr·igide 

pa:ratnm, hidégen készült barna. 
kinakéteg··kivonat. 
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Exti:·actum chinae regiae Calisaya, 
a Calisaya kinakéreg kivonata 

Extx,actnm chinae i:·egiae frigide 
pax,atnm, a Calisaya kinakéregnek 
hidegen készült kivonata 

Extx,actnm cichoi:·ei, katáng .. kivonat„ 
Extx·actnm cicntae macnlatae = ex„ 

tractum conii maculati 
Exti:actnm cinae, cinavirág kivonata 
Exti:actnm cinae aethex,eum, éteres, 

cinavirág-kivonat 
Extx,actnm cinae alcoholicu:m, sze

szes cinavirág-kivonat„ 
Extx·actnm cinchonae liqnidnm, hig 

cinchona„kivonat. Balogh sz6tá1ából. 
Extxactnm colchici aceticnm, őszi 

kikiricsnaJ;: eczetes kivonata 
Extractnm colocynthidnm1 sártök 

kivonata 
Extractum colocynthidnm comp0-

situm1 összetett sártök-kivonat. 
Extx·actnm columbo = extractum 

calumbae 
Extx·actnm conii alcoholicnm, bor·· 

szeszes bürök-kivonat. Balogh sz6tá„ 
ráb61 

Extx·actnm conii Iluidnm, hig bürök„ 
kivonat, 

Extx·actnm oonii fx'uctns :D.nidnm1 

bürök„magnak hig·kivöuata. 
Extractnm conii maculati, bürök~ 

kivonat, 
Extractnm cubebarum aethereum 

et alcoholicum, orvosi kubeba ki-· 
vonata s pedig éteres és szeszes. 

Extractum digitalis, gyüszünke ki·· 
vonat. 

Extx'actnm dnlcamarae, édes„keserü 
kivonata. 

Extx·actum elaterii, ugorkás magrugó 
kivonata 

Extxactum elaterii nigx·nm, fekete 
elaterium-kivonat, angol elaterium„ 

Extractnm enulae, örvény-gyökér 
kivonata 

Extx'actum ei:·gotae = extra0tu1n se
calis cornuti.. 

Extxactum encalypti Iluidnm, eu
kalyptus hig kivonata. 

Extraotum faba:r·nm calaba:t·icar•um, 
kalabárbab kivonata. 

Extxactnm fe:r:t•i pomati = extractum 
malatis ferri. 

Extractnm fi.licis maris, páfl:ány
kivonat„ 

Exti:actum fi.licis maris aetherenm, 
borlángos v. éteres páfránykivonat. 

Ex:tx•actnm filicis max•is alcoholi· 
cum, szeszes páfránykivonat. 

Extxactum ilnidnm, hig kivonat 
Exti:actum. fumariae, földfüstöke ki „ 

vonat 

Ex:txactnm gelsemii fluidum, sárga. 
jasmín hig kivónata. 

Extx·aetnm gentianae, tárnics-ki-· 
vonat. 

Exti:actnm gxa:minis, tai:aczk„kivonat 
= mellago graminis 

Extractum gratiolae, orvosi csicsorka· 
kivonat 

Extractnm gnajaci, guajak„kivonat, 
E:x:tractum haemostaticnm = ex

tractum secalis cornut.i. 
Extractum helenii, örvénygyökét·· 

kivonat 
Extractum helleboxi nigi:·i, fekete 

hunyor kivonata. 
E:rlx·actnm hellebori viridis, zöld 

hunyor kivonata 
Extx,actnm hyosciami foliorum, be· 

léndeklev.61 kivonata 
Extr•actum hyosciami seminnm, be·· 

léndekmag kivonata 
Extx·actum ipecacuanhae :D.nidum, 

hig ipecacuanha-kivouat 
Extractnm jalapae, jalapa-kivonat 
Extractnm jnglandis folioxum, dió· 

falevél kivonata 
Extractnm juglandis nucnm, zöld 

di6··ki vonat. 
Extx•actum lactis, besüritett tej, = 

lac iuspissatum saccharatum 
Exti:·actum. lactncae sativae, az asz„ 

tali saláta-kivonat. 
Extr,aotnm lactncae vixosae, inérges 

saláta„kivonat 
Extractnm ligni campeohiani, ber·· 

zsenyfa kivonata. 
Extractum liqnidnm = extractum 

fiuidu111. 
Extxactnm liqniritiae liquidum, hig 

higviricz-kivonat 
Extractum liquixitae siccum, szá· 

raz higviricz-kivonat 
Extxactnm lupuli, seu lupulinae1 (Ba,· 

logh sz6tárában), kon1l6-kivonat. 
Extractum ln puli :D.uidum, hig komló·· 

kivonat 
Extxactum. malatis fex·xi, altnasavas 

vas-kivonat 
ExtxaQtnm malti liqnidnm.1 hig 

maláta-kivonat. 
Extxactnm malti siocum., szániz 

maláta-kivonat 
Exti:actum malti fex·ratum = ex

tractun1 malatis ferri 
Extx·actnm m.axrubii, pe1nete„kivonat. 
Extxactum max·tis cum succo pomo· 

rum = extractum malatis ferü 
Ex.txactum. matico alcoholicum, 

szeszes matiko-kivonat 
ExtxactUm mezex·ei, bo1oszlán-kivo· 

nat. 
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Extractnm millefolii, cziczkóró-ki
vonat. 

Extx'actnm monesiae, monesia-ki
vonat. 

Extx·actum myr·rhae1 miirha-kivonat. 
Extractnm nicotianae, dohány-kivo

nat 
Extractum nncis vomicae alcoholi·· 

cum, szeszes ebvészmag-.kivonat 
Extxactum nncis vomicae aqnosnm. 

ebvészmag vizes kivonata, brit gyszk,, 
szerint. 

Extr·actnm opii liqnidnm, hig má„ 
kony-kivonat. 

Ext:c·actnm opii aquosnm a mákony 
vizes kivonata 

Extractnm papavex·is, n1ák„kivonat 
Balogh szótárából. 

Extractum paxei:cae, pareira-kivonat 
Extractnm physostigmatis, kalabár 

bab kivonata 
Extractum pimpinellae, pimpinella„ 

kivonat. 
Extractnm piscidiae, piscidia-kivo .. 

nat. 
Extxactnm pnlsatillae, kökö1·csin·· 

kivonat. 
Extx•actum punicae granati, g1anát

gyöké1·-kivouata 
Extr·actum pnrgans drasticnm, e1Hs 

hashajtó-kivonat. 
Extx·actnm plumbi = illumbum ace

ticum basicum solutum. 
Extractum qnassiae, keserűfa-J;:_ivo„ 

nat 
Extx•actnm ratanhae depnx·atum, 

tisztitott ratáu-kivonat 
Extx-actnm :c·hamni fx angnlae, varju·· 

tövis beuge-kivonat, 
Extractum r·hei, rhabarbara-kivonat. 
Extractum r·hei compositum, össze·· 

tett rheba1bara·kivonat 
Extr·actnm sabinae, nehéz szagú 

boróka„kivonata. 
Extx·actnm salicis, füzfaké1·eg kivo 

nata 
Extx·actnm salviae, zsálya-kivonat 
Extx·actnm sangninis bovini, mai hn, .. 

vé1 kivonata. 
Extxactum santonici = .extractum 

cinae. 
Extractnm saponariae, szappangyö

kér kivonata 
Extractum sassapax·ilae, sassapa1illa" 

kivonat. 
Extractnm satni:·ni = plun1bum ace· 

ticum basicum solutum 
Extxaotum scillae, tengeri hagy1na

kivonat 
Extx•aötum secalis co1·nnti, anyai ozs'.' 

kivonat 

Extractum s-ecalis cor·nuti fluidum, 
s aquosum secundurn Bonjean, Bon
jean-féle hig anyarozs-kivonat. 

Extr-actnm secalis cornnti siccum, 
száraz anyarozs-kivonat. 

Exti;actu:m secalis cornuti spb:ituo„ 
sum, seu sec. Wiggex:·s, Wiggers
féle anyarozs„ki-vonat 

Extractum senegae, szenega:-kivonat 
Extractnm s.ennae, szeuua-kivonat. 
Extr·actu.m sennae sin.e r'esina, 

gyanta nélküli szenna· ki vonat 
Extx·actnm siccnm, $zár az kivonat. 
Extx:oactum spissnm, sürű kivonat 
Extractu:m stramonii liqnidu.m, 

hig i·edöszirom-kivouat. 
Extractum str·ychni aqnosu:m 

extr actum nucis vomicae aquosum, vi
zes ebvész-kivonat 

Extractnm stx:·ychni spix,ituosnm, 
szeszes ebvész·~kivonat. 

Exti-oactu.m subspissum, f6lig sü1 Ü 
kivonat. 

Extractum taraxaci, pitypang-kivo .. 
nat 

Extractum tox:·mentillae, timpó-ki
vouat. 

Extr·actum toxiferum amer-icanum 
= cura1a 

Exttoactnm tx·ifolii fibx:·ini, vidra 
eleczke-kivonat. 

Extx·actu.m uncax·iae = catechu pal. _ 
lidum. 

Extr·actnm valerianae, gyökönke-ki
vonat. 

.Extractum zingiberis fluidum,gyöm .. 
bé1 hig kivonata, 

Extx·ainquinalis (9xtra kiviil, felett 
v·. ö inquinalis), lágyék feletti. 

Extx·apex'itonealis (extra kívül, v. ö 
pe1itoneus, ba1bar), hashá1tyán kí
vüli; pl abseessus extra peritonea
lis, haskérgen v hashártyán kivüli 
tályog. 

Extxoantex'inal ls, extranterinus 
(extra kívül, uterus a 1néh, ba1baris·
mus), rnéhen kivüli 

Ext.r•avasatio (extra kivül, vas az 
edény), = haemor1hagia„ 

Extx:·avasatum (v. ö extravasatio), a 
vérömleny, a vérö1nlés, vérösszesza. 
ladás 

Extremitas (bar bar), a végtag= a1·tus, 
1ne1nbra 

Extremitas acromialis (elaviculae), a 
kulcscsontnak vállcsúcsi vége 

Extx·emitas sternalis ( claviculae) ; 
sZecscsonti vége a kulcscsoutnak 

Extrovex:·sio inve1sio 
Extnberantia, extuberatio e= pro

tuberantia 
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Exnber·ans, erősen sarjadzó. 
Exulcer•atio (exulcerare, kifekélye

sedni)7 kifekélyesedés, fekelyedés) 
genyedés 

Exumbilicatio (ex ki, umbilicusa köl·, 
dök), 1. a köldöksérv; 2, köldök 
tágulás, köldök kidud0rodás, 

Exnstio (exurete kiégetni), a kiégetés 

Exnstnm, mi meglett gyujtva, mi lobot 
vetett, meggyuladt. 

Exntoria se, r·emedia börgenyesztö, 
bötfekélyesitö, maró-szerek v„ Ö, 

Exntorinm (exuere lenyuzni), 1„ huzó
szer, geuyesztí:I, marósze1· ; 2„ mester" 
séges börfekély létre hozva maró szer 
által 



F. 
Faba, a paszuly, a bab 
Faba calabaTica, a kalabárbab. \T ö 

semen physostigmatis 
Faba sct Ign.atii, Szt -Ignácz habja 
Fabae cacao = semina cacao 
Fabae coH'eae = semina cofleae7 

kávé, a kávé··szemek. 
Fabae seu cotylae puchurim majo

:r•es, seu pichurin1, puchui:in1„szikek, 
nagy puchurim bab 

Fabae graecae, göx·ög bab D.i0spyros 
lotus Linné termése. 

Fabae physostigmatis = faba cala
barica 

Fabae puchurim minores, kis pu· 
chu1·iin bab. 

Fabae ton.ca seu tonco, tonkabab 
vagy tonkóbab Növénye: dipterix 
odorata Willd„ = baryosma tongo 
Gae1tn. = cuutaruma odorata Aubl 

Fabacia {faba, a bab), babpép .. boro
gatás. 

Fabrica, az alkat, szerkezet, alkot: 
mány„ 

Fabx·ica aliena, torzképzödés, ször
nyeteg-képződés 

Fabrica an.dx·ogyna = heunapluodi·· 
tismus, 

Facialis (facies, az arcz), a1·czi, áb1á
zati.. Venae faciales, áb1ázati erek j 
vena faciilis communis, közös áb1á
zati ér ; vena facialis antexior et 
posterior, a mellső és hátsó áb1ázati 
ér Nervus fl:Lcialü•, arczideg 

Faciecula (facies kies.), kis a1c.z, kis 
lap, facette, 

Facies, a kép, az arcz, az á.brázat 
Facies abdominalis, alhasi bántalinat 

jelz(í arczkifojezés. 
Facies cholei:·ica, koleuis arcz, kole„ 

rás ábrázat„ 
Facies hippocratica, Hippokrates 

ábrá.zata, hi:tlálos ábrázat, 
Facies leontin.a = leontiasis fiiciei 
Facies mox·bi, a kórkép, 
Facies ovax·ina (Spencer Wels), pete

fészektöml(í jelző ar ez 
Facies utex·ina = facies ovarina,_ 
Facies vai:·a, félretorzitott a.1cz, 

Factitium (face1e, csinálni), mlileges 
készitu1ény„ \T„ ö. 

Factitius, 111üleges, 
Facultas, a tehetség, az erő, a kaL 
Facultas accomodationis, az alkal„ 

1nazkodAs. 
Facultas medica, az oxvosi kar 
Faeces (faex többese), a bélsár, az 

e1nésztet 
Faecula (faex kies.), a csapadék, az 

üledék, seprű. 
Faeonlentus (v„ ö faeces), L seprű· 

szerű; 2. bélsári i sedes faeculentae 1 

pépes székelet 
Faex, a sep1·ű, az élesztő 
Faex sacohari, a czukor a~ja, ~a czu

korseprű«, ad no1mam ~bo1seprlí« 
Faginum (v,. ö„ fagus), a bükkmagnak 

egy mérges alkotórésze, a fagin„ 
Fagus castan.ea Lin., szelid geszte

nyefa. Azonos castanea vesca. Gaertn, 
Fagus sylvatica Lin., erdei bükk,
Falcadina, isztiiai bújakóros táj· 

bántalom. 
Falciformis (falx, a sal"lÓ, forma, az 

idom), sa1l6idon1ú. Processus falei
fornüs major et minor, a kis és nagy 
sa1l6idomú nyúlvány 

Fallacia optioa (fallax1 ámitó), szem„ 
fényvesztés, sze1ncsalódás, a l:\tás 
cs:;ilódása 

Falx ce:c·ebelli = p1ocessus falcifor 111is 
lnino:r durae mat1is., v„ ö. sinus falci· 
formis nlinor.. 

Fa.lx cexeb:1·i = sinus falciformis sive 
p1ücessus falciformis 1najor dur<-t\l 
matris 

Famelicus (fa1nes, az éhség), éhezÖ1 

éhségi. Febris famelica, éhségokozta 
hagymáz, éh· hagyn1Az, 

Fames, az éhség 
Fanatismus, a vakbuzgóság, tajongás 
Faradisatio, a bevezetett á1am, meg. 

szakasztott villamos áram alkaln1a„ 
zása · v. ö 

Fa:1-adÍsmus (Fal'aclay nevére), 1 
bevezetett ál"am j 2, = fa1adis11tio 

Fax·ciminalis, fa:1·ciminosns (fa1ci„ 
men a hul'ka), kolbászszerű, hurka„ 
idon1Ú, Tunica fa1cin1inalis = tunica 
allantodes, 
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F3.rciminium (farcire, teletömni), idült, 
takonykór v, taknyosság = malleus 
farc.üninosus. 

Fax•fai:·a = tnssilago farfara, a ?Zattyú. 
Farfera = far far a. 
Fa:cina, a liszt. 
Faxina amygdala:r·um, mandulaliszt. 
Fa::t"ina ex·ucae, fehér mustál'liszt. 
F.axina fabar·um, a babliszt. 
Fai:ina :foeni gx"aeci, lepkeszegmag„ 

liszt. 
Farina hordei praeparata, árpa· 

liszt. 
Fax·ina maydis seu zei'.na, teugeri.1iszt 
Fai:ina oxizae, rizsliszt 
Farinaplacentarnmlini, lenpogácsa-· 

liszt, 
Fa:rina secalina, a rozsliszt„ 
Faxina seminnm lini, leu1nagliszt. 
Fax·ina sinapis, mustárliszt. 
Farina txiticea, s„ ti:itici, buzaliszt 
Farin.osus (v. ö„ farina), lisztes. 
Fascia, 1. a pólya, a bönye; 2. kötés; 

3. néha taenia A )) bönye-i: sz6 ugy 
látszik1 becsempészett alkotmány, 
n1.elyet igazolni alig lehet. :Én leg
alább ne1n birom Balogh tanái 
»p61,yával« helyettesiti, mi Sz6 szerint 
helyes is, magyaros is. Jó volna 
ugyan, ha a »fascia<> két nemére ·
az orvos olvasó tudja, hogy mire 
czélzok, ~ külön kifejezésünk volna, 
illetőleg, ha a bőnyét helJ ettesithet
uők egy kifogástalan magyaT szóval, 
de ha beé1'i a deák nyelv »fascia«-val, 
beérhetjük ini is a ))pólyával<>. Egyéb· 
üánt: ))takaró« ))b o Tit ás« talion 
megfelelne? ! 

Fascia biceps, kétfejű polya 
Fascia Coope1:-ii, Coopet··féle taka1Ó 

v„ bo1ítás. 
Fascia crib1."iformis, i·ostás pólya 

azágyékcsatorna nyiláSa előt~. Balogh 
szótárából. Sze1inte1n: rostos sz i t a„ 
t a k a r 6 az ágyékcsatorna sz á di t:, 

f'lli.)tt 
Fascia dentata Tarinii, Tarini„féle 

(Tarini vagy Tatiu ?), fogas pólya, 
Ta1in fogas S%al11ga. (?!) 

Fascia endöthoracica, a m e 11 k a s 
belszinének rostos taka
rója, a mellkas belső borítása 

Fascia hypogastrica = fascia pelvis 
Fascia iliaca, csipizom pólyája„ Ba

logh szótá1áb6L IVIindenekelőtt csipő
izon1 s nein csipizo1n, meit »csipű< 
s nem »csip« ! Szerintem: a csipő
izon1 rostos takarója, ha a fascia 
iliaca = csipizorn pályája, kifogás
talan forditás ! 

Fascia lata, széles bőnye, széles p6lyai 
széles rostos takaró. 

Fascia nodosa, keresztes csomókötés„ 
F1;1.seia pelvis s. hypogasti:•ica, a 

medencze belszinének rostos takar·6ja 
Fascia pen.is, ~·mony tak8..rója, bori„ 

tása 
Fascia pei:'Ínei, a gá.t rostos takarója. 
Fascia qnad:riceps, négyfejű pólya. 
Fascia repens, mászó pályázás. 
Fascia sagittalis, nyílvarrattáji kötés. 
Fascia Sculteti, Skulteti-pblya 
Fascia. sola:r is, a na.pkötés. 
Fascia spe:r·matica exte:r·na = fasc.ia 

Cooperi 
Fascia spi:r·alis, sz i 1 á n k kötés v. 

pólyázás. V,. ö. dolabra. 
Fascia supei:·ficialis, felső v„ felszínes 

takaIÓ vagy borítás. 
Fascia tarso-o:r·bitalis, pillaporcz„ 

szemgödri bőnye Balogh szótáráb:'il. 
Szerintem: a pillaporczogó s szem
üieg rostos takarója. 

Fascia ti:·ansversa, harántul fUtó ±os„ 
tos takaró 

Fascia nni~ns, egyesitő, ö s sz e
f o 1 r a sz t Ó kötés. 

Fascialis, bönyés, p6lyás1 tak8.r6val 
ellátott, boritásos, boritási. 

Fasciatio, pólyázás, bekötés, 
Faseiculatus, uyalábos 
Fasciculi tei:·etes, keiek, gömbölyű 

kötegek 
Fasciculns, kötet, nyaláb, köteg. 
Fascicu.lns a:r·cnatus, í.ves nyaláb. 
Fasciculns corticalis Fer·r·eini, 

J!'e1·rein-f0le húgycsövecs nyalábok 
Fasciculus lnnscularis, izomrost. 

nyaláb. 
Fascicnlns uncinatns, horgos vagy 

ka1npós-nyaláb 
Fascinator (fascinu1n, a bűbáj), a 

kuruzsló, javas. 
Fastidium. ciboi:·nm, undor az ételtől, 

ét,elundorodás„ 
Fastigiatus, növénytanilag csúcsos; 

pl. ra1ni fastigiati, egyfo11uán 1nagas 
ág-oi,k: elytra fB.stigiata, álltlag: ki3.lló 
IÖpŰ fedő. 

Fastiginm., a legfőbb fok, a csúcs, 
hegy„ 

Fastiginm m.orbi = acme. 
Fastiginm Reichez-ti ( ~) = velum 

111edullare anticum et posticum 
Fatigatio, a kin:1erülés, kifáradás. 
i'atiecens (fatiscere, elmállani), el-

1náll6 
Fatuitas, a bárgyuság, hülyeség: 

idiotia„ 
Faucealis, to1·oki, garati. V„ ö, 
Fauces (faux többese), a torok, garat. 
Fauces lnp_inae, farkastorok 
Fanstns, kedvező, szerencsés 
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Fansses r'ontes (fr.), hamis utak, ál
utak, húgycsapolás okozta álutak. 

Favosns, koszos, V. ö. 
Favns, a kosz. V„ ö„ porrigo lupinosa 

seu favosa, tinea. favosa seu vara seu 
lupinosa, achorion Schönleini 

Febricitans, kissé lázas. 'V„ ö. 
Febx,icitatio (febricitare, lázas moz

galomban szenvedni), lázmozgalon1, 
borzongás, gyönge láz 

Febx'icula (febris kies), kis 1-áz, bo1-
zongás, 

Febrifugnm se, J:'emedinm (f0bris 
láz, fuga.re elüzni)1 lázmentö, láz
ellenes szer 

Febi:·ilis, lázas. '''{ ö 
Febris, a láz 
Febxis adynamica, kimeritö láz, 

kime1ültek láza, renyhe láz 
Febx,is algida, rázó hideg 
Febris ampnllosa = febris pe1nphi„ 

gosa _ 
Feb:c,is anginosa (Balogh sz6táráb61) 

= f'eb1is purpurata„ 
Febris anglicana (Balogh szótárából) 

= febris miliaris 
Febris anomala, seu erratica, rend

hagyó láz 
Febris asthenica = fEibris adyna„ 

mica. 
Febris atactica = f€bris nervosa 
Febris biliosa, az epeláz. 
Febr'is biliosa haematnrica, vér-

vizellő epeJaz 
Febx·is bullosa = febris yemphigosa 
Febris catarr·halis, hurutos láz 
Febris clandestina = febris larvata, 
Febi:is comitata, szövevényes láz„ 
Febris contagiosa = typhus exanthe 

maticus 
Febris contagiosa. infa:U:tnm 

febiis pemphigosa 
Feb:r·is continna, folytonos láz, alig 
észrevehető csekély csökkenéssel = 
syuocha„ 

Febi:is cuntinna continens, tartós 
egyfokú láz„ 

Feb:ris continna :r·emittens, tartós, 
csökkenő láz 

Febris diaphoi'etica {Balogh szó
tárá.ból) = feb1is sudatoria„ 

Febris dissecta, szakadozott váltóláz, 
ha a váltóláz egyes szakai között 
- például a forróság és izzadás 
szakai közt órákig tartó lázmentes 
közök észlelhetők. 

Febxis ephemera, tüuék~ny lá7.. V. ö 
ephemera. 

Feb:z:·is epidemica = febris pemphi
gosa Szó1ól sz61a.: já1ványláz 

Febris erethica, izgatottsággal piró„ 
sult láz 

FeDris erx'atica = febris anomala = 
feb1:i,s inter1nittens erratica 

Febx'i~ essentialis = febris primaria 
Febris exanthematica, kiütéses láz. 
Feb:ris ftava. amei::icana, amerikai 

sárgaláz 
Febz•is gast:t·ica, a cso1 vits· Jáz. 
Feb:r·is hectica, so1vaszt6 láz, az 

aszályos láz, 
Febi:is he:x·petica, állit6la,g hűlés 

okozta láz, 1nelynél herpes jelent
kezik. A tapasztalá,s azonban bizo· 
nyitjai hogy a he1 pes labialis egyéb 
htzaknál is - pl tüdő„, mellhártya„ 
gyula,dás okozta lázaknál, de különö. 
seu heves vált6Iáz-1ohamoknál igen 
számos esetben jelentkezik 

Febx,is hunga:rica (Balogh sz6tá1ából) 
= typhus De melyik? Talán mala
ria typhosa ? 

Feb:r:is hypersthenica; v. Q.. febris 
sthenica 

Febxis icte:r,ica, sá1gakóros láz, sárga· 
ságláz„ 

Febris inllammato:r·ia, a lobláz, gyu. 
ladásos láz, 

Febris intermittens, a vt1ltóláz, a 
hideglelés, mala1ia 

FebJ:·is inter·mittens algida, sziV·· 
béuitó vá.ltóláz 

Febris intex·m.ittens alltepone:U:s, 
siető váltól;iz, PL az egyik roham 
kilelte az en1bert este felé, de a kö„ 
vetkező 1oham már 1n<lsuap délbe, 
hannadnap már reggel jelentkezik 
Tehát rnintegy sietni l~Ltszik a hideg
lelés i inde : siető 

Febxis intermittens apoplectica 
seu comatosa, gutaütéses vag,y agy
szélhüdéses váltóláz 

Febris intermittens dissecta 
febris dissecta. 

Febxis intei:·mittens ex·xatica 
febris anomala. 

Febris intei:·mittens lax·vata, lap· 
pangó váltóláz ' alczázott valtóláz 
Népnyelven: gyujtvany-hideg 

Febris intermittens perniciosa seu 
comitata, seu apoplectica, vészes 
váltóláz, szélütö váltóláz„ 

Febx'is intermittens pe:rniciosa 
cax·dialgica 7 vészes hideglelé.s, 
gyomorgörcscsel s hányással 

Febi:is intex,mittens pern1c1osa 
cholerica, koleraszerű vészes váltó
láz vagy hideglelés. 

Febris intermittens perniciosa dy· 
senterica, vérhasszerű vészes váltü .. 
láz vagy h i d e g 1 e 1 é s 
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Febris intermitt.ens perniciosa, 
eclampi:ica, Vészes váltóláz rángó
gör csökkel. 

Ferbis inte:i;mitténs perniciosa 
epileptica, nyavalyatörésokozó vé
szes hideglelés. 

Febris intermittens perniciosa 
hydropholiica, veszettségszoi·ű vé
szes hideglelés csuklással 

Febris inte:c·mittens perniciosa 
icterica, sárgaságos vészes váltóláz1 

h_ideglelés. 
Feb:i;is inter•mittens perniciosa 

maniaca.lis, őrjöngéssel párosult -
elmehá bori tó vészes váltóláz. 

Feb:i:·is intermittens pe:i: uiciosa 
pleur:·itica, mellhártyalobos vészes 
-,,-áltóláz vagy hideglelés, 

Feb:i;is intex·mittens per·niciosa 
pneumonica, tüdögyuladással páro
su.lt vészes váltóláz vagy hideglelés 

Feb:c·is in-te:i;·mittens perniciosa 
syncopalis, szivbénitö váltóláz vagy 
hideglelés V. ö, syncope typica. 

Febris intermittens perniciosa. 
tetanica, dermesztő vészes váltó
láz. v„ ö. catochus 

Febris intex·mittens postponens, 
késedelmezö hideglelés. Balogh sz6-
táráb61. 

Febris intermittens quartana, ne
gyednapos hideglelés 

FebriR intex·ntittens qnotidiana, 
inindenna11os hideglelés. 

Febris inte:c·mittens quotidiana 
duplicata, páros mindennapos vált6-
hlz, naponta két r oh<tmn1al 

Febxis inte:r·mittens semitertiana 
= hemit1itaens. 

Febris intex·mittens subintx-ans, 
egymás nyorniba léllÖ váltólázro
hamok. 

Febris intermittens textiana, har
n1adnapos hideglelés 

Febxis intermittens ter·tiana dnp· 
licata ) páros harmadnapos vált6lt\.,,; 
A roha1nok naponkintiak, de ösz-· 
hangzó csupán az egy- és harmad
napi j a inásodnapi egyidejű a ne
gyednapon jelentkezővel stb. 

Febx·is intermittens typo invei•sö, 
inegforditott rendií váltóláz vagy 
hideglelés. 

Febx·is lochialis (Balogh szótá1ából). 
láz a gyermekágyi tisztulás idejében 
= febris puerperalis? ! 

Febx·is lactea, a tejláz., 
Febr·is milfaris, angol izzasztó láz 
Febzis monoleptica, egyrohamú láz. 
Febx·is mo:i:·billosa sine ex:anthe-

mate = morbili sine exanthemate. 

Febris mucosa, hurutos láz? ! 
Febxis nantica (Balogh szótái:ából), 

hajóshagjmáz. 
Febris nervosa = typhus 
Febris pemphigosai pemphigusláz 
Febris petechialis = typhus exa,n .. 

thematicus. Balogh sz6tá:ráb61 
Feb:i:·is polyleptica, sokrohamú láz 
Feb:ris prima:r·ia, önálló - elsőale„ 

ges láz 
Febi:is puex·pei:-alis, gyermekágyi láz. 
FebJ.:is pux·pnra.ta, a vörhenyes láz. 
Febxis pnt:cida (Balogh szótárából) 

= febris septica 
Febi,is pyaemiea, a genyláz. 
·Febr:·is recux·i:·ens = typhus i:ecur·· 

iens 
Febi:·is ~·emittens, csökkenő s Ujra 

emelkedő láz 
Febris rheumaticai csúzos láz 
Febx·is rubra (Balogh szótárából) 
Feb:iis scax·latinosa = febi:is pur-

purata 
Febris scorbutica, sülyös láz. Balogh 

szótárából 
Febris secnudaria, másodlagos láz 
Febi:·is septicat iothasztó láz. 
Febris singultosa (Balogh szótárá

ból) =' febris intermittens hydro· 
phobica. 

Febi:·is sopo:r·osa, kábitó láz. 
Febr:·is sthenica = febris synochalis 
Febz·is subcontinua, fülytonos láz 

csekély osGkkenéssel. 
Feb:ris sudatox·ia, izzasztó láz 
Febris sympi;omatica) kórjelző láz 
Febris syncopalis (Balogh szótárá„ 

ból) == febris intermittens algída 
Febris synochalis, erőteljes láz, hagy

mázos láz érős vagy túlerős szivmű„ 
ködéssel (fe bris hypersthenica) össze„ 
kötött láz. 

Febi:is to:i:pida = f8b1is adynamiua 
l:""'ebxis txaumatica, a sebláz. 
Febx·is tx·opicalis (Balogh szótárából) 

feb1is :fiava a1nericana 
Feb::cis typhodes seu typhoi:des =--· 

mor bus typholdes„ 
Febris typhodes biliosa, hagym_áz„ 

szerű epeláz 
Febris typhosa, typhus, hagy-

n1ázláz. 
Febris typo invex·so, megforditott 

jellegű láz, pl reggel e1nelkedés, este 
csökkenés 

Febris urethxalis, húgycsapolás, ka„ 
teterizálás) szóval húgycső izgatás 
okozta lá.zroham 

Febxis va:i:;iolosa sine ex:anthemate, 
himlö-.láz kiü.tés nélkül. 

Febris ver·minosa.1 bélférgek okozta 
1'z 
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Febx·is vesicatox·ia (Balogh szótá1á
ból) = feb1is pen1phigosa ? ! 

Febx·is vesicnlosa (Balogh szótárából) 
= febiis herpetica . 

Febris vulneraxia -= febris trauma
tica 

Fel, az epe, a hólyagban levő epe 
Néha fel = cystis fellea1 mig »bilis«: 
a kiömlött epét jelenti. 

Fel bovin1un pnl'·ificatum (Balogh 
szótárából} ,= 

Fel taw:i depuratum, tisztitOtt 1nar · 
haepe„ 

Fel tau:ri iuspissatum, sűrített mar. 
haepe. 

Felinus (felis a macska) se„ suss111ns, 
macskado1ombolás„ 

Fellens (fel az epe), epés Cystis fellea, 
az epehólyag. 

Fellinicnm, seu felleinicnnt acidnm
1 

epesav„ 
Femen '"'= f81nu1. 
Femor•alis, femoraens (femu1· a 

czomb), czoni.bi Hernia femoralis 
a czombsé1 v Vena femoralis, czombér„ 
Nervus femoralis, a czombideg ;o

nervus cruralis 
Femorocele (v. ö. femur és cele; ba1-

barismus), Balogh szótárából V ö 
merooele, he1nia femoralis, 

Femox·ocoxalgia (v. ö. femur és co
xalgia; barbarismus)i oly csipő-ízületi 
bántalom vagy gyuladás, mely a 
ezombra is kiterjed? 

Femu:r·, a czomb. Synonym: os fernoris 
Fenestra cochlear'is = fBnestra ro

tunda, 
Fenestl'a ovalis, a tojásdad lik 
Fen-estl'a rotunda, s .• triquetra seu 

cochleae s cochlearis, a kerek lik 
Fenestra vestibuli = fBnestra. ovalis 
Fenestratus1 ablakos, likas 
Fereth:z:'nm., a hordó„ágy, gyalog hintó 
Fex·inns (fe1a a vadállat), vadállati, 

dühös, vészes„ Tussis ferina, a sza
má1h111 ut. 

az e1:jedés, az 
szeszol~j0k, 

Fermentatio, 
Fex·mentolea, 

olajok„ V. ö 
Fexmentolenm, 

a szeszoláj 
Fer'mentnm, az 

a kovász 

e1jesztés 
e1:jedéses 

többes f'ermentolea, 

e1:jesztő, az élesztő, 

Fermentnm cerevisiae, a sö1·élesztő 
Fermentnm morbi, a kúrgerj. 
Fex'mentw:n panis, kenyérélesztiő. 
Fer·mentnm ventricnli sucons 

gastricus. 
Fer·x·icns (f61rum a vas), vasas, vassavi 
Fen'Íacetae (ujabb germanobarbaris· 

mus), Balogh szótátából. Értsd : 

acetas fe1ri = .. f€tru111 aceticuru. V 
ö. acetas 

Fe:r·ricnm cit:r:'as (citras fe11i? 
iisn1us ), Balogh szótárából 
f0rrum citricun1 o:x:,ydatum 

barba
V. ö 

Fez-:r:·~cns (f8rrum a vas), vasas, vas-
sav1 

Ferro~ammoninm citricnm (ne1n 
korrekt. Balogh sz6táráb6i). = ferru1n 
citriou1n ammoniatum 

Fer:r'O-kalium ta:rtax'Ícnm = ta1ta1us 
ferratus 

FeJ'·ro-lactas (Balogh szótárából): :Ér
tendő: lactas fer1i ·v,. ö. fer1un1 ln.o
ticun1 

Fer:r'O··nátrinm pyx·ophosphoricnm 
= fe11u1n phosphorioum natronatn1n. 

Ferz·o-natl.'inm sulfur'icum (Balogh 
szótárából)= fer1um sulfuricum na
ti.:onatum 

Ferrosnm · kaliumtai:·tJ:·as (Balogh 
sz6tárá.bóli ge1mano-b&1barismus) = 
fe1ro-kalium ta1taiioum„ v„ ö. ta1tras 

Jegyzet A fenti kifejezéseket 
csupán azé1 t v·ettem fel, hogy ki. 
inutassam e téren is, hog,y a je· 
lenleg uralkodó szófaragó düh par
force alkot szörnyetegeket, báto1 
mindenikre van már tisztességes 
név„ Egyebekre v. ö. a bevezetéssel. 

Fex·l'·nginens, ferr•uginosus (fe1111rn 
a vas), vasrozsdti.s, vasrozsdasziu{i 

Fei:·x·ugo (-- ), vas['ozsda. V. ö 
Fex':rnm, a vas 
Fex·i:um aoeticum, eczetsavas va>: 

Azonos: acetas ferri 
Fex1nm aceticum. oxydatum. liqui

dnm, híg eczetsavas -..-aséleg = liqno1 
frnri acetici 

FeJ:·rnm alcoholisatum = te11 L1T11 

limatu1n 
Fei"x·um a:r·senicicum o:x:ydulatuni, 

ar 7.ensavas vaséleos. 
Fe:1·1-um boxota.:r·tax'icum albnmina

tum, bóros és b61kősava" fehéres 
(fehéruyés) vas. 

FeJ:·rnm bo:r·nssicum = fe11u1n hyd10-
cyanicu1n. 

Ferrum bx·omatum, brúrnvas 
Fer·rum candens, izzó vas. 
FerX'nm. carbonicum. oxydulatnm, 

szénsavas vas, Balogh szótáuib61 
Fex·x·um ca1·bonicnm saccharatu.m, 

ozuk1 os szénsavas vas 
Ferx'nm catalyticnm = fe11 u1n <lia· 

lysatu111 
Fer·r·nm chloJ:·atum, vashalvacs 
Fei:·i:·ntn chloridatum (szükségtelen 

új név„ Balogh sz6tá.r:ib61) = fe11 unL 
sesquichlora.tum 

Ferxum cit1"icnmi czit10111savas vas 
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Fer·x·nm citricnm ammoniatum, ozit. 
io1nsavas am1noniak·vas. Azonos: 
citras a1n1nouiae et fe1·ii. 

Fe1'1·nm citricnm o:xydatnm = citras 
feu:i oxydati 

Fer·rnm cyanatnm = fe11u1n hyd10-
t'Yanicu1n„ 

Ferxnm dialysatnm ox:ydatnm = 
fer1u1n hyd1ügonio ic,luctun1 

Ferrnm et nat1•inm pyrophosphor·i
cum = for11un pyrophosphoricu1n 
natronatu111 

Ferrnm hydrocya~icum, kéksavas 
vas 

Fexxnm hyd1:ogenio rednctnm, hyd-
1 ogcn szinítotto vas. 

Ferrnm hydxooxydatum (1·e„tius 
h:-, (ltoxydatwn) dialysatn111 liquidu1n 
= i'err;11n oxydatn1n clial:y satun1 so· 
lutnin. 

Fei:xnmjoclatnn1 saccharatnm, czuk
ros j6dvas. 

Fe1"r·nm-kaliota:c·ta1:icnm = kaliuni 
fc1 to-tart.11icn1n 

Fcr·rnm lacticnm, tcjsav;:i,s -~tas Azo„ 
11(-1::> : lactas re11·i sou lactas fe11osus 

Fex·xnm limatnm seu alcoholisa· 
tnm, a vaspo1 

Ferxnm malicnm, ahnasa.vas vas, Ba
logh sz6tá1áb6l 

Fei:rum mniiatieum oxydatum = 
fe11nn1 sesquichloratnrn. 

Fex·rnm mnri::itienm oxy<lnlatnm = 
fe11un1 chlo:ratnm 

x~ex·ru.m oxydato - oxydulatnn1, 
aethiori:o:; 1na1tialis, vaséloges vasélecs, 
fekete vasÜloes. 

Ferrnm ox:ydatum nativum rub:r·nm 
r" védi'..Ö, Teles te1més vaséleg„ Azo
nos: fa,pis h<ien1atites 

Fexxnm oxydatum dialysati~m so·· 
lutnm, szivá1 ogtatott vaséleg, 

Fex:r·nm oxydatnm fnscnm = 
Fel"x·um oxydatnm sacchai:atnm so·· 

lnbile, czulaos ol<l.ékony vaséleg 
Fex1:nm oxydatnm magneticnm, 

delejes yaséleg 
Fexxnm oxydatnm hyd:r·icum in 

aqua, va.sélegvizegy-oldat1 antidotu1n 
itrsenici 

Fei:·rum oxyda.tum nigrnm, fekete 
vaséleg 

Fe:r·i:umpeptonatum, lJeptonsavas vas 
Fe:r·:r·nm pe:r·ehlo:catnm ferru1n 

sesquichloratum. Balogh sz6t::í,r3.ból 
Fe:r·r·nm phospho~icnm natronatnm 

= pyrophosphas fe1·ronatrii. 
Fe:i·:r nm phospho:r·icnm oxydatnm, 

villanysavas v phospho1savas vas
éleg. 

Fei:·i:·um phosphoricum oxydulatum, 

villanysavas vasélecs, phosphotsa..v-as 
vasélecs 

Ferrnm pulve:r·atnm = limatura mar
tis alcoholisata ; vaspo1 

Fe:r·rnmpyx·ophosphhr·icnm cum am
monio citrico, pyropho"sphorsavas 
vas czit1omsavas anuuoniával. 

Fer1·um pyx·ophosphox·ium. eolubile, 
oldékony py1ophosphorsavas vas. 

Fe:c·:i:·um x·eductnm = fer1u1n hydro
genio 1eductum„ 

Fex:rnm sesqnichlox·atnm cr-ystal· 
lisatnm, jegeczes vashalvag. 

Fe:r·rnm sesquichloratnm solntnm, 
vashalvagoldat„ _.\zonos : oleum n1al:· 
tis, liquor fe11i sesg_uichlorati, li. 
(1uo1 fe1·1i nnuiatici seu perchlorici 

Ferrum snbca:r·bonicnm = ferrurn 
hydroxydatu1n Balogh szótárából 

Ferrnm sulfn:i:·atnm, vaskéneg, vas· 
kén 

Feri:um sulfurioum, kénsavas vas, a 
,.-:J.sgá.licz :1-zonos : vitriolu1n 1nartis, 
sulfas f'e110.5us. 

Fer·r·nm snlfurieu1u siceum = feni 
sulfas si.ccus, szát a~ kénsavas vas·· 
élecs 

Fex·r·um tar·ta:ratum V. ö globuli 
111a1tiales 

Ferx·nm valeriauicnm , gyökönke„ 
savas ...-·as 

Ferrumi:natio (fer1·u1nina1e fo1rasz· 
t:-tni), a fo11asztás 

Ferx·nminatoi:ins, fo1·1asztó; pl tn· 
bus fe11uminato1:ius, a fo11asztó cső 

Fernla, 1. a. vessző ; 2 a küllő, a sin 
Fernla alliacea Boiss. = 
Fe:r·nla asa foetida Boiss et Bnhse, 

a b"iizaszatadó növény 
Fe:r·ula claviculae = cleülo11a1thex.. 
Fex·nla e:c·nbescens Boissie:r· = ga.l„ 

ba,nu1n officinale JJon., a galbánfa. 
Fex nla jnxta Gooch, Schnyde:r·, Es· 
max·ch, Gooch, J~sntarch, Schnyder·· 

féle sin 
Fernl~ na:r·thex Boiss = na.1 the>x 

n.,i.a foetida Falc. 
Fexnla pei:sica Willd 1 saga,penun1 

a.c1ónövény. 
Fe1 ulae Scai:·pae et Belli, Hell és 

Sea1 pa ... fiéle sínek 
Ferulacea (ferula a blizaszat), a büir,ös 

gyanták 
Fe:r·rnlaeens, bi.izaszatos. 
Fei:veseentia (fervescere forrni), a 

fo1rás 
Fex·vidns, 1neleg. 
Fex·vox·, testi, szervezeti meleg, hő 
Festucae seu stipites ca:ryophilli, 

a szegfllszeg nyélczéi, 
Fexismus, a critinisn1us egy faja, 
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Fibra 214 Fila.mentosns 

Fibra. (eredetileg = lobus), a rost) a 
kanaf 

Fibra. arcifoi:,mis se„ medullae spi· 
nalis, ivszerü idegrost. 

Fibra fibrinosa, rostonya-.rost 
Fibra jecozis = hepal' 
Fibx·a muscnlax·is, az izomrost. 
Fibra nervea, idegrost Balogh szó. 

tárából 
Fibra tendinea, inrost. 
Fibxae arciformes externae = stra" 

tum zonale Arnoldi, 
Fibrae a:r'Onatae intex·nae, belső íves 

1·ostok„ 
Fibricus = fibrinosus 
Fi"brilla (fibra kies.), 1ostocska; nö-· 

vénytauilag: gyökérrost„ 
Fibrilla muscnlaris, izomrostocska 
Fib:i:·illa ner•vea, ideg1·ostocska. 
Fibxilla ne:r·vea primitiva, elsőd· 

leges, kezdetleges ideg-ro01tocska 
Schultze. Balogh szótárából, 

Fib:1ina, fibrin.nm (fibra a rost), a 
rostonya, rostanyag. 

Fib:i::ino~fermentum (v. ö, fibrinum 
s fexmentum), rostanyag„erjesztö. 

Fibx·inogenes, :6.brinogenus, jobb, 
Fibrinogennetes {fibra iost, d y$-.\l"t)· 

T't{; a ne1nzö, szülö ; újabb barbaris
mus), rostonyane1nző, rostanyag· 
uemzö 

Fibrinogenum (v ö, eHibbivel, hyb1·i
dum)1 rostanyagnemzö„ Bradyfibri·· 
nu1n (hybridum) sec„ Volli 

Fibrinoplasticns {fibra rost és v„ ö 
plasticus; hybridun1), rostképzlí, rost· 
anyagképző. ·v. ö paraglobulinu1u 

Fibrinosis (hybridu1n), a rostosság, a 
vér nagyfokú rostauyag.tartahna„ 

Fibrinosus, rostanyagi, rostonyás. 
Fibrinnria .(v. ö, fibra és ,Q oUpo-. a 

hugy; hybridum), rost anyag·· 
vizellés, rostouya-vizellés 

Fib:i:·oadenia (v ö„ fib1a és adeuia; 
dr.. Banti; ba1 b~rismus) = pseudo
leucaemia. 

Fibrocar,tilago (fibra és cartilago), 
rostos poxcz, rostos poritzogó 

Fibrocarti!ago falcata = fibrocarti. 
lago meniscoldes 

Fibrocartilago interve:i:·teb:r·alis, 
csigolyaközi por czogó, 

Fibroca:rtilago lunata = 
Fibrocartilago meniscoi"des, félhold. 

alakú porczogó a térdízületben 
Fibr,oceratoma (v ö. fibra és ce1a

ton1a; hybridum), bör·szarú, bőrszarv 
Fib:r·ochondr·oma (v. ö„ :fibra és chon

dro1na; hybridum), rostos poiczo.gÓ· 
daganat 

Fibroi'des, tibi:oi'denmsc neoplasma 

(v ö íibra és ,Q $1C5o; a.z idou1; 
hybridum) = :fibroma. 

Fibroinum (--)1 selyemrostanyag 
Fib:ro-lipon1a = lipo111a ílb1osum. 
Fib:roma (fib1a !l, rost; byb1idnn1) 1 

izom-rostdaganat 
Fibz·oma cyst:i.cum i tömlős izon1m 

rostdagauat, 
Fibx·oma malii:;nnm = sarcoma fih10-

cellula1e Virchow, Förster. 
Fib1"oma molluscum. = n1olluscum 

fib1osum. 
Fib:r·oma pa pillare, szemölcsszerű I ost

dagana.t 
Fib:n:oma peria:rticnlax'e dift'usnm 

= synovitjs fuugosa. 
Fibromyoma (v ö, fibra és nl_yonia i 

hybridun1)i rostos inyoma, izomiost„ 
daganat 

Fibromyoma cysticnm (v„ ö előbbi
vel), tömlős izonuostdaganat. Ba.logh 
szótál'ából. 

Fibi:·ope:ricarditis (v. ö. fib1a és peri
carditis; hybridu1n)1 a szivburok ros
tos gyuladása ? ! ! 

Fibrosax·coma (v. ö. fibra és sarcoma; 
hyb1idun1), rostos hnsd:tganat 

Fibxosns (-), iostos 
Fibula, a szár kapocs. Syno11y1n: focile 

n1inus cruris1 arundo seu ca.nna minor 
c1u1i::;, tibia mininui., :i:adius sutaö, 
perone. Fractura fibulae, szá1kapocs
törés T.iuxatio :libulae, szá.rkapocs· 
ílczan1od:1s. 

Fibnla.1·is = peronaeus, 
Ficatio (rosz szó) = ficus, condyloma 
Ficatum = hepa1 
Ficosis = sycosis ? l 
Fictei;·is (elr"Outott sphincter) = 1 rec·· 

tu1n; 2. néha abdomen. 
Fictile1 a csupox, bögre, tégely„ 
Fictio (fiuge1e sziuleui), a szinlés. 
Fictns, :6.ctitius, szinlett; pl n1orbus 

fic tus seu fictitius, szinlett, tettetett 
betegség, 

Ficus, 1. a füge; 2 = condyloma, 
Ficns ca:1,ica Linné, a fügefa 
Ficus cex·ifera Blnme, fa, melytéSl a 

getah-1ahoe viasz ered 
Ficus in ano = 1na1iscae. 
Ficus infer·nalis = so1nen iicini n1a-

jo1·is 
Figura, ábra, alak; idon1, kép. 
Figu:r,atio (-), alakulás, képződés. 
Fila. sper'matica (v. ö :filum), az ondó 

szálcsái 
Filamentosus (filum a czérna), szálas. 

Tunica filamentosa = tunica decidua. 
Cho1iou fila1nentosu1n = cho1•ion 
frondosum 



Filamentum 215 Fissurae mednlla• spinalís 

Filameninm, 1 = filumj 2. szálszerű 
hugycsapadék; 3. növénytanilag: a 
hin1szál; 4. cha1ta emporeutica. 

Filai;'Ía (filum a, fonál), a fonalócz„ 
Filaria bx·o:nchialisi hörgős fonalócz. 

A.zonos: sti:ongylus longevaginatus 
Rudolphi. 

Filaria goz·dins = fila1ia n1edinensis. 
Filaria hominis abdominalis,embe1·i 

hasfonalócz. Babesiu. 
l:~ilazia. medinensis, n1edinai fOna„ 

16cz. Azonos; {li ac:u.nculus l)C1 sai u.m 
Kihnpfe1, goi dins niedincnsis Linne 

Fílaria sanguinis homiuis, emberi 
vé1fonalóc:z ·v. ö chyluria 

Filetnm (filn"'.11 a fonal) = f1enulum 
linguae 

Fílices, a. ba1asztok1 páfr<inyok 
Felicicns (v ö filix), páf1ányos, 

páfránysavi. 
Fílicinn:m = acidu1n filicicun1, 
Filicnla dnlcis = polypoc1in1n vul-

ga1e L 
Filiductoi (filun1 ducero), czérnakalanz 
Filiformis, fonalszerli, fonalidomú. 
Filix mas, a 11áfiány, erdei páf1ány. 
Filixolinnm (!), páfrányolaj. 
Filti:atio (fiHrare szűrni), a sz ü rés, 

szü1lezés 
Filti:atum (-), a szüredék, a szüret. 

-v, ö 
Filti:atns, sziht, leszűrt. 
Filti:·nm, a szűrő; eddigelé ~a szil1le<>. 

J\Téha elvétve ))philtlum« helyett, 
Jtilnm, a szál, fonál. 
Filnm cathetei:'inm, a pöscsap dró~ja, 

kalauz a, a n1andrin 
Filum linguae = frenuhun 
Filnm sei:icenm antisepticnm, fertö-

1nentl3s selye1nfonál 
Filum sper·maticnm, az ondószál -

spe1matozoo11. 
Filnm tex·minale, a ge1inczvelö vég .. 

sz:ila, illetőleg a pia 1nater spinalis 
végszáht. Azonos: 11e1 vus ilnpar I!a.l·· 
leri, 

Fimbxia, 1. a rojtt bojt, czaüang j 2. 
fehé1 velöszálag 

Fimbx·ia cer·ebri = taenia hippocampi 
= Hgula cerebri. 

Fimbria ovarica, petefészek·· rojt, 
io,jtos petefészek-szfilag. 

Fimbi:iae tn'barnm, a méhkürt rojtjai. 
.A.zonos é1 teln1üek: ornamentu111 folia
ceuu1, laciniae, digitationes, infundi. 
bulum, ve:s:illu1n, morsus diaboli 

Fimbricatus1 c.-:afiangos, iojtos~ bojtos 
Fimbriocele (v. ö. fhnbria és cele, 

tehát bal'bal'isn1us), a kü1·trojt„sérv ! 
Sérv, melynek tömlöjében a kürt 
iojtjai vannak?! 

Fir·fir (a1 abs) = rubeola. 

Fissilinguis (fissus hasadt, lingua a. 
nyelv), hasadt uyelvü„ 

Fissio ligamenti co_noidei, a kU.11„ 
8Zeríi szálag felhasitása. :v ö, la· 
iyngofissio sec. Vicq d 1Azyr. 

Fissipes (fissus hasadt, res láb), hasadt·· 
lábú. 

Fissnra (finde1e hasitni), a hasadé~ a 
iés 

Fissn1a 
hasrés 

abdominalis, vilá.grahozott 

Fissni:a an.i, a segnyilá.s köriili uy:ik
hl.irtyán le\rö fekélyes i·epedezés, 

Fissnra bianchialis, kopoltyú-rés1 

zsiger·-rés. Balogh sz6tá1c1ból. 
Fissnra calcai·ina, sar kan ty ú.„ba1i:Lzda 

Balog szótárából. 
Fissnra Glase1i, Glase1„féle hasadék 
Fissni: a labii snperioris, a felső 

ajaknak az orr üregéig ható i·ése. 
Fissura longitu.dinalis se rncdullae 

spinaEs = 
Fissn1·a mediana a.nterioi: se n1e· 

dullae spinalis, a geriucz\elö n1ellsö, 
kö~epén futó barázdája 

Fissnra mediana posterior· se. nte· 
dullae spinalis, a, go1inczvelő há.tsó, 
közepén futó ba1ázdája, 

Fissnra orbitalis snpe1ioi: = fissura 
spheuo'ídalis. 

Fissnr·a 01·bitalis infe:i:·ior = fissura 
s11heno111axilla1is 

Fissura palpebz·ar·um. = i·in1a palpeb
rarum, szempillarés 

Fissnra pai:ieto--occipitalis, falcsont„ 
nyakszll ti rés 

Fissn:i:-a peti:·oso-squamosa = sutura 
petroso . sg_uamosa1 a sziklacsont $ 
pikely közti rés1 illetőleg - varrat. 

Fissui:a pter·ygol:dea, a szárnyszerű 
nyúlvány hasadéka. 

Fissni:a sphenoidalis seu o1'bitalis 
superio1", szemgödörbeli felsö rés. 

Fissura spheno·maxillaris sen orbi„ 
talis infe1·ior·, alsó szemgödörbeli 
rés. 

Fissnra sterni, világrahozott szegy. 
csonti rés„ 

Fissn1"a transvei:·salis bnccalis = 
n1ac1 oston1a. 

Fissni:·a urethi:ae infei:'ioi:· = hypo
spadia 

Fissnra nr·ethi:ae snperior = epi
spadia. 

Fissni:·a vesicae congenita inferio1·, 
világrahozott alsó húgyh6lyagrés 

Fissnra vesica.e congenita snpe·· 
xio1'·, világ1a hoSott nyílt hólyag az 
alhastájon, világrahozott alhastá.ji 
vagy felső hólyagi.és, 

Fissnrae mednll_ae spinalis, gerin·Jz„ 
velö-hosszhasadékok Balogh szótárá. 



Fistnla 216 Flavinum 

b61; a gerinczvelö hosszá- 1 

b a n 1efut6 b a Iá z dák, be r o
v ás 0 k~ 

Fistula, 1. a csö, síp; 2. a sipoly, 
Fistula a.ni, végbélsípoly, 
Fistnla biliosa, az epesipoly. 
Fistula bimncosa, két bélkacs közti 

síp oly. 
Fistula cibalis seu cibaria = oeso

phagus. 
Fistnla colli oongenita, világraho-

zott n.yaksípoly 
Fistnla completa, tökéletes sípol,y, 
Fistnla dentalis, fOgsípoly. 
Fistnla enter·o-vaginalis, bélhüvely„ 

sipoly„ 
Fistnla incompleta, tökéletlen si

poly 
Fistnla intestinalis = :fistula ster0 

coralis„ 
Fistnla lai:·yngea, gégesipoljr. 
Fistnla mammae, tejsípoly, csecs

sípoly 
Fistnla recti = fistula ani 
Fistnla recto • vaginalis, végbélhü

vely„sipoly„ 
Fistnla r·ecto - vesico .. vaginalis, 

végbél-húgy h 61,yaghü vel y·s ípo ly. 
Fistula i:·enalis, vesesipoly„ 
Fistnla sacci lacr·ymalis1 a köny· 

türnlll ó!Ípolya. 
Fistnla salivalis, nyálsipoly 
Fistnla stei:·co:1:alis = anus praeter~ 

naturalis. 
Fistnla thoracis, 1nell„sipoly. 
Fistnla tr·achealis, a légosö„sipoly. 
Fistnla nracho·-cystidovesicalis (v. 

ö,. u1acho·cystides és vesicalis), ura„ 
chustömH5-húgyhólyagsipoly, 

Fistula nr·ete:c·is, húgyvezéI··SÍpoly„ 
Fistnla uretero-vaginalis (v. ö„ ure

ter és vaginalis) húgyvezér··hiively-
sípoly 

Fistnla ur·ethralis, húgycső-sipoly 
Fietnla urethi:·o-ce:c·vicalis (Bal0gh 

szótárából). I:Ia a szófejtés áll : oUpYrri\p 
a húgyvezetö és cervicalis, akkor igy 
kell irni: »uretero„cervicalis«, mert 
urethra nem= ureter„ Ekifejezésfúr
ditása Balogh szerint : hugyvezetö 
nyakcsatorna--sípoly ! Nem értern. 

Fistnla nrethr·o--perinealis, (Balogh 
szbtár8.b61.. E szó fejtése rosz, mert 
nem oVp"f"/T'fÍp, hanem "fl oúp-.)5-pci; és peri
naeu1n), húgycsögátsípoly. 

Fistnla n:r·ethro-rectalis (Balogh sz6-
táráb61; ~z6f~jtés rosz ; ítt is oűp-f!Jpo:: 
és nem 01JP"fJ<"1JP; lneg hybridum, mext 
rectum deák szó), hugycsövégbél-
sípoly„ 

Fistnla Ul' etln::o„scz otalis (Balogh 
sz6tó1ából - szófejtés hibás, v. ö 
előbbivel), hugycséSboréksípoly. 

Fistula nrethx•o-ntezina, (Balogh szó. 
tá1'á.b6l ~ szófejtés hibás; v. ö eHíb .. 
biekkel), hugycsö - méhsípoly Ott 
ugyan >) húgyvezető « méhsípoly áll 
·- de sz6szeriut nem azt jelenti 

Fistnla ni:·ethx·o„vaginalis, húgyc.sö-
hüvelysípoly 

Fistula n:Eina:i:·ia1 húgysípoly 
Fistula venosa, e1·es sipoly 
Fistnla venti:·icnli, gyo1no1 .. sipol-.. 
Fistnla vesicae congenita, világra 

hozott köldöktáji húgyhólyag-sípol;;, 
Fistnla vesico-cervicalis ( v. ö„ vesica 

és uervix), hólya,g-nyakcsatornasípol) 
Balog_h szótárából.. 

Fistula vesico„genita.lis 1 hligyhólyag„ 
inéhsipoly 

Fistnla vesico·-hypogastxica, húgy 
hólyag-alhasi sípoly. 

Fistula vesico - inquinalis, húg) .. 
h6lyag„lágyéki sipoly. 

Fistnla vesico - intestinalis, húgy .. 
hólyag„ bét-síp oly 

Fistnla vesico-per·inealis, húgyhó
lyag gáttáji sipoly. 

Fistula vesico-rectalis, húgyhólya.g„ 
végbél-sipoly 

Fistnla vesico Ulllbilicalis = fisttila, 
vesic~1e e;ongonita. 

Fistnla vesico·-ntei:·ina, húgyhólyag. 
n1éhsipoly 

Fistnla vesico - ntero - vaginalis 1 

húgyhólyag··n1éh·-11üvelysípoly. 
Fistnla vesico:·Vaginalis, húgyhóls ag. 

hü,-elysípoly 
Fistnlosus, sipolyos. 
Fixatio (fixus szilá1d)1 szilá1ditá:-;, iög· 

zités 
Fixnm se. contagiun1; v. ö. contagiu1n 

:fixum. 
Flagellatio (fiagellun1 az ostor), az os

torozás. 
Flamma vitalis stnl coi•·dis, az élete1ö. 
Flatnlentia (-) 1. szélbánta.101n; 2· 

meteoris1nus. V ö 
Flatns a bélszél, a szél. »Szelek bánt· 

ják a beteget « Bélgáz:. 
Flavedo (flavus sátga.), a sárgaság, a 

sárga 
Flavedo co:c·ticum anr·antior·uJ:n1 

a narancshéj sá.1·gája. 
Flavedo corticum citri, a czitro1nhéj 

sárgája. 
Flaveqnisitinum (ftavus sárga, eq_ui· 

setum a zsúrl6 ), sá1ga zsúrló:festék 
Flavindinnm (fla,vus sárgai indigo), 

indigosárga. 
Flavinum, sá1ga festék 

' 
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Flexibililas 217 Fluor albus vaginalis 

Flexibilitas cerea, -viaszszerü izon1„ 
hajlékonysá.g. V. ö. cata.lepsia 

Flexilis, hajlékony„ V. ö„ 
Flexio, a hajlás Flexio uteri, a méh· 

hajlás Balogh szótár:ib61. 
Flexor se. musculns, a hajlit6 izo111. 
Flexox carpi :i:·adia.lis , 01's6oldali 

kéztöhajlit6 
Flexor cai:·pi ulnaris, singoldi:tli 

kéztőhadlitó. 
Flexnra (fiectere hajlitani), a hajlat 
Flexux·a sigmoidea = S. romanum, 

a leszálló ren1ese * S - sze1 ű hajlata. 
Floccileginm (floccus a pehelyi legere 

szedni) = carphologia. Balogh sz6-
tá1H. ban »floccilatio«. 

Floccnlns (floccus kies), a pehelyke 
['locculi intestinorun1, a bél bolyhói 

Flocculus ce1·ebelli = !obulus cere„ 
belli 

Floccnlus ce:reb:i;·i, agy}Jeholy. 
Floccus, a pehely„ 
Flores (fi.as többese), virágok, 
Flores altheae, a zilizviiágok 
Flox·es anthemidis = flores ehamo-

ruillae romanae 
Flores aI:·nicae, a kappanörvirágok 
Flo1"es aui;·antii, a naraucsvilágok 
Flo1"es balanstiornm, granátfavirá-

gok. 
Flores belbildae, belbilda-viiágok 
Floi:,es benzoCs, benzoe„virágok, 
Flo:c·es bo:r'aginis1 kerti ökörnyelv-

viiágokr orvosi bo1ág6 virágok. 
Floi:·es bl'ayerae, kusszó-viiágok 
Flores calendulae, peremérvüágok 
Flox·es cassiae ; v. ö fi uctus cassiae. 
FI01•es chamomillae x·omanae, r6mai 

székflí vii <lg 
Flox·es chamomillae vnlgaiis, lnezei 

szék:füvit'ág 
Flo1·és ciuae, cziuavirágok. 
Flox es cinae conditi, czuk1os czina· 

világok 
Flo1·es cinae bei-bexici, berbel'ségi 

czinavirágok 
Flox·es cinae indici, indiai czina

vii<Ígok. 
Flo:r es c'innamomi ; v. ö. fructus cas

s:iae 
Flor'eS colchici, őszi kikiricsvhág 
Flores convalla:r·itl,e1najalis, gyöngy·· 

viutg 
Flox·es cyani , buzacsüküllövhagok. 
Flores genistae = flores sp:i,rtii 

scopa1h 
Floxes gr·anati = fiores balaustiorun1 
Flores jasmini, jázminviragok 
Flores knsso = flores brayerae 
Flores lamii albi = flores u1 ticae 

n1ortuae. 

Flores la.vendulae, laveudula-vi1ágok 
Floxes levantici = semen cinae 
Flores lilii albii fehér liliomvirágok. 
Flo:res malvae ax,boreae,nagymályva-

viiágok, rózsa mályva.virágok. 
Flores malvae vnlgaris, közönséges 

mályvavüágok. 
Floi:es matricariae = fiores ohan]O„ 

inillae vulga1'is. 
Flo:res millefolii, eziczkor6virágok 
Flo:r,es naphae = flores aurautio1u1n 
Flox'es paeoniae, bazsalr6zsavirágok 
Flol'es papavexis, lná.kviiágok„ 
Flores papaveris rhoeados, pipacs·· 

vii'<igok 
Flores px·i1n nlae , kankalin virágok. 
Flo:res pta:rmicae, vadtárkonyvirág? 
Flox·es pyi:·ethxi ca:t:'nei et rosei, a 

r6zsa és bnsos imely vh'ágai. 
Flores rosaxum 1 rózsavi1ágok, 1'6zsa. 

szün1ok. 
Flox'es 'rosarnm damascenarum, da„ 

n1asz kusi i Ózsák 
Flores salis ammoniaci simplices 

= arnn1oniu1n chloratum 
Flores spartii scopaI'ii, seprlifi:Í· 

virág. 
Flores sambnci ebuli1 földi bodzafa. 

virág 
Flox'es sambnci nigr-ae, bodzafavi

r::ígok 
Flores stoecha.dos a:z:·abicae, arabs 

lavendnlavirágok 
Flox·es sulfui:·is loti = sulfu1· subli·· 

matum lotu1n. 
Flox·es tanaceti1 gilisztaváradicsvirá~ 

gok 
Flor·es urtica.e mortuae, árvacsalán„ 

virágok. 
Flox es tiliae, há1'sfaviiágok. 
Flores ve:r·basci, farkkór6virágok 
Floi;es violarum, ibolya.virágok 
Flor·es viridis ae:ris = r.uprum aceti· 

cu1n c1ystallisatum. 
Flores zinci = zincum oxydatun1 
Flor·escentia, a virágzás. 
Floxidus, virágz6, virágos 
Flos (-), a virág 
Flos lactis -= cren1or lactis 
Flos vir ginis = hymen 
Fluctuatio, a hullán1zás. 
Fnctnatio auxium, a fülzúgás, 
Fluidum, a folyadék 
Fluor, a folyás = fluxus 
Fluor albus = leucorrhoea, 
Fluor· albus pos~erior, végbeles fehé1· 

folyás 
Fluor albus utex·inus, a. 1néh fehé1'

folyása. 
Fluor albus vaginalisi a hiively fehé1-

folyása, 



Fluor ('.oeliacns 218 Folia ma!abathri 

Fltioi:· coeliacus = íluxus ooeliacus 
Fluorescentia (v, ö. ftuo1um), fén} e 

játék, szinjáték 
Fluor·um (-.), a folyany. 
Flu.x:io„ a -vérto1'lodás, hype1aenüa u,c„ 

tiva seu arterialis. 
Fluxio collatex·alisl olda.lagos vé1-

tódulás. 
Fluxus (ílue.re folyni), a fOlyAs. 
Fluxus coeliacns = dia1Thoea t:hy„ 

losa. 
Fluxus haemoxi:'1101dalis, a1'anye1·es 

folyás. 
Fluxus hepaticus = dia1·rhoea biliosa 
Fluxus sebacens = seborrhoea. 
Fluxus venti:is = dia11hoea. 
Focile xnajus = ulna, 
l'ocile minus = i·adius 
Focile minus c:ruris = fibula 
Focilia (focile többese) = ossa antib1a„ 

chii et crtnis, csőszerű pá1os cson
tok. 

Focimetrnlll (ugy is talá.ltan1 itva: 
phocimate1 i nan1 tndon1 n1agfejteni)i 
vastagsiigmé1ö. 

Focus (fove1e 111elegedui), a tüzhel,y, 
gOcz, gyiijtőpout. 

Focns lentis cristallinae, a szen1. 
lencse gyüjtöpon~ja 

Foecundatio (-), a ter1uékenyités, 
teherbaejtés. 

Foecnndit.as (fOp,cnndri,s\ a terinékeny 
ség 

Foeniculnm dulce1 édes vngy hanczia 
kömény. 

Foeniculnm vnlgaxe Mé1·at et 
Lens„ = 

Foenicnlnm. officinale Allione, kö
zönséges vagy né1net édes kö1nény 
V„ ö. anethun1 foeniculun1 Linné 

Foenicnlum officina.le Méi:·at et 
Lens., római v. krétai éees köu1ény. 

Foennm graecnm officinale Mönch, 
= trigonella foenun1 g1n.ocu1n Linné 

Foetalis (v„ ö. füetus)i magzati 
Foeticidium (foetus a magzat1 caedere 

ölni), a 1nagzatölés, magzatelhajtás! 
Foetor· ex ox·e, szlljbűz, büzös száj. 
Foetus, fetus (nünd a kettő helyes), 

a inagzat 
Foetus compressns = foetus papy„ 

raceus 
Foetns immatnrns, éretlen, idétlen 

magzat. 
Foetns in foetn, inagzat magzatban, 

egy1nás banött iker· .. ször nyeteg, 
Foetns matnrns, ér·ett n1agzat. 
Foetns non vitalis, nen1 életrevaló 

inagzat 
Foetns papyraceus, kiszáradt inagzat 

-- egy másik ikermagzat által el~ 
nyomott magzat 

' 

Foetus sa.n.guinolentns, holt, robha„ 
dó 111agzat. 

Foetus vitalis, életre való 1nagzat. 
Folia (folium többese), a lev·elek; köz„ 

nyelven mint szer: fü„ 
Folia aconiti, sisakvii·ágfü vagy 

levelek. 
Folia acuta, hegyes levelek 
Folia seu herba adianthi canaden· 

sis, kanadai 'l enu~hajfű 
Folia seu hei:·ba adianthi mexicani1 

ine:s:ikói fodo1kalevalek. 
Folia aeterna, 'iitltogató levelek, 
Folia altheae, a zilizlevelek, zílizfli. 
Folia anthos = rosmarinun1, folia. 

i·osma1ini. 
Folia arnicae, kappa11ö1levelek, kap-· 

panörfü. 
Folia anlé, aul-élevelek, a.uléfü 
Folia aux·antii, na1ancslevelek 
Folia azadii·achtae, azadii·achta leve

lek, nhnfi'i 
Folia baros:mae = folia bucco 
Folia belladonnae, nadra,gulyalevO·· 

lek vagy nadragulyafü. 
Folia betle, betlcfü, betlc levelek 
Folia bismalvae = folí<t althaao 
Folia boldo (v. ö. boldoa, Boldo spa-

nyol fiivész nevére), a boldofl-í. 
Folia bncha1 buchu, bucco, buku· 

levelek, bukkufű. 
Folia buxi, puszpá'1.fíí, pus?.pánlevél. 
Folia calendulae, a.z orvosi pereinérfii 
Folia capillor•nm Veneris, VenuS·· 

hajlevelek vagy ·venusfü 
Folia cax·dui benedicti, áldott coü

küllöfű. 
Folia cichoxiae, katánglevelek, ka

tángfü, 
Folia ·oocaae, kaka.levelek, kokafü 
Folia cochleariaei kanáltorn1alsvelek, 

kanálto1·1nafli 
Fo!ia digitalis puxpui eae, gyüsi1ü11-

ke-levelek vagy gyüszünkefli 
Folia diosmae = :olia bucco 
Folia duboisiae, duboisia levelek. 
Folia eucalypti eukalyptuslevelek 
Folia fax·farae, szattyúlevelek 
Folia fraxini, körisfalevelek. 
Folia gnttapercha, guttapercsa ·· iia·· 

piios. 
Folia hépaticae, nen1es májfü 
Folia hyosciami , beléndeklevelek , 

beléndekfű 
Folia jabor·andi, (yaborandi, ya.gna~ 

randi), jaborandi levelek. 
Fo.lia juglandis, d~6falevelek, 
Folia lauri, babérlevelek. 
FOlia lanrocerasi, borostyánnuogy

levelek. 
Folia malabathx·i, malabathru1nleve. 

lek 

' 'I 
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Folia malva01 mályvalevelck 
Folia 1natico, matikof{i, n1atikóle

velek 
Folia melissae, méhf{ilevelek. 
Folia menthae crispae1 fodo1mcnta 

le•·elek, fodo11nentafü 
Foliamenthaepipe:i:'Ítae1bo1s0s:meuta 

levelek, bo1srn~ incutafii 
Folia nicotianae, dohánylevelek. 
Folia persicae

1 
öszi baraczklevelek 

Folia plantaginis, útifűlevelek, 
Folia pulmonariae, gálnafű 
Folia py:r·olae nmbellatae, ernyös 

körtikefü„ V ö chin1aphila urobel· 
lata Nutt 

Folia qttercns, cse:i:leve1ek. 
Folia rho2s = folia toxicodendri. 
Folia i:osm~ini, rozmariulevelek 
Folia :r·ntae, l utalevelek, rutafli_. 
Folia salviae, zsályalevelek, zsályafri 
Folia scabiosae, szikkautyúlevelek 
Folia scolopendri1 bordala:pfli_ levelei. 
Folia sennae alexandrinae, szenna-· 

lflvelek 
Folia sennae sine resina, gyáutátOl 

fosztott szeunalevelek 
Folia stramonii, redöszhomlevElek. 
Folia taxaxaci, pitypanglevelek 
Folia theae, teal<tvclek, orosz tea. 
Folia toxicodendx·i1 méregfalevelek, 

1nérges szö:'.Ilö1cze levelei 
Folia trifolii fib~ini, vid1aeleczkeill. 
Folia uvae ni:·si, kukojcza.1evelek, 

kukoj czafii. 
Folia ve:1basci, f.arkkénülevelek 
Folia vincae, télizöld··levcüek 
Foliaceus (foliuro a levél), levélsze:i:ü, 

leveles, Ornamentum f'oliaceum = 
fimbriae tubaru1n, 

Folicula sennae, (foliculu1n kis levél, 
a szenna kis levelei. 

Folie circnlaii:·e (fr.) =~ :psy~hopathia 
cüc.ularis 

Folie :ii:·aisonnante, okoskodó elme~ 
bántalom„ J3alogh szóta1ából. 

Foliolnm (folium kies), levélke, másod
rendű lev01. 

Folinm, a levél. 
Foliumcacuminis mouticnli = co„ 

missura lobo1um semiluuarium 
Folinm florale, a murva.„ 
Follicnlaris, tüszös. Strepitus follicu· 

laris, hólyagosás, fuvó zörej„ Cysta 
follicularis, tüszős tö1nlö. Fasciculus 
follicularis, tüszöbeli köteg 

Folliculatns, állattanilag : befont, be
tokolt. 

Follicnli agminati s. aggr·egati (v, 
ö. folliculus), csoportos tüszök. 

Follicnlitis (barbarismus), tüszögyu„ 
!"dás. 

Follicnlitis bar'bae (111egbocsáthatat
lan barbarismus, mert er1'e van kife„ 
jezés) == sycosis 

Follicnlns (follis1 a fuvó kies„), 1.. a 
tömlö = cystis ; 2 a tüsző j 3. uövény
tlg: a tok 

Follicnlns grafianns, Gráf··féle tüsző 
Folliculns lymphaticns, uyirktüsző. 
Follicnlns mucosn.s, a nyá.lkati_i.szU 
Folliculus pili, a hajtüszö 
Folliculns solitarins, magában álló 

tüsző 
Fomentatio, a párolás, borogatás 
Fomentum, ineleg bo1ogatás, 
Fomentnm hnmidu.m, nedves bo:o„ 

gatis 
Fomentum Schmuckeri, Schmucker
Fomentum. siccum, száraz borogatás. 

féle borogatás 
Fons pulsatilis (fons a kút) = fonti·· 

culns frontttlis 
Fontariella = 
Fonticnlus (fons kies„). 1. kis kút; 

2 a kutacs = rons pulsatilis, vertex 
pulpitans i u0pies nyelven: a fejlágya; 
3. mesterségesen nyitva tartott fekély 
= ulcus artificiale 

Fonticulus fr·outalis (fon~ pulsa·· 
tilis, vertex palpitans), a- homlok
kutacs1 v. fökutacs, v .. nagy kutacs 
Ezt nevezi a nép : a g y e r m e k 
fej A l :t gyá n ak Minthogy »ÁU

taos« szO ne1n szép, a,iánlo1n helyébe 
a. 1>lágy«·ot elfogadni. Tehát a nagy 
1 ágy, v. hoinloklágya. 

Fonticulus mastoides s. Casseri, 
Casser-féle csecsnyulványlágya 

Fonticnlus occipita.lis, nyakszirti 
lágy, a nyakszii:t lágya 

Fonticnlns sphenoidalis, ékcsonti 
lágy, az ékcsont lágya. 

Foramen, a nyilá.s, a lik, a lyuk 
Fo:ramen amplnm Bartholini = 

fo1ame11 obturato1ium 
Fo:ra.men anonymnm Fereiuii 

foxameu Tarini = hiatus seu apertura 
spu1ia caualis Fa.llopii, Ferein·.féle 
névtelen lik 

Foramen centt"ale Soemeringii se. 
retina.e, állitOlag központi lik a 
sze1nideghártyában, Soemering . .féle 
lik 

Foramen coecnm! a vaklik. 
Foram.en coecnm linguae = foramen 

iieibomii = foramen glandulosn.111 
1íorgagni, a nJ'.'elv vaklika 

Fox-amen coecum Vesali = :porus 
c1anio„nasalis Hyrtl, Vesal-féle vak 
lik 

For•amen condylo.ldenm, izületbü
työk•lik 

' ' í 
\ 
\ 
' 
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I' o~'amen ethmo.ldale ante:iius et 
postei:ins, mollsö és hátsó rosta.csonti 
lik . 

Foramen glandnlosnm Mol:'gagni = 
forame1i coetJum linguae. 

Fo:i'amen incisivnm = fo1amen palati
num anterius 

Foramen infraorbitale, a sze1ngi.ídör 
alatti lik. 

Foramen inter·vex·tebrale, csigölya-
közti lik 

Foramen jngulax'e 
For•amen lacex·um, a rongyos lik 
Fox'a:men magnum = foramen occi„ 

pitale magnu111. 
For'a:men max:illax'e antexins = fo„ 

ramen JUcntale. 
Fox'amen max:illare inte1·nnm, belsö 

állka11ocslik. 
Fox·amen maximum Vesali = fora-

1nen obtu1atoriu1n. 
Foramen Meibomii = fo1·a1ne1i coe„ 

cu111 linguae. 
Fox·amen mentale, állcsonti lik. 
Foramen Monr·oi, 1IIon1oi„lika. 
Foramen nntritinm, t;:i,pláló lik 
Foramen obturatorinm, roctius : 
For·amen obturatnm, zárt, b o l' Í· 

tottlik. 
For•amen occipitale magnnm, nyak-

szirti nagy lik. 
Foramen oesophagenm, a bá1zsinglik 
Foxamen opticnm, a látó lik. 
Foramen ovale, a tojásdad lik 
Fox'amen ovale magnnm Blnmen„ 

bachi = foramen obtul'atum. 
Foramen ovale septi atx·ior'ttm, a 

pitval'sövény tojásdad lika. 
Fox-amen Pacchioni incisu1a 

Pacchi0ni, Pacchioni„féle lik 
Foramen palatinnm antei:ius,mellsö 

szájpadlás lik 
Foramen Rivinii, B.ivini-féle lik. 
Foramen rotnndum, kerek lik 
Foramen spheno-palatinum, szfij-

padlás-ékcsonti lile 
Foxamenspinosum, rectius in spina, 

tövisbeli lik 
Foramen supraox·bitale = incisura. 

supraorbitalis1 sze1nüreg feletti lik, 
a szen1gödör felső szélének bevágása. 

Fox'amen stylo-mastoi"denm, csecs
csonti lik. 

Foramen Tarini = foramen anony
mum Fe1einii„ 

Fox·amen transversum, a haránt„ 
nyúlványok likai. 

Foramen venosum seu quadrilate~ 
rum, az eres lik„ 

Foramen vex'tebrale, a csigolya lika. -
Foramen Winslowii, \V'inslow lika 
Foramina cribrosa, a L'ostacsont likai. 

l'o:ran1ina saci:alia., ci,nteriora ét pos
te1iEna, n ke1esztcsont 111ellsö s hátsó 
likai. 

For·amina Thebesii, Thebesius likai 
Fo:camina tnber'ositatis maxillar·is, 

az ábrii.zfl,ti csont dudo1·áuak likai 
For·ceps, a fogó. 
Fo:z:'ceps chir·u:z: gornm = 
Forceps crenata, inag;fogü. 
Forceps deceptoz·ia, rejtett. kuszto1a

1 

bistotirie caché. 
Forceps obstetricia, a szülö··fogó 

Eddigelé :)szülfogÓ« 
Foxceps ui:ethralis, h1lgycsöfogó 
For·ci1>r·essnra (v ö. fo1ceps és 

p1eme1e, szoritni), becsiptetés, be
csipés1 in e g e s i r é s ; t. i a vérző 
edény ruegcsipése a csiptetö fogó
val, a pinczettával, inely ideig„6ráig 
függve nta1ad az edényen. 

Foxcipnla (foTc;eps kies), a kis fogó, 
a csiptetö, pinczetta 

Foi:·cipula acnleata, fogas csiptetö, 
fogas pinczetta. 

Forcipnla. clandibilis, zá1ha.t6, zá1 ó 
csíptető V. ö. cleiaolabis. 

For·ensis (fo1u1n, a tö1·vén,yszék), tör~ 
vén,yszéld, pl. or\·ostan. 

For·fex, 1 az olló j 3. odontagu1.1 fog-
kulcs 

Forma, az alak, alakzat, az ido1n 
For·m.a. alie:na =- deforniatio. -
Formaldehydum (formica, a ha.ugya 

s v„ ö aldehydun1), köneny1nentes 
hangyasav, forinaldehyd. 

Foi:'mamidnn1 hydi:ax'gyi•atnm, kén·· 
esös fo1ma11iid, 

For·matio(for1na1e alkotni), az alkotás, 
az alakitá.s, képzlidés, 

Foi:·matio ani artificialis, ineste1sé
ges seg n.lkotása„ Y„ ö„ coloton1ia. 

Foz·n1atio ani ax,tificialis sec Néla
ton = lapa1ileotor;1ia 

Formatio reticnlai.>is, há.lószerii ké11 
zöp1nény, hálósze1 li alkotmány 

Fox·matio i:·eticnla:r·is alba, fehé1 
hálószerH alkotmány. 

Fox·niatio i:eticnlaris gr·isea, szürke 
hál6szerll alkotmány„ 

Foz·mativns, alakító, alkotó. \Tis fo1·· 
inativa s fo11natrix, az alkotó e1'Ö, 

Formica corrosiva (fo11nic~L a hangya) 
= heipes exedens 

For'mica fusca, a sárga hangya 
Foi:,mica nig:r-a, a fekete hangya 
Formica rnfa, a nagy ezdei hangya 
Formicans, hangyaszerűleg mászó, 
bizsergő Pulsus fotmicaus, gyenge, 
egyenetlen érverés 

Fornticatio (formica, a hangya), a 
hangyan1ászás érzeto, a bizsergés, :-:i. 

zsibbadás. 
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Formicicns (fOrmica a hangya), han
gyasavi 

Formula (v„ ö„ forma), a minta, kép·· 
let, orvosi :rendelvény. 

Formula chemica, a vegyi képlet 
For•mula extempor·anea = formula 

medica. (?) 
Formula magistralis, szabatos 01 vosi 

rendelvény. 
Formula medica seu medicinalis, 

orvosi rendelvény 
Formula nosocomialis, 1iivatalos 

rendelvény, kórházi rendel-vény 
Formula officinalis, 1n{ite1mi :rendel· 

vény„ 
F.or·mylbr-omidnm = bro1nofor1nium 
For•mylchloridnm = chlorofürruium 
For·myljodidnm = jodoformium. 
Formylnm,for•mylinm, a hangyasav 

gyöke, a formyL 
Fornicatio, a fajtalanság) a fajtalan

kodás„ V ö. 
For·nicatio violenta (íornices, pisz

kos boltok) hol a legaljasabb szajb:ik 
tartózkodtak), erőszakos fajtalanko
dás„ 

Fornices (fornix: többese) vasculosi 
renum = ar'cus vasculosi renales, a 
vese-·edény hajlásai vagy ívezetei 

Foi:·nix cerebi:·i, az agy boltozata. 
Fornix conjunctivae superior et 

inferiox', a szemkötÖ·-há1·tya. felső és 
alsó hajlása, ívezete 

l:,oi:·nix cranii, a koponya boltozata 
Foi:·nix or·bitae, a szemüreg boltozata. 
For·nix pharyngis, a garat boltozata 
Fornix tricuspidalis, a harmadik agy· 

gyomrocs boltozata. 
Fo1•nix vaginae, a hüvely bolthajtása 
Fossa, a göclö1 Inkább »árok« 
Fossa acetabnli, a vll,pa gödre. 
Fossa a1„ticnlaris, ízárok B~logh sz6„ 

tárából. Jobb: ízületi árok. 
Fossa axilla1'Ís, h6na~ji gödör Jobb: 

fovea axillaris. 
Fossa basilaris, alapi árok. 
Fossa carotica, a fejverőér barázdája 
Fossa condyloi'dea, ízületi árok. 

Azonos: fossa articularis 
Fossa glandulae pitnitariae (in

kább fovea etc.), a turhamirigy gödre 
Fossa glenoi"dalis, az ízületi árok. 

Jobb: >ifovea glenoidalis«. 
Fossa hepatis, a máj árka. 
Fossa iliaca, a csipőgödöi. 
Fossa infl:acla.vicula:r-is, a kukson. 

csont alatti gödör. 
Fossa inf"i:·amaxillaris, :Ulkaptics 

alatti gödör. 
Fossa infra.spinata, a lapoczkit g e

I i u e z e alatti gödö1 
Fossa ,iugulai:·is, to1kolati gödü1 

Fossa lacrymalis, a könyárok. 
Fossa longitudinalis, h0sszanti árok. 
Fossa magna, a hüvely bejárata, 
Fossa malleoli exter'na et interna, 

a külső és belső boka gödre. 
Fossa navicula:i:is, sajkaszerű árok, 

gödör 
Fossa ossis cubo1dei, a köbcsont árka 
Fossa ovalis, tojásdad gödör. 
Fossa ovalis septi at:riorum, a 

pitvarsövény tojásdad lika 
Fossa patella:r·is s. lenticulai:is 

co:r·poris vitr-ei, a lencsegödö1 az 
üvegtesten 

Fossa perinei = cavum ischiorectum. 
Fossa poplitea seuinte1 condy lo1dea, 

a térdbütykök közti árok. 
Fossa pterygoi'dea, a szárnyszeiű 

nyúlvány arka, 
Fossa :r·homboidea, csüllőképű árok?! 

V. ö. fovea rhom boidalis. 
Fossa scaphoi"dea, a fülkagy10nak 

sajkasze11'.i árka,, a lécz és ellenlé11z 
közti árok 

Fossa sigmoidea, a félholdalakú árok 
Fossa sup:i:-a.clavicnla"l'is, a kulcs

csont feletti gödör, 
Fossa snpraspinata, a lapoczka 

ge1incze feletti árok 
Fossa (hel:yesebben fovea) supra·· 

ti'ochlearis anterioi:· et posterior, 
n1ellső és hátsó könyökgödör 

Fossa Sylvii, Sylvius árka 
Fossa tempor-alis, a halántékgödör. 
Fossa transv"e1·sa, har<intárok. 
Fossa (helyesebben: fü"vea) trochan· 

tei:ica, a to1npor gödre 
Fossnla, kisárok, árokcsa. 
Fossnla petrosa, szikla-árokcsa 
Fovea, a gödör; néha = fossa. 
Fovea articularis, ízületi gödör„ 
Fovea cai:·diaca Wolfii, a'Z éb1ény 

fejzsiger-ürege. 
Fovea cent:i:alis se„ retina.e, a köz

ponti gödöike a sál'ga foltban, a 18,tó
vájulat 

Fovea glandulae lacrymalis, a, 

köny nürigy gödre 
Fovea glenoi"dalis, =:::: fossa gleno

idalis, 
Fovea inqninalis extei·na dextra 

et sinistra, külső jobb és bal lágyék
gödröcsk.e 

Fovea inquinalis intei·na dexti•a 
et sinistra, belslí jobb (ÍS bal lágyék„ 
gö(höcske 

Fovea inqninalis media dext1•a el; 
sinisti:·a, közlÍps(\ jobb és bal lá.g,yék· 
gödröcRke, 

Fovea m3.xillar'Ís, az arc zgödiir, az 
abrizati csout gödl"e. 
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Fovea rhombordalis 222 Frigns 

Fovea 
gödör 
nekén 

rhomboi:dalis, a ferdényes 
a negyedik agygyomrocs fe„ 

Fovea trochantexica = f0ssa tro„ 
ohanterica 

Foveola1 kis gödör, göd1•öcske; néha. 
= fossula 

Foveola t:r,ochlea:r'is, görgeteg göd„ 
röcske 

F:r,actm:a (frangere, törni), a c~ont· 
törés 

F:ractu:ra acetabnli, izületvápatörés, 
csipöizületi vá patörés 

F:r·actu:r•a antibz·a.chii, alkartörés 
Fractura assula:c,is = frfictura con1-

minutiva seu co111minuta 
Fractnxa basis cxanii, a koponya 

fenekének tö1ése 
F:ractm:·a clavicnlae,kulcscsont törés 
Fxactn:r'a comminnta, szövevényes, 

zúzott törés, szálkás törés. 
Fi:actuza coxnpleta, tökéletestörés 
F:ractn:t'a complicat~, bonyolódott 

törés, a lágy részeken keresztül 
szakadó törés„ Nyilt tör.és 

Fra.ctura conchata, kagylós törés 
Fi:actn:ra conqnassata fractura 

quassata. 
Fi:·actu1a co1·nea, szarútö1és, szarÚ· 

szerű törés 
Fxactuxa costarum, bordatörés 
Fractuz·a cxn:r-is, alszá1törés, 
:É'r·actura fcmoris, czombtörés. 
F:t>actni:'a femo:r·is colli exti:·acapsn-

laris, czon1btö1és a tompor táján 
Fz'actnza femoi:,is iutJ:acapsnlai:is, 

czo1nbtörés a czomb feje alatt 
Fi:actui:a fibula.e, szárkapocs törés 
Fxactnra genu, térdbeli törés Éi:tsd. 

fractura epicondylo:run1 fen1oris et 
epiphyseos inferioris. 

F:c·actn:t·a hnmei:i, ka1tö1és. 
Fractnra impe:c'fecta seu incomp-· 

leta = infractio 
Fractn:ra longitndinalis, hossz. 

iutuyos törés, hosszanti törés 
Fr·actnra obliqna, rézsútos tö1'és, 

ferde törés. Balogh szőtá1áb6l 
Fractn:z:'a ossinm, csonttörés 
Fractnre pax· ax·r·a.chement (fr ), 

csontda1ab letörése. 
Fractnra par contre coup, v. ö. 

contra·.fissura 
Fr·actura patellae, térdkalács-törés 
Fr'actnra p·enis, a n1onytörés 
Fx'actuxa pura, tiszta törés. 
F:t'actnxa quassata s. conquassata, 

öSszezúzotttörés, összemorzsolt csont„ 
törés, Balogh szerint: morzsás törés. 

F:r·actn:ra zadii, orsócsout„törés 
Fi:actura simplex:, egyszerű törés„ 
F1"actu1:a sterni, szegycsonttö1és 

Fi:·actn1"a tibiae, a szá1törés, az al-
szár törés 

Fx'actnra 
Fractnx'a 

ti:ansversa, har<int-tö~·és 
tz,ochantex·ica, tompor-

törés 
Fractni:a uluae, singcsouttörés, 
Fractnz·a vex,tebra:rum, ·csigolyatö1és 
Fraennlum = frenulum, 
F~agaz'Ía vesca L (fragrare illatozni), 

a szam6cz:a 
Fz-agilitas, a törékenység. 
F:r·agilitas os sium := osteopsathyro„ 

sis 
Fr agilitas vit:r·ea, üvegszeiü törékeny

ség 
F:ragmen, fz,agmentnm, a töredék„ 
F:r·ambaesia, framboesia (la framboise 

az eper) = mycosis framboesioides 
= the Ya1> s, Piau, Nyugot„A.frikábau 
és Nyugot-Indiába.n előfórdulO állitó
lag iagadváuyosi vagy némelyek 
szerint bújak61·os bántalom, lnelyet 
epersze1ű kinövések jellemzenek. 

F:rangulinnm, kui;yabengeal, Íl'an-
gulin„ V. ö, rha1nnoxanthinun1 

Fraxinetnm, a manna-aL V„ ö. 
Fr'axininnm, a f1axinin, köris-al. V ö„ 
Fraxinns chinensis, chinai kő1·isfa, 

melyen a chinai viaszte1mő »coccus 
ce1ife1·us(( éL 

F:raxinns ex:celsiox Linné, a kőrisfa. 
Fzaxiuns oi:·nns Linné, manJ::!.ater1nő 

kű1is:fa 

F:z:'emitus, a su11anás, csikorgás 
F:r'emitns dentinm = stridor dentium. 
Freniitns pectoxalis, a lnellkas iez-

gése. 
Fremitns vocalis = ftemitus pec

toralis. 
Fr'enulnm, a fék, kantár 
F:r·enuln:m clitoi'idis, a csik16 féke, 

kantárja 
l: ... :renulnm labii superioris et iu„ 

ferio:ris, a felső- és alsó-ajk féke 
F:z:enulum. labioz·nm. pudendox'nm, 

a szemé1emajkak féke„ 
Frennlum linguae, a nyelv féke 
Fx·ennlum penis, a mony kan

t árja, féke 
F:r·ennlnm pi:aepntii=fi.·enulum penis. 
Fx·ennlnm veli medulla.:ris, a velő 

vito1'laféke 
F:requens, gyo1s„ Pulsus frequens, 

gyors érverés. 
Fricatio, f:cictio (ü:ica1e, dörzsölni), a 

dörzsölődés, a, sú1l6dás1 a dö1zsöll:S 
zörej. 

Frigefacienti.l. (f1igus, hideg. facere 
csináilni) = i·efrigerantia 

F:c·igo::r• = úigus. Frigor mortis, n, 

hullahidegség, a tetein hidege. 
Frigus, a hideg. 
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Frondes 223 ~'ulcrnm 

Fx·ondes (f1ons többese), a lomb 
Fx·ondes sal>inae, nehézszagú bor6ka· 

lomb v„ galyak, 
Fx'ondes tari, tiszafalomb, tiszafa

galyak 
Frondes thnjae oi:·ientalis, a tuja„ 

lomb. 
Fx·ons a homlok Os Íl'Ontis, a hom

lokcsont 
:Frons quadxata, hon1lok-dudo1odis1 

angol kórosoknál 
Fx·ontalis, homloki. :Fr ontale remedium 1 

homlok-tapasz .. ·vena frontalis, hom
lok-é1 Sir:us froutalis, homlok-öbö1 
}fusculus frontalis, homlok-izon-1 
Nervus frontalis, homlok-ideg. 

Fx·onto„occipitalis, homloknyakszü ti 
Tulajdonkép: frontoocipitalis. 

Frucatxix, oly nö 1 ki hosszú c.:sikló
val büvUn, iuás növel fajtalankodik 

F:iuctifi.catio (fructus, a gyünrölcs és 
facere), te~méken,yités. 

Fxuctns, a gyümölcs, a mag 
Frnctns adjowan = fi uc.:tus ainme )S 

veri 
Frnctns alkekengi, piios páponya 

bogyói. 
Frnctns ammeos veri seu c:c·etici = 

semen a1nmeos ve1i. 
Frnctns (nnces) anaca:c·dii occi

dentalis, vesefadió 
F:c·nctns anacardii oJ:ientalis, ele. 

fánttetvek, keletindiai szivgyümölcs 
Fx·nctus seu semen anethí, kapormag. 
F:c·uctns anisi stellati, csillagos anizs 

te11uése, csillagos anizs 
F:c·nctns anisi vnlga:cis, közönséges 

anizs. 
F:c·nctus antophylli, szegfűszeg. 
Frnctus a:r·meniacae, kajszin baraczk 
F:r·uctus au:r·antiorum, narancs„ 
F:r·nctns badiani fructus anisi 

stellati. 
Fructns belladonnae (baccae), 111asz· 

lagos n<tdragulyabogyük. 
Fx·nctus capsicí ann.ui, paprika. 
Fx·nctns caricae, a füge V ö. ca1icae, 

fici, ficus 
F:r·uctns cassíae = fructus einna111orai 
F:c·nctus ce:rasi acídi, megy„ 
F:r·nctns ceratoniae, szt. János ke· 

nyé1. v„ ö siliqua dulcis 
F:r·nctns cinnamomi, szegfűszeg 
Frnctns cit:ri = porna cit1i. 
Frnctns seu semina coccnli indici, 

kokkelmagvak, halvési;:;magvak. 
'.Fi·nctns colocynthidum, sártök 
F:r·uctns -" elvétve semina - conii, a 

bürökte:rmés 
Frnctns seu semina col'·iandri1 ko· 

tiandertf~1·rnés v. magvak. 
Fr·uctns cucum.e1·is, az nbo1ka. 

F::r·nctns cncumer·is1 asini seu mo·· 
mor·dicae, inagrugó uborka, 

F:ructus cyn.osbati, csipkebokor„bo. 
gy6 .. 

Fructus ecbalii, magrúgó-ubo:rka. 
Fr·uctns s semen foenicnli, édes 

kömény 
Fructns fa.gi = nuces fagi 
F:r·uctns fagopyri = semen fagopyri. 
Fr uctus foenicnli cretici = 
Fr·nctus foeniculi dulcis, édes v, 

f1anczia kömény 
F:r·uctns foeniculi germanici = 

fl:uctus füeniculi vulgaris. 
F:r·nctns foeniculi i:omani = fructus 

fOeniculi cretici. 
Fx·uctus foenicnli saxonici = 
F:ructns foenicnli vnlgar·is, közön-

séges német kö1uény 
Fx·uctns f:r-agaxiae, szamóczabogyó. 
F::ructus fraxini, körismag. 
F:c·nctns lanxi, babérgyümölcs, a ne·· 

ines ·babér t.ermése. 
F:c·nctns maesae, sao1ia, szao1iagyÜ·· 

1nölcs. 
Frnctus mali = poma iuali. 
Fructns myt·obalani, a myrabolan .. 

gyümölcs. 
Frnctns myx·sines zatzé, zatzé-gyü-

n1ölcs 
F::r·uctus myrtillo:c·um, áfonya„bogyó. 
Fx·uctns passnla::r·nm minorum = 

passulae minores. 
Frnctus petx·oselini, petrezsele1n··mag. 
Frnotus phytolaccae , phytolac,ca

bogyók. 
F:ructns pirí s. pyri, körtvék, 
Fructus pr·nnoi:·um, a szilva. V. ö. 

drupae p1 uni, piuna. 
Fructns quercus, v„ ö glandes. 
Fr nctns tamai:indox'um, tamarinda„ 

gyümölcs 
Fuchsinum = fuxinum„ 
Fucns amylacens = fucus ceilanicus 
Fucns amylacens O'Sh., czelloni mo· 

szat 
Fucns cai:·agaheen = cara.gaheen. 
Fucns ceílonicns = alga ceiloníca 
Fucns gelatinosns Kön -= fucu;:; amy · 

laceus 0 1Sh 
Fncus hibernicus = carahageen 
Fucus lichenoides Tnrn = fucus 

amylaceus O'Sb, 
Fncns vesiculosns Linné, tengeri 

hólyagos lnoszat 
Fncnsolum (fucus és oleunl barha1is· 

1nus), ka1agenolaj„ 
Fngax, inulékony. Tumores fugaeesi 

mulékony görvélyes mi:t:igydaganatok 
Fugile (?) 1 íültömirigydaganat i 2. 

fültötályog 
Fnlc:r·um: a támasz, a 1na11kó. 
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Fnligo 224 Fn1 or transitorirrs 

Fuligo, a korom, 
Fuligo dentium, a fogak bar.fia pö1ke, 

súlyos lázban fekvő betegeknéL 
Fnligo splendens, fényl6 korom'. El

avult szer. 
Fti.lguz· = fulmen 
Fnlmen (fulgere villámlani), a villám, 

Fulmine tactus, fulmine ictus, villám
t61 csapott, ütött. 

Fnlminans, villá1nként öll:I ; pl. mol'
bus fulminans, hirtelenül öl() kó1·1 

betegség 
Fumaria officinalis L , orvosi füs· 

tik e 
Fuma:r,inum = acidum fumaricun1, 
Fumigatio (fu1nigare füstölni) 1 a füs

tölés. 
Functio1 a milködés 
Fnnda, !.. a parittya; 2 fascia quadri

eeps 
Funda max:illae, az állkapocs parittya-

kötése. 
Fundus, a fenék, 
Fnndns ventx'icnli, a gyomor feneke 
Fnndns nteri, a méh feneke. 
Fundus vesicae, ~ h-úgyh6lyag f e-

n eke. Balogh szótárából, A ·forditás 
ott: »húgyhólyag alapi részei.« 

Fnngiuum (fungus a tapló), Braeonnotj 
nem egyéb mint cellulosa 

Fnngosns, a taplós, rákos„ V„ ö. 
Fnngus, 1. a tapló ; 2„ a rak 
Fungns az·ticuli, az iztapló, izületi 

tapló. 
Fnngus chix'nrgQrnm, v„ ö. lycoper

don bovista. 
Fungns hae:m.atodes = careinoma 

haematodes. 
Fnngus haematodes auctornm = 

naevus vascula1is tube1·osus 
Fungus ignarins = agaricns chi1111-

goru1n, 
Fnngns laxicis = agaricus albus. 
Fnngns medullar'is1 a velős rák. 
Fungus melanodes, vé1szin rák
Fnngus umbilicalis, köldöktapl6 
Fnngus testis benignns, jóindulatu 

hc:rct.11Jlli túlt,111gű sarjadzits V. ö 
sarcocele testis 

Fungns testis benignus inflamm.a
torins, lobos, nc111 vészes heretapló 

Fungus te&tis benignus sypJ1iliti
cus, bújakó1os hel."etapló 

Fnngns testis benignus tubercnlo
ticns, giimfSk61os heretapló. 

Fnngus vascnlosus = cal."cinon1a 
vasculosu1n 

Fnngns vesicae, a húgyhólyag bol.Y
hos rákja, 

Fnniculitis syphilitica (v. ö. elöb 
bivel)1 bujakóros ondózsinó.i:gyuladás 

Fnnicnlns (funis kies.), a zsinór 
Fnuicnlns antex·ibx· se mednllae 

spinalis, a gerinczvelő mellső kö„ 
tege 

Fnnicnlus cnneatns se. medullae 
oblongatae 1 ékalakú kötég 

Fnniculns cuneatns Bnrdach, se. 
mednllae spinalis, Gall .. féle ékalakú 
köteg 

Fnnicnlns g:racilis se :m.ednllae 
oblongatae, karcsú köteg 

Funicnlus g:racilis Galli se. medulv 
lae spinalis, Gall-féle katcsú köteg 

Fnnicnlus lateralis se medullae 
spinalis, a ge1inczvelő oldalsó kö
tege„ 

Fnnicnlns ligamentosus = ligamen
tu1n laterale ulnare, a szálagos zsinór 

Funicnlus spei:maticns, az ondó
zsinór. 

Funicnlns Orlandi, Roland köteg 
V. ö. funiculus la.teralis Henle 

Fnnicnlus poste1ior· se mednllae 
spinalis, a ge1·ü1czvelő hátsó kötege 

Fnnicnlns pyx'amidalis, lobos köteg 
Fnnicnlns tez·es (-), kerek--köteg 

Balogh szótárából. 
Funiculns umbilicalis, a köldök-

zsinór 
Funis, a kötél 
Fnnis ai:·gentens = 1nedulla spiualis. 
Fnnis brachii, a fejérnek könyök 

aluli egyik belsö ága 
Fnx·cella, fui•cnlla supexior (fUrc:t 

a villa .kies.) = clavicula. 
Fnr·cella, furcnla >inferior seu hn

milioI' = p1"0cessus xiphoides, ha· 
sadt ka1d11yúlvány 

Fn:r·cnla sterni = incisura sen1ilu-· 
naris mauubtii ste1ni = furcula su. 
pe1iol". E1edetileg a két kulcscsont 
együttvéve értendő »furcula sterni<> 
alatt. 

Fux·fnr-, 1 a ko1pa; 2. a korpaleves, 
a czibere 

Fuifu:i. {1.itici, Uuz.<ti~OilHt 

Furfuxacens furf'nx·osus, ko1pás, ko1-
pasze.i:\_í 

Furfuxatio (furfu1 ko1pa) = des· 
qua:rnatio 

Fnr·fnratio infantilis = pity.tiasis 
infantilis. 

FnrfnY·ica = pityriasis 
Fn:i:ibnndns, f:Ur'iosns, 

jöngö„ V. ö 
dühöngő, 

J?nioi•, a diihöngós, 
Fnt:'Or' ci:i:·cnlai;·is 

circularis 

a düh 
psychopathia 

Fnnicnlitis (hybrid·nm)„ v„ ö„ sperma-· 1 Fnt:'OF' transitoi:ins11nulékony örülés, 
titis eln1ehábo1odás 

,„ 

l 



Furor genltalis 225 Fnxinnm germanicnm 

Fnror genitalis = erotomania. Ba„ 
logh sz6tá1áb6l 

Fnror nterinns = nymphomania. 
Furnncnlosis (hybridum), kelevény-

bántalom. v„ ö. 
Furuncnlusi a kelevény, a.vérkelevény, 
Fnsifo1"mis, ors6álakú, 
Fusio, sze1nészettlg, az egyeztetés Am„ 

plitudo fnsionis, egyeztetési erő 
Schuleck, 

Fnstis pistillaris (fustis a bot), Hyp
pokiates botja ficzamodá.sok beiga.zi
tására.. 

Fuxinnm b~·ittanicum, rosanilinum 
aceticum, angol fuxin vagy fukszin. 

Fnxinnm germanicum, rosanilinum 
chlo1·icum s, mutiaticum, a német 
fuxin, v, fU.kszin, 

15 



G. 
Gabe ha herva = gafherva (héber) 

= ossa coxa.1 un1 Hyrtl 
Gaduinum (v„ ö. gadus), a haln1~jzsii 

alaga1 a gadóczalag 
GadUs, a gadóczhal, tökegadócz. 
Gaeophagia (fi yt1J)J. a föld 1 9CJ.ytl~ 

enni), a földevés. 
Gaeophagus (yO'.tl]tpdyo;), földevlí 
Gaia (TÓ yáAa), a tej 
Galachthaemia (v. ö. gala, ,Q af11.i a 

vé1), 1. vé1es tej = lac sangninolen„ 
tn1n ; 2 = li paeniia 

Galactac:i: asis (v. 0 gala, & p1. ii 
- I'OSZ vegyli 

Ö. ga.la., ~ ri.r.pclTtlt'l 
a tcj0surg:ís, a tej. 

xpficrtr;; a '\'egy), korcs 
tej, rosz tej 

Galactac1•atia (v 
tal'th<itatlansá,g), 
folyás 

Galactagogus (Y ö. gala, ri.11fJ)yÓq, ve. 
zctö), tcjvczctö, tejelválasztó 

Galactalcoholum(v. ö. gala és alcohol), 
tejszesz, tejből készült szeszesital 

Galactapostema (v. ö. gala.1 TO dncicr
'llfl·O'. a tál) og), a tejtályog, a csecs. 
tályog 

Galacticus (111ú.axnxé~), tejes, tejsze1·{í 
Galactid:i:·osis (v ö„ gala és bydrosis), 

a tejizzadUs„ EL1vult 
Galactinomycosis (felesleges rosz szó) 

= galactomyces~ 
Galactinum (,Q yd).a a tej) = cas0inu1n 
Galactinus = galacticus 
Galactischesis (v. ö gala; lcry_H'I vü:sza. 

ta1 tani). a tej elválasztásána.k 1neg 
nkn.r'lá.s::i., r't tejmflgrekedés 

Galactites (ó yY.Aa.:xTi'."n')~ Al'.J'o.;}, a tejkő. 
Galactobnty:i:'Ometi:·nm (v„ ö„ gala, 

butyn1n1 és TO /J,,IÍTpov a méxí:I), vaj.. 
inérö„ Balogh szótárából. J'l.{ár I{raus 
s?.6tárában van erl'e szó: galactopio· 
lnet1 u1TI 

Galactocatai:·racta (v. ö. gala és ca. 
ta1racta), tejhályog, tejszin{i szürke 
hályog„ 

Galactocele (v .. ö. gala és cele), a tej.· 
sé1 v, inegrekedés okozta tejda~ 
ganat 

Ga lactocele Vidali, vizo;é1 v tcjszer ti 
tartalo1n1nal 

Galactodensimet:rum (v ö. gala 
dcnsus síü:íi és TD µS.rpov j i\jabb bar~ 
baiisn1us), tejsü1üségmétö Balogh 
szótárából, v„ ö. galactopycnon1etru1n 

Galactodes, galactoi:des (ya),fl.xi:CÜ8l].;, 
yaAaxcostO"fÍ.;), tejsze1ű -- tejszinű 

Galactodiaeta ( v ö gala és diaeta), 
te.iéletrend, tejjel való táplálkozás, a 
tejtáplálkoz{1ssal való 01 voslás 

Galactodiar:i:·hoea (v, ö gala és 
diar:choea), tejszinil has1neués = flu„ 
xns coeliacus = diarrhoca chylosa 

Galactoganglion (v„ ö. gala és gan-
glion), a tejcsi;nn6 - tejn1egrekcdés 
okozta csecscso1n6 

Galactoides = galactodes. 
Galactometastasis (v ö gala és 

metastatis ), tejátxakodás, tejvándo1-
lás 

Galactometastaticus (v. ö. előbbivel), 
tejvándo1lás okozta stb. 

Galactometria (v„ ö. gala és TD µlTpov 
a inérö), a tejn1érés, a te,jkénllés, a 
tej vizsgálat. 

Galactomét1"um (v. ö galacton1etria), 
tejkénilö, tejmérö 

Galactomyces (v ö gala és 1nyces 
rák) = ca1cino1na inedullare FeleR· 
leges. 

Galactoncns (v. ö. gala, 0 Öyxo; a 
daganat), a tejdaganat, csecsdaganat 

Galactophagia (v. ö gala, cpaytf\I enni), 
a tejevés, tejjel tiiplálkozás. 

Galactophagus ( yu.XY.>::ocpclro;), tej evő, 
tejjel ti plálkoz6. 

Galactopho:i:a = galactopo8a, V ö 
Galactapho:c·ns (yet:Xa.:>:TO'f'Ópo;) = lac .. 

tifer, tejképző: tejelvrllaszt6, tcjelvá„ 
lasztáselő1nozdit6„ ·v ö. lactifer, galac· 
topoeus 

Galactophthisis (v. ö. gala és phthi· 
sis), tabes lactea, szoptatás okozta 
sorvadás - szoptatók sorvadás::t. 

Galactophyga se :i:emedia (v. ö. 
gala:, cpÚyEiv elűzni), te:jűző., tejoszlató 
szerek 

Galaetophygus (v ö, galactophyga}1 

tejí.lzö, tej oszlató, tGje1,. ilasztássziiu. 
tetö 



Galactopiometrnm 227 Galenica se„ f·emedia 

Ga~actopi~metrnm (v, ö gala, TO 
TClOIJ a zsn, TO µéTpov a mérő), tej
feln1érő, a tej vajtartalmának mé· 
röje. 

Galactoplania (v. ö. gala; ~ 11:Ad11l) az 
eltévedés), tejeltévedés, a tej elbolon· 
gása m&s szervek felé, aberratio lactis. 

Galactoplanicns, galactoplanetieus 
(v. ö galactaplania), tejelbolyougás 
okozta. 

Galactoplerosis (v. ö„ gala; ~ TCA"fÍptt>crti; 
a bőség), a tejbőség. 

Galactopler·oticus (v„ ö. előbbivel), 
t_ejböség okozta stb 

Galactopoea se. x·emedia (v. ö .. gala, 
TCOié:i:11 c3inálni), tejadó, tejképző, tej
elválasztás előmozdit6 szerek. 

Galactopoesis (v. ö„ gala, -fi TIOtl]crti; a 
készítés), a tejképződés. 

Galactopoetica = galactopoöa 
Galactopoeticus = galactopo8us. 
Galactopoi'esis = galactopo8sis. 
Galactopofeticns = galacto1l0Eiticus. 
Galactopoens ( v .. ö. galactopoEia), tej. 

képző, tejelválaszt6„ 
Galactoposia (~ yaAcoei:·on:oala), tejivás. 
Galactopota, galactopotes (yaAax-ro· 

TIÓ-rl).;), a tejivó 
Galactopycnometrnm (v. ö gala 

7tvx11Ói; sű1ű, TO µé1po11 a mérő), tej.· 
sűrűségmérő„ {Jjabban: galactodensi.. 
1net1·um ! ! 

Galactopyra = galactopyretus„ 
Galaotopyreticus, tejlázban szenvedő. 

v. ö. 
Galactopyretus (v„ ö, gala, ó Tivpe:· 

TÓ.;, Td ro:Üp a láz), a tejláz. 
Galactor:c·hoea (v„ ö. gala, {l~t\l folyni), 

a t~jfolyás, a tejár ; a tejelválasztás 
nem szünik ineg ·-~ a szoptatás be-· 
állitása - az elv á 1 a s z t ás után 
sem 

Galaotox·rhofons ('v. ö. galactorrhoea), 
tejfolyásban szenvedő stb. 

Galactosaccharnm (v. ö. gala és 
saccbarum), a tejczukor, saccha1·um 
lactis. 

Galactoschesis = galactischesis 
Galactoscheticus = galactischeticus. 
Galactoscopium (v„ ö„ gala és~ axo11~ 

a v~zsgálat), a tejkémlő 
Galactosis (-fi '(Ct:Aáxcc.>crli;), 1 tejese· 

dés, tejjéváltozás; 2. galactopoesis. 
Galactospongns (v„ ö, gala, 0 a11óyyo; 

ráik) = galaetomyces. 
Galactostasis (v. ö„ gala, ~ acáati;, a 

megrekedés), a tejrekedés 
Galactostaticns (v ö. előbbivel), tEd

rekedés okozta. 
Galactosyrinx: (v ö. gala; ii aüptyl,; 

sipoly), tejsipoly, mastosyrinx. 
Galactotrophia (v, ö gala és~ i:poqrr 

tiipliilkozás), tejjel tiiplálkoziis, tejjel 
táplálás 

Galáctotr'ophicns (v ö. előbbivel), 
tejjel táplálkozási. 

Galactozemia (v. ö. gala; ~ i;Y]µi'.a az 
elvesztés), a tejelvesztés. 

Galactozemicns (v. ö,. galactozemia), 
tejelvesztési stb 

Galactnchía {-fi yaAaxTO\J)'.lCt:), 1. t~j· 
birás ; 2. a szoptatá,s, 

Galactnchicus, galactuchns (yet:Actx
TOÜ)'.oi;), szoptat61 szoptatási. _ 

Galactur·ia (v. ö. gala, -rO o\ipo\l, a 
hugy), tejvizellés 

Galactni:·icus (-), tejvizellö, tejhugyi 
Galanga, v ö. r adix galangae 
Galax:ias = galactites 
Galazyme (rosz sz6 !) = kumysz 
Galbannm {~ )'_ctA~tÍ\l"f)), galbanmézgás 

gyanta, gummiresina galbanurn. 
Galbanum levanticnm seu molle, 

lévantei puha galbanum. 
Galbannm officinale Don, (?):orvosi 

galbanfa. A növény tulajdonkép is
meretlen, 

Galbanum persicum seu siccum, 
persa száraz galba11un1. 

Galbuli jnniperi = baccae juniperi, 
Galea {~ yaAl"f), yo:ATj), 1. rnacska, gö .. 

rény, nyest s hasonl6 állatok; 2 
prénres sipka i 3 sipka - v főkötő~ 
szerű kötés- galea Galeni; 4. egész 
fejre terjedő fájdalon1 ; 5. főkötő, 
sipka1 sisak„ 

Galea amn11, n1agzatburoksipka 
Ha a fin1agzat fején burokkal jött a 
vilá.gra, - caput galeatu1n - nevezték 
az ujdonszülöttet bu1okban szülött. 
nek -· szerencsésg_yer1neknek. Lány
nál a magzatburok e marad,éka, t. i 
a galea :unuii »vitta~ nevet viselt, 
mi = főkötő 

Galea aponenrotica se. ci:an11, a 
fejsisak, koponyat:ikaró sisak. 

Galea Galeni, sipkn,szerü fejkötés, 
Galenus-féle fejkötés, Galenus sipkája. 

Galea tendinea cranii Santorini 
= galea aponeurotica 

Galeamauros:ls (v. ö. gale és a1nauro
sis), rn61os macskaszem 

Galeancon (Ó ycú,ea.yxc.h, yr1.Aia a inacska, 
Ó ayx.W11 könyök), ficzamodás okozta 
karrövidülés, rövid karú ember, n1us. 
telaneus. 

Galeantropia (~ yo:Aij macska1 C &11-
'.JpMrroi; ember), eln1ekór, n1elyben az 
ember magáp n1acskának képzeli. 

Galega o:ll'icinalis Linné, orvosi 
zan6t (?) 

Galenica se r·emedia, (Galenus 1ná. 
sodszázadbeli orvos nevére), Galen .. 
féle orvosi szerek, 
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Galenismns {ó ytx);1]1,1taµó;), vidámság, 
deiültség; 2. Galeuus tanainak köve
tése 

Galenista, galenistes, Galenus köve
tője. 

Galenium se. emplastx·nm(-),Galen„ 
féle tapasz .. 

Galeocox·e (~ ya.Aúx a macska, v. ö. 
core), a 1nacskaszem morőleges szerr1-
bogárral 

Galeopsis grandifloxa Ehrh = 
Galeopsis ochrolenca Lamark, vaJ 

szinü vajfli. Bolyhos vagy nagyvirágu 
fOganőtt. 

Galeopsis villosa Hnds. = galcopsis 
ochroleuca 

Galeropia (yo:).::pó; der·ült, vidá1n, ~ W..µ 
a szem), éles látás. V. ö. oxy0pia. 

Galexopus (v. ö. előbbivel), fénylátő, 
tisztán, élesen látó„ 

Galianco·n = galeancon. 
Galiopsis = galeopsis, 
Galipea cnsparia St. Hil 
Galipea officinalis Hanc = 
Galipea t:z:ifoliata Engl. (galipon 

indiantörzs nevére), angusztutai fa, 
melytől az anguszturahéj ered. Azo
nos : bonplandia trifoliata Willd, 
(Bonpland nevére) 

Galipeinnm = angustnrinu1n = cus-· 
parinun1. 

Galla, 11 gubacs. 
Gallae nigrae = gallae turcioae 
Gallae qne:z:·cus asiatioae seu tn:z:·ci-

cae, tö1ök gubacs, aleppoi gubacs. 
Gallae quercns .chinenses, ch inai gn-· 

bacsok. 
Gallae quercus halepenses = 
Gallae quercus nigx•ae = 
Gallae quercus tn:z:'cicae = gallae 

quercus asiaticae. 
Gallaceus = i;allatus. 
Gallatnr'a (gallus a kakas), a székfOlt 

a petében. 

Gallatus (galla a gubacs), gnbacsos 
Ova gallata, gubacsba rakott peték. 

Gallhuminicum acidnm, gallumein·· 
sav Nem birom 1negfejteni ! ! 

Gallicus, 1„ franczia ; 2 gubacsos, gu
bacssavas. ~{orbus gallicus = syphi
lis. ·v. ö. gallus 

Gallina, a tyúk 
Gallinaceus, tyúkos, tyúkszerü; pl 

pectus gallinaceum, tyúk v. madármcll 
Gallinaceus mas, kakas. Oaput gal 

linacei, kakasta1·éj. 
Gallinago, szalonka Caput gallinagi„ 

nis = caput gallinacei, 
Gallus (Ö yáAAoi;), 1. Oybele papja; 2, 

a herélt 
Galreda = gelatiua. 

Galsamach, galsamac, galsamai gal· 
samata, galsama (arabs) = epiglottis. 

Galnchia (~ yo:Aoux.lo:) = galactuchia. 
Galnchus (yáAouy_o;) = galactuohus. 
Galv3.nisatio, az állandó áram alkal-

mazása. V. ö, 
Galvanismocaustica (galvan~smus, ~ 

XtX'JCíTtY.~ TlX."'Y'j siitö módszer),· villa
mos égetés, galvanos sütés. 

Galvanismometx,um {Galvanisn1ns, 
Galvanféle villamosság, TO 
µ{rpo1,1 a mérő), »galvánvillamossá-g„ 
1né1ő«, galvánmérö, áramintézö. 

Galvanismopnnctnxa (galvanismus, 
pungere szúrni), villamos tűszegzés, 
galvanos szegzés. 

Galvanismoscopium {- ~ azoTC"fÍ a 
vizsgálat) = galvanismometru111. 

Galvanismus (Galva:ni a felfedező ne
vére), Galvani·féle villamosság,Gal
váni-féle elekt101nosság, állandó vil
latnos árain. 

Galvanocaustica se„ ai:·s, helyesebb. 
galvanis111 ooaustica 

GB.Ivanomet:z:,nm = galva.uoscopin111 
Galvanopunctuxa, helyesebb: galvo

nis1no1Junctnra 
Galvanoseopum = galvauismosoopun1 
Galvanothe:z:apia, galvanis1nothe1a

pia (v. ö. galvanismus és the1apia)
1 

orvoslás az állandó villamos űran1mal. · 
Gamma-resina, gan1ma gyanta. Ber -

?.elins ajánlotta, hogy a különféle 
növények mézgcls gyantáit a görög 
alphabetu1n szerint jelölnék: igy 
n,lpha-resina, beta„resiua, gam1na-
1esina, Azonban az hasznavehetetlen
nek bizonyult be ópen ugy, n1int az 
Unverdorben··féle a, b, e, gyanta 
1negnevezés, inelyet Berzelius sein 
helyese,lt , " " 

Gamos (o yaµo;), a u.oszulés. 
Gamphelae (a.i: yaµ9'l)Ao:.L) ·= n1axillae 

az állkapcsok 
Gangame ( ~ yayyCÍµTj) = 
Gangamon {TD yrí.yya.

1
1J.o.,,, Ó ya.yyo:µúh), 

l hál6 ; 2. = omentu1n majus 
Ganglia (v,. ö ganglion) abdominalia 

maxima.1 a hasbeli nagy együttérzö 
idegduczok, a hasbeli nagy sympa·· 
thicus duczok. 

Ganglia cervicalia nervi sympa
thici, a syinpathicus nyaki duczai. 

Ganglia lumbalia nervi sympathici, 
az, együttérző ideg ágyéki duczai. 

Ganglia sacralia nex·vi sympathici, 
a sympathicus keresztcsonti duczai 

Ganglia thoracica nervi sympa. 
thici, az együttérző idegnek n1ell
üregbeli duczai. 

Gangliax-ia = gauglionaria 

f, 
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Gangliaris (ganglion idegducz), ideg„ 
duczi, idegduczos„ 

Gaugliifoi:·mis (hybrid) = gauglio1les, 
Gangliitis (v, ö. ganglion), idegducz„ 

lob v gyuladás. , ~ 
Gangliodes {v„ ö ganglion, -ro i::t3oi;; 

idom), duczidomú, duczszerü. Febris 
gangliodes = typhus abdominalis„ 

Gangliolum (ganglion kicsinyítve), 
kis idegducz 

Ganglion ('rO yayyAÍo'I, "{ocyyd.'Alo'I), L se 
bészi értele:::nben: holttetem, hygroma 
gangliodes : 2,. az idegducz. 

Ganglion a:Polare, farktalan idegducz. 
Ganglion Ax·noldi, ~.<\..rnold„féle ideg„ 

ducz. 
Ganglion automaticum, önindító 

ducz,. Balogh szótárából. 
Ganglion Bochdalekli supramaxil·· 

lare,Bochdalek-féle ábl'ázatiidegducz. 
Ganglion cardiacnm Wr'isber-gii 

s. magnum, se. neivi syn1pathici, 
\V:i:isberg„féle' nagy mellducz 

Ganglion ce:a;·eb:a;·i anterius = corpus 
striatum 

Ganglion cerebr·i poster·ius = tha·· 
lamus opticus„ 

Ganglion cervicale infimum, a leg„ 
alsó nyaki dunz, 

Ganglion cer·vicale snpremnm, a 
legfelsőbb nyaki rlucz. 

Ganglion ciliar·e, sugár testi-ducz., 
Ganglion coccygeum. i:mpar seu 

Walteri se. nervi sy1npathici, Wal· 
ter-féle páratlan f3.rcsikducz„ 

Ganglion coeliacnm, has Ü1'egi ducz 
= ganglion se1niluna1e. 

Ganglion dolox·osnm myomatosnm, 
(talán jobb :volna: n1yon1atodes) Vir· 
chow, izomdaganatos fájdahnas ducz. 

Ganglion Gasser·i, Gasse:r:-féle ideg .. 
ducz„ 

Ganglion genicnli, térdes dncz, 
Ganglion ín:Rapedunculare1 ko. 

csány alatti ducz. 
Ganglion interpednncular·e, ku·· 

csányközi ducZ 
Ganglion intervei:tebrale, a csiga .. 

lyaközi likakban lévö duczok, 
Ganglion jugnlare glossopharyngis, 

a nyelvgaratidegnek torkolati ducza 
Ganglion jngnlar·e vagi, a bolygó 

ideg torkolati ducza 
Gan·glion lingnale = ganglion sub~ 

maxillare 
Ganglion lymphaticnm, duzzadt 

nyirknürigy. 
Ganglion Meckelii; Meckel.féle ideg. 

ducz„ 
Ganglion motorinm, mozgalominditó 

ducz, mozgás indító ducz. 
Ganglion nervosum, idegducz Kór„ 

tanilag = neuroma v. általában f~j
dalmas újképletszerü daganat 

Ganglion oticum =ganglion Arnoldi 
Ga.ngliOn- petrosumi sziklás„ducz 
Ganglion -i)ola.re, farkas„ducz, 
Ganglion .Polypola.re seu multipo·· 

lare, sokfarkú idegducz„ 
Ganglion ptex·ygo - seu sphenopa" 

latillnni = ganglion Meckelii„ 
Ganglion rhinicum = ganglion sphe„ 

nopalatinum 
Ganglion semilunax·e == ganglion 

coeliacun1 
Ganglion sensitivum, érzö-ducz 
Ganglion solare = cerebrum abdo„ 

minale = centru1n uervosum Willisii, 
a menyducz 

Ganglion sphenopalatinum = gE,ng„ 
lion 1'.ieckelii. 

Ganglion spinale, ge:i:iuczvelő-ducz 
Balogh szótárából. 

Ganglion spirale, pörge ducz 
Gangl:ion stellatum, a csillagos dncz, 
Ganglion snbmaxillaxe seu lin-

gnale, a nyelvducz 
Ganglion thoracicnm, inellducz 
Ganglion vascnlosum = glandula 

thyr·oidea 
Ganglionaria, ganglionata (Ehren

berg), gerinczvelő nélküli állatok 
Gangliosns, duczos 
Gangx·aena (~ yd.yyptLtW1.), 1„ a régiek 

értelme szerint rák vagy herpes 
exedens; 2 jülenleg fene, forró üszök, 
tehát lobos tünetekkel, mig ellenben 
»sphacelus« ·hideg üszök 

Gangraena diabetica bnllosa ser· 
piginosa, czukorbetegség okozta hó„ 
lyagos bőrfene vagy bőrüszök. 

Gangraena emphysematosa, légda„ 
ganatos üszök v. fene. A bomló szöve· 
tekben gázok fejlődnek. LégfCjtö üszök. 

Gangraena ex ar·teritide or·ta, kásis 
verőérgyuladás okozta fenésedés 

Gangx·aena ex decubitn = decu
bitus gangraenosus, fenésedő, iiszkös 
felfekvés„ 

Gangl'·aena ex embolia = gangraena 
ex ar te1·itide. 

Gangraena ex ischaemia orta, vér„ 
telenség okozta üszök 

Gangraena gaseosa vnlnerum = 
gangraena e1nphyse1natosa 

Gangraena genuina, eredeti üszök. 
Gangraena inilammatoria, lobüszök, 

lobokozta üszök, fenésedés 
Gangxaena mollecnlaris, = exul„ 

ceratio 
Gangraena nosocomialis seu diph

theritica, kórházi üszök. 
Gangraena pex· decubitnm = gaug

raena ex decu'bitu. 
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.Gangraena pu.lm.onum, tüdőfene. 
Gangr·aena pu.lmonum cix·cnm·· 

sci:·ipta, helyreszoritkozó v körülirt 
tü:iöfene 

Gangr•aena pnlmonnm dift'nsa, szét„ 
terj_edt tüdöfene 

Gangraena pnlpae1 fOgbélüszök. Ba„ 
logh szótarából. 

Gangraena senilis, agg üszök, vén 
korban fejlődő üszök, vének fenéje. 

Gangx·aena sicca, száraz üszök 
Gangx·aena spontanea = gangraena 

genuina 
Gangi:;aena spur·ia, álüszök. 
Gangi:·aena symmetrica Raynaudii, 

Raynaud··féle üszök V ö. asphyxia 
localis Raynaudii. 

Gangi:aena vera, valódi üszök. 
Gangraenanchone ( v„ ö. gangraena 

üszök, + d.yy._Ó'ITJ torokgyík) = angina 
gangraenosa 

Gangraenescentia (gangr aenescere 
üszkösödni), az üszkösödés .. 

Gangx·aenicus (yayypci:t.'ltx.6;), üszkös, 
fen és 

Gangraenodes {yct'(ypa.:tvWBTJ;), 1. üszök·· 
szerű ; 2. = gangraenosus. 

Gangraenodyspnoea (v. ö gang1·aena 
és dyspnoea), tüdőüszkös nehéz lég· 
zés, tüdöfcne okozta fulladozás, dys
puoea gangraeuosa 

Gangx-aenoi'.des, gangxaenoi:deus = 
gangraenodes 

Gangraenoma (tO yayypa.:l'IWTJa), az 
üszkös testrész, az üszök. 

Gangx·aenopsís {v„ ö. gangraena, ~ ŐtjJti; 
a litás), l{raus tr. sZe1int: amerikai 
aiczüszkösödés; 2. Siebenhaar tr. 
szerint: blephaiitis gangraenosa„ Ta„ 
l.in blepbaranthrax? 

Gangr·aenosis ( ~ yayypahwat;), gan-
grenescentia, üszkösödés. 

Gangrae"nosus = gaugraenodes, 
Ga:x·ab {arabs) = scabies. 
Garcinia ellíptíca Wall = 
Garcinia gntta Wight = 
Gax·cinia morellaDesr· .. 1 növény, mely·· 

töl a gutti 1nézga ered. Ga1cinia, 
Garcin utazó nevére. Egyéb syno·· 
n,y1nai: cambogia gutta L., hebra" 
dendron cani.bogioides Graham, 1nan
gostana morella Gartn, 

Gar·cinia picto:xia Roxb„ = garcinia 
'11.orella Desr 

Garcinia purpnrea seu indica, nö·· 
vény, melytöl a kokurnvaj ered. 

Gax·galicns, csiklandozó, önfertözö 
Gar·galismus (~ j'et.:pj'O'),tcrµo';), 1 a 

csiklandozás i 2. az önfertBzés 
Gargareum, garga:rinm (cO yo:pyaptc&v) 

=uvula. 
Gargarizatio = gargarisn1us 

Gargarisma (cO yapyáptafia), a torok· 
viz, toroköblitöszer„ 

Gargaxismns (ó yo:pya.ptcrµói;), a torok .. 
öblités 

Gargai;·isatio gargai:ismus. 
Ga:r·rulitas vnlvae, a nöi szemérem

test :ofecsegése«. Értsd a belé hatolt 
levegönek hangos kisurranása 

Gas, a lég, a gaz 
Gas oleigenum, az olajképző gáz. 
Gaster ('~ yacrt~p), 1. a has általában; 

2. a gyomor j 3 .. néha = uterus, 
Gasteralgia., gastr·algia, (gaster gyo

n1or, ,Q 11.'i.yoi; a fajdalom)= cardialgia 
Gas erangemphraxis , gaste:r·angi· 

emph:r·axis (v ö. ga0 ter a gyo· 
mor és angicmphraxis), a j?yomor 
véredényeinek betömülése, 

Gaster•echema, gasti:;·echema ( v„ ö. 
gaster a has, -lj i)y._11µa.: a hang), a has 
hangja - dobos kontatási hang7 

a dobos hang 
Gasteryste:r·otomfa. {v. ö. gaster és 

hysterotomia.) = hysteroto1nia. 
Gasti:;•aem.ia ( v„ ö„ gastet gyomor, cO 

a.:lµa.: a vér) = hyperae1nia ventriculi 
Gast'f•algia = gasteralgia 
Gastx·algions (v, ö, gastralgia) 1 gyo .. 

morgörcsi. 
Gastranabole 

rí OC~o:~oAi'J' a 
hanyadéka 

(v. ö., gaster a 
hányadék), a 

gyo1nor, 
gyomor 

Ga.!!:>trataxia, go.sterataxia. (v. ö. 
gaster a gyomor, ~ &.cct~la a rendet·· 
lenség), a gyomor falainak renyhe· 
sége - idlUt hurut folytán. 

Gastxatonia (~ yacrr·~p a gyomor, v„ ö, 
atonia), gyo111or··renyheség, atonia 
ventriculi, a gyoxnor gyengesége„ 

Gastrechema, gastr·echos = gaster
echema. 

Gasti;ectasia, gasti;ectasis {v. ö. 
gaster a gyon1or, .fi i:xco.crti; a tágulás), 
a gyomortágulás, 

Gastrectomia (v ö gaster, Ti. ó1:roµrí 
a kimetszés), 1 darab kimetszése a 
gyomor falából i 2. jelenthet: ~gyo-
1nor kimetszést« is .. 

Gastx·elcobi:·osis { v„ ö,. gaster a gyo·· 
mor, TO l?.xoi;: a fekély, ~ ~pWati; a 
ragás) = gastrobrosis ulcerosa. 

Gastrelcoma (v. ö,. gaster a gvomor, 
cO El.xooµa.: a fekély), gyomorfekély 
v ö. 

Gastr .. lcosis (v, ö„ gaster a gyo1nor 1 

~ f/..x.wcai; fekélyesedés), gyomc~feké· 
l,yesedés, gyon1orfekély .. képzödés„ 

Gastrencephaloma (v ö gaster a 
gyomor, és encephalo1na)= gastromy .. 
eloma. 

Gast"t·enchyta (v„ ö gaster a gyomor! 
i.yy._Ú<.d beönteni), a gyomorfccskendö. 

I
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Gastrentericns 231 Gastro-enteritis 

.Gastr'entericns (v. ö. gaster a gyo·· 
inor, i\IC$ptxór; béli), gyon101--béli stb 

Gastx,enteriticns, gast:t'O··entei:icns, 
gyomor-béllobos, gyomor--bélhurutos, 
v. ö. 

aastrentexitis (gaster a gyon101, -rb 
t\IT$pO'il a hél), a gyomorbéllob ~ a 
gyomor bélhurut 

Gastrentex'omalacia 1 gasti:·entex'O 
malaxia, gastr·enteromalaris (v 
ö gaster, entcron és ~ µrxhixx(a.:, 
µáAix.;(r; elmillás), gyomor-bélelmáll<is 
Felesleges. . 

Gastrepatico.s (v„ ö. gaster a gyomai, 
+.TI.a.:-ror.Ór; máji), gyon1or-·máji. 

Gastr,epatiticns, gyomor-.máilobi.V„ ö. 
Gastrepatitis (v„ ö. gaster és hepa·· 

titis), gyon101májlob 1 gyomormáj
gyuladás. 

Gasti: epiploi:cus (v„ ö. gaster és epip· 
10011), gyomor-csepleszi 

Gastrei:·ethisia (V. ö. gaster a gyo
- mor, ip$:Jl~Et'il izgatni), gyomoi--izgé

konyság. 
Gastrenpepticnm se, x·emedin.m 

( v ö„ gaste1 a gyoinor , TC$':"t-rtxÓ:; 
e1nésztö ), gyon1orerősitö szer. 

Gastx·icismns (v,. ö. gaster), a gyon101-
csorva., heveny gyo1norhu1ut, 

Gastr,icns (yet.OTpneó:;), gyomri, gyo1n1os 
Plexus gastricus nervor11n1 (anterior et 
posterior), a gyomor mellső s hitsó 
idegfonata. Venae gastxicae, a gyo
mor erei. 

Gastrismns (0 yet.crTptaµ.Ó\;)i 1 a tobz6-
dás - a gyon1or tú1telése ételekkel 
s italokkal; 2„ = gastiicismus. 

Gastriticus, gyo1norhurutos V ö. 
Gastx,itis (~ Yí>:O"T~P a gyomor), a gyo-· 

mo1lob, gyo1no1gyuladás 
Gastx,itis acnta = gastricis1nus 

status gastricus. 
Gastxitis chronica., idült gyon1or

hurut 
Gastritis diphtheritioa, roncsoló v 

feués gyo11101lob, gyon101feue 
Gastritis phlegmonosa seu pur-u

lenta seu submncosa, a sav6shál't.ya 
alatti kötöszövetre terjedő gyuladás, 
tályogképző gyomorgyuladás 

Gastx·oblennia (v„ ö. gaster 1 -~ ~Alvvet 
a nyálka), a gyon101 ta1:r_i1:ja, idült 
gyomorhu1ut. Felesleges. 

Gastx·oblennor·rhoea, gastr·obleuno
zemia = gastrobleunia Felesleges 
szavak. 

Gastrobi:·osis (v. ö„ gaste;r a gyo1nor, 
~ ~pWO"(:; a n1e~r<igás), fekély okozta 
gyomorátfúród<is 

Gastro_catharticus , gyomorhánya-
déki V„ ö 

Oastx·oúatharsis (v ö gaster és .fi 

x0~et.p~~:; a tisztitis)1 gyomorüriiléO?, ·a 
hnuyas, 

Gastrocele (v ö, gastel' a gyomor, 
v._ ü cel_e), a gyomorsérv. Tulajd0n
kép gyomortáji sérv = he111ia epi
gastrica. 

Gasti:·ocelicus (v ö. gastrocele), gyo·· 
morsé1vi 

Gastx·ocholia (v ö. gaster és chole), 
epés gyo1norbántalon1. 

Gastroohol9sis (v„ ö„ előbbivel), epcc 
l<iz, gastrocholia 

Gastrocneme _{~ ya.:crTpOX'il~µ"t]) = 
Gast:tocnemia (fi j'ClOTflOX'l"t]µfrr.) = 
Gasti:ocnemis {yo:O"Tpox.vY)µl:;) = 
Gast:r·ocnemium (·cO )'w:r-rpox.vfiµto'I), a 

lábikra, sura 
Gastrocnemins se. musculus -
Gast:roeuemins exte:r'nns, a lábik1'a. 

izom 
Gastrocnem.ius intex·uus = soleus 

Spigelii 
Gastrocoeliacus = 
Gast:rocoelicus (gaster a has, ~ xotl.let. 

hasüreg) = coeliaous Felesleges 
Gastrocolica., gyomorc:sikarás V. ö 
Gasti:·ocolicns (v ö. gaste1 gyomor, 

és colicus), nü a gyo1n1ot s a re-.ne-
sét illeti 

Gastx·ocoliticns, gyoni.01-remese-gyu· 
ladási. V. ö. 

Gastx,ocolitis (gaster gyo1no1, és TO 
xWAov), a gyon101·-1emeselob vagy 
gyuladás. 

Gast:r·odes, gastx,oides, gast:r,oidens, 
(ya.o-<poe;,o~.;, yaaTpWOr:;)) gyon101sze1·H, 
h ~sszer u. 

Gast:r·odiab1•osis = gastrobrosis 
Gastx·odia1ysis (v. ö. gaster .a gyomor, 

·~ Otcit,lJcrti; elválás), átható gyon1orseb, 
Gasti:·odialyticns (v ö. gastrodialysis), 

ithat6 gyo1no1seb okozta. 
Gasti:·odiatrema, a gyo1norlik. V. ö 
Gastx·odiatresis (\·. ö. gaster a gyo

mor,"~ Otci...-p11a~:; az átfúr6dás), gyon1or
iitfú16dás 

Gastrodidymus (v ö gaster has, Ó 
OlOuµo:; iker), össszenött hasú ikrek, 
össz:enött ike1szö1nyetegek 

Gastrodnodenalis (v. ö. gastel', a gyo-
11101, duodenun1 nyon1bél i hybridun1), 
gyomor-nyombéli. 

Gastrodyne, gastrodynia (v. ö„ gas„ 
ter a gyoinor, ~ Ol'iúv"t] fájdalo1n), 
1. gyon101fájdalo1n j 2 gyo1norgörcs 
V ö ca1 dialgia 

Gastr·odysnenr-ia (v ö. gaster gyo· 
mo1, ·ÜtÍ:; 1osz1 -rO 'ilÓÍpO\I az ideg), a 
gyo1no1 ideges bintalma„ 

Gastx·o„elytz·otomia (v. ö gaster és 
elyt1otomia) = laparocolpotomia. 

Gasti:·o .. enteritis, jobb ga;;;t,-renteútis 



Gastrohelcoma 232 Gastorrhaphe, gastrorrhaphia 

Gastrohelcoma (ros;-: sz6 ; Balogh sz6„ 
tárából), gyomo1fekély; jobb: gastrei.. 
coma. v„ Ö, gastrelcosis, ga.strelcoma 

Gastrohyste1·otomia rosz szó ; v 
gastryster otomia. 

Gast1·0-intestinalis (v. ö gaster. a 
gyomor és intestinalis béli; hybridu1n) 
= gastrentericus 

Gastrolienalis (v„ ö„ gaster gyomor, 
lien lépszövet), gyomorlépi ; pl.. liga
mentu1n gast1olienale, gyomorlép
szalag„ 

Gastrolithiasis (v., ö„ gaster a gyo„ 
moI, s lithiasis), gyomorköbántalom. 

Gastrolithus (v. ö. gaster a gyomor, 
ó Al~o.; a kő), gyomorkö 

Gastr·ologia (v. ö gaste:r a gyomor 
0 Aóyo; a tan), a gyomor, az altest 
tana. 

Gastrologns {ya.ocpo'Aoyo.;), alhastaui, 
gyomortani„ 

Gastromalacia (v, ö„ gaster a gyo„ 
mor, -fi µaAaxla. a puhulás), gyomor„ 
elmállás, gyon1orlágyulás. 

Gastromalacosis = gastron1alacia 
Gastromalacotious (v„ ö gastromala„ 

cosis), gyomo1lágyulásban szenvedő, 
gyomorebnállásban szenvedő 

Gasti:·o1neles (v. ö gaster a has, TO 
µD.oi; a tag), feles számú felső vég„ 
tagokkal bir6 torzszülött v, ször„ 
nyeteg, 

Gastromenia (v ö. gaster a gyo11101, 
o:É µi,vei; a h6szám), hószán1szerű 
gyomorvérzés„ 

Gastrometi:·iticns , lnéh··hasgyuladás„ 
bau szenvedél .. V ö„ 

Gastrometi:·itis (gaster a has és met1a 
a méh), a hashártya- s méhgyuladás 

Gasti:•ometi:•otome = 
Gastrometl''otomia (v„ ö 9aster az 

alhas, ~ µit°Tpo.: a méh, 'l) ToµYÍ a 
metszés), a császánnetszés, illetőleg 
has·· és méhmetszés 

Gasti:·otomicns = 
Gastrotomus (v .. ö gast1·ometrotomia), 

császárn1etszési, has-méhmetszést 
végző, 

Gast1·omyoes, gastromycus, tömlős 
gomba 

Gasti:•omycodel'a = 
Gastromycodei:·is (v. ö. gaster a gyo

ll101, 0 µ\íxoi; Dy<Lk, ~ Ofpo: hártya), a 
gyon1or nyálkahártyája = mucosa 

Gastromycoder·itis (v. ö. gastromyco„ 
dera), a gyon1or uyálkahárty~jának 
gyuladása.1 a g:y omorhu1'ut. 

Gastromyeloma (v ö gaste1 a gyo 
inor és 1nyel0n1a), a gyomor velős 
rákja 

Gastromyelosis (v. ö az elöhbi szbval), 
velős gyomorrá.k .. bautalom 

Gastrónephi:iticns (gaster a has és 
nephriticus), has-veselobban szenvedő. 
v. ö 

GastroJÍephi:·itis (v„ ö. gaster has és 
nephritis)1 hashártya- és veselob? ! 

Ga"stÍ'·onenr·ia ( v ö gaster a gyomor, 
TO vetipo'>' az ideg), 1 a gyo1uor ide
geinek működése ; 2. a gyomo:i: ide„ 
gessége? 

Gastr·onomia (v, ö. gaster a gyomor, 
0 vóµoi; a törvény), szakács„müvészet, 

Gastl'•onomus (0 ya.arpóvoµoi;), L sza
k8,csművész; 2, hassze1·ető1 finom 
ételeket szerető ember. 

Gastronosus és 
Gasti:·onusus (v. ö ga.ster a gyomor, 

has, ~ vöcroi;, voücro; kór), gyomor v, 
alhasbR.ntalon1 

Gasti:·opanc:i:eatiticus, gyomor·· has .. 
nyálmirigylobi. V ö. 

Gastropancr·eatitis (v, ö 
gyomor és panc.reatitis), 
hasnyálmirigylob. 

gaste1 a 
gyomor„ 

Ga.stropathia (v,. ö„ gaster a gyomor, 
,Q Tici~o; a bántalom), gyon1orbán
talom, hasbántalom 

Gasti:·opathicns (v ö gastropathia), 
gyomorbántalmi, hasbántabni 

Gasti:·operitoneitis (v. ö. gaster a 
gyomai és peritoneitis hashárt.yalob), 
Broussais: gyon1or--hashártyalob. 

Gastrophi:·e:nicus (v„ ö, gaster gyo-
1nor, qip'l]v, q.ip&voi; a 1"ekesz), gj'omoi·· 
rekeszi. 

Ga.sti:·ophthalmia (v„ ö. ga.ster gyo
mor· és ophthalmia), gyo111orcsorva 
okozta szembántalom, szemlob. 

Gastrophthisicns, hasbántalo1n okozta 
sorvadásbau szenvedő. V. ö 

Gasti:·ophthisis (v. ö .. gaste1 a gyo„ 
mor és phthisis), gyomor- vagy has·· 
bántalo1u okozta soryadá.~. 

Gastrophthoe (v. ö. gaster a gyomor, 
~ <p~OTÍ aszály) = gastrophthisis. 

Gastr„phtho.1ctts (v„ ö. gastrophthoe.) 
= gastrophthisicus, 

Gastroplethora (v„ ö. gaster gyo1nor 
s plethora), a gyomor véxn1cssége 

Gastropnenmatosis (v ö„ gaster és 
pneumatosis), gyomo1·felfúv6dás 

Gastr·opyl"a1 gastropyretus (v ö. gas
ter a gyomor, 0 7tupeTéi;, Tb it\íp a 
láz), gyomorcsorvá.s láz. 

Gastropyrex:ia = gastropyra 
Gastr·orrhagia (v„ ö. gaster a gyomor, 

~ po.:y"fÍ a szakadás), a gyon1orvérzés 
Gastrori:·hagicns (v. ö gastro1·rhagia), 

gyomorvérzési. 
GastJ:'Ol''l''haphe, gast:i:·orrhaphia (v. 

ö. gaster a has, ~ Poccp1Í a varrat), 1„ 
a hasvarrás; 2„ de jelenthet: gyo
morva1·ratot is„ 

l : 
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Gastrorrhoea 233 Gelseminm luci dn m Poir. 

Gastxoxx·hoea (-1) "fö'.f'J'tpÓpottt) 1 =fluxus 
coeliacus; 2„ időnkinti hányás 

Gastx,oscix,rhns (v ö gaster a gyo„ 
inor, ó axl~Poi; a r0stos rák), a gyon1or 
rostos rákja, 

Gastrosch·rhns cardiacns, a gyomor 
nyitjának -· benyilójának -- rákja, 

Gastosclerosis (v„ ö„ gaster és sclero·· 
sis) = gastroscllrhus? 

Gatroscopia (v„ ö. gaster, .;.. crxorc.,-J a 
vizsgálat), 1. a hasvizsgálat; 2 gyo
mortükrözés. 

Gastx,oscopia electx ica, a gyomor 
tükrözése villamos fénynyel. 

Gastx·oscopus (v„ ö. előbbivel), villa·
mos gyo1nortükör .. 

Gastrosis (8 ytta't'~p), 1. a gyomor„ 
bántalon1 ; 2. = gastricismus 

Gastx·osphongiomata (v„ ö. gaste1 és 
sphongioma), hasgümők„ 

Gastrosplenicns (0 yaa•TÍP a gyomor, 
07tÁT)VtxÓi; lépi), gyomor lépi V. ö„ 
gastrolienalis. 

Gastrospleniticns, gyomor-léplobi. 
v,. ö, 

Gastx,osplenitis (v. ö. gaster a gyo. 
1nor, crn);1fv a lép), gyon1orléplob, v, 
gyuladás. 

Gastrostenosis (v, ö gaster a gyo
mo1, ·~ f'J't'Évti>crti; a szoros, szűkület), a 
gyomorszükület, gyomorszoros V. ö. 

Gastx·ostenosis cardiaca, a gyomor 
nyitjanak szűkülete, szorosa, benyi
lój<tnak szo1·osa, a gyon1or felső 
szádjának szorosa. 

Gastx·ostenosis pylox'ica, a gyomor 
kijárójának szűkülete , szorosa, a 
gyo111orcsuk szorosa 

Gastrostomia (Sedillot. V. ö, gaster 
és ston1a; idétlen alkotas, n1ert azt 
jelenti hegy gyo1norsz<ij), értsd: for-
1natio :fistulae gast1icae 

Gastrotomia, gastxotome (v, ö. gas· 
ter a gyomor, "Íj 't'O!J."Í a metszés), a 
gyo1norn1etszés; gyomo1nyitá.s; néha 
= hasmetszés. 

Gastx·otomicns, gastx·otomns (v. ö„ 
gast1·otoniia), hasmetszési, gyo1nor .. 
metszési.. 

Gastx•otympanitis (v, ö. gastcr a has, 
-/i 't'UjJ.71:0'.VÍ't'li; vóvo' a dobkór), a gyo·· 
mordobk6r, hasdobkór,. Gyo1norfelfu
vódás, hasfelfuvódás 

Gastrotyphns (v. ö. gaster a has ós 
typhus) = typhus &bdominalis, Fe„ 
lesleg. 

Gastroxytes (v ö. gaster a gyomo1, 
é~~rt)i; a savanyúság), a gyomo1 sa
vanyúsága, a zaha 

Gastrnla, gastrnlnm (Hy1tl J,, gas
trum kies ), a csir v„ ébx·ényüreg első 

kezdete._Balogh szótá.rában: gast1ula 
= bélilcza Haeckel? ? 

Gastryste:xotomia (v,. ö. gaster a has 
és hystei"Otomia), a császármetszés. 

Ganlthe:x·ia pxocnmbens L,, (Ga.ul
thie1· orvos és füvész nevére), ame„ 
rikai növény, melynek leveleit tea 
~~·anánt - (»labrador tea«) használ„ 
Jak. 

Ganlthe:rylennm (y. ö. gaultheria), a 
gaultherilen, 

Gavage (fr,)1 superali111eutatio, erö
szakos túlt8,plálás 

Gaze eax·bolisata antiseptica, 
kár balos gaze. 

Gaze sa.Iicylata, salicylsavas gaze 
Gazeolnm (? !), belégzésre szolgUló fo„ 

lyadék, mely ammoniak, benzin s 
kárbolsav elegye Balogh szótiLrából 

Gedem (arabs) = ezysipelas 
Gedguil (arabs) = canalis intestini 

tenuis. 
Geisoma (•O ydawµa), 1., az eresz; 2 

a szemöldökív. 
Geison, geisos (•0 yetaov, 0 yeíaoi;) = 

geisoma. 
Gelasini se dentes (ol yehixaívol)~ a 

nletszőfogak.. V. ö. 
Gelasinns (yeh~crtvoi; nevető), nevetö, 

nevettető 
Gelasmue: (6 yeAacrµÓ.;), a görcsös ne„ 

Vt tés. 
Gelatina, a kocsenya, a~ enyv. 
Gelatina animalis, állati enyv. l3a„ 

logh szót<lráb61. 1 
Gelatina calabarica, a kalabá1„ko· 

csonya. 
Gelatina car;agaheen, ca1ragén-ko

csonya 
Gelatina jecoris aselli = oleu1n je~ 

cori s solidificatum, halmitj„kocsonya. 
Ge~ati1.1a lichenis islandici, izlandi 

zuz1no··kocsonya. 
Gelatina lichenis islandici saccha

Xl,Lta sicca, czuk1os, száraz zúz1nó„ 
kocsonya. 

Gelatina liqnixitiae pellncida, itt·· 
látszó higvi1icz··koc,;onya 

Gelatinae medicatae, szeres kocso· 
nyák, orvosi kocsonyák. 

Gelatinosns, kocsonyás, koc.souya
szerű. 

Gelatio, megfagyás, inegalvadás, meg„ 
meredés„ 

Gelatns, inegf3.gyott, n1egder1nedt, der„ 
medésben szenvedő. 

Gelseminicns (v. ö. gelsemium), gel
se1niumsavas. 

Gelosa (!), gömbn1oszat„kocsonya 
Golseminum, a jazminal, a gelsemin. 

v. ö„ -
Gelsemium lucidnm Poir -
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Gelsemium nitidnm Mich 
Gelsemium sempervirens Pers, a 

sá1gajazmin Egyéb sJ u0ny1nai: ano·· 
nymus sempervirens \Vall, bignonia 

- sen1pervirens L, gelsen1ium sempei
vii ens Ait., lisianthus sen1pervirens 
nüll 

Geminatus, páros, iker. 
Gemini se. fi:·atr·es, az ikrek V ö 
Geminus = geminatus. 
Gemma, a bimbó, a rügy, 
Gemma fl.oi;·fgera, virágrüg_y. 
Gemma foliifera, levéliügy .. 
Gemma ocnli (Galenus), a szem len-

cséje, 
Gem:mae abietis = turiones abietis 
Gem:mae pini = tu1·iones pini 
Gemmae populi, nyá1farügyek. 
Gemmatio (v„ ö„ gemma), a rügyezés. 
Gemelli = gemini Gemelli surae = 

gast1·ocnemius et soleus Hyrtl szerint : 
biceps surae . 

Gena, az arcz:, a pofa, az ábrázat. Ge
nae néhg, = palpeb1·ae. 

Genei:·a·tio (geuer e ne1nzeni), a nem· 
zés; néha: a nemzedék, az ivadék. 

Gener·atio aequivocai önnemzés, ős„ 
nemzés, t. i ne1n petéből való ere
dés ; tehát: önönteremtés, ös terem. 
té~. 

Gener·atio alter·nans = 1netagenesis 
Gener·atio oogena, pete általi nen1zés. 
Genei:•atio spontanea = generatio 

aequivoca. Balogh szótárából. 
Generato:c·, a ue1nző 
Generatr·ix:, a s.iülö, az anya, 
Genesiologia (~ )'Évern; a nen1zés, o 

Aiyo; a tan), a neinzés tana 
Genesis (~ ylvecn;), a nen1zés, a 118111·· 

zet, eredés, származás 
Geneta (Ó yevértj;) = ganerator, 
Genicnlatns, térdszerü, ízes Co1"pus 
geniculatum, ízes test, cso1n6s test. 
Genicnlnm (genu kies), 1„ a kis tér·d, 

a térdecs; 2. a növéuyszár íze. 
Genioglossns se mnsculus (TO yt!.velov 

az áll és glossa a nyelv), állcsúcs
n:velvizo1n 

Ge;;tiohyodes, geniohyo:l'des, genio· 
hoi'dens se. muscnlns (TO ye'.vetov az 
áll s v. ö. hyodes; ne1n korrekt al
kotás), állcsúcs-szakizo1n. 

Geniohyoglossns se mnscnlns (TO 
yévuov az áll, hyodes röviditve s 
glossa a nyelv), állcsúcs-nyelv.sza.k· 
izom. 

Genista. scoparia Lam = spartium 
scopariun1 L, 

Genitalia (genitalis többese), az ivar·' 
szervek, a nemző részek, a szemé1·em. 

Genitalis, nemző, ivari, szcmére1ni. 
Genitoz·, a nemző, az apa. 

Genitrix. az anya 
Genitn:r-a, 1 a nemzési 2 az ondó; 

3. = gerritalia. 
Geninm (TC yivnov), az áll 
Genins. a nemtö. 
Genins' epidemicus, a járványnemtő. 
Genius moi:bi, a kórnemtő, kórjelleg. 
Genneticocnesmus (y~V'lenxó; nemző, e 

Y.VYJaµó; a. viszketeg), az ivarszei vi 
viszketeg, viszketés v viszketeg a 
szcn1éien1testen 

Genneticonnsi (ye:vve:Ttx'.l'; ivai·.szervi, '/i 
vo:Vcro~ a kór), az ivarszervek bántal-
111ai, a nemzör·észek, - a szemé1·en:i 
bá11t1hnai 

Genneticus (yEvve:nxé;) = genitalis 
Gentiana, a tá1nics. 
Gentiana. centa.n:c·inm Linné = e1y

tluaea centauriun1 Pe1s, 
Gentiana chizayta Roxb = ophelia 

chirata Grisebach, ch:i:rata-tárnics 
Gentiana cru.ciata L, (?) a ke1esztes 

tárnics 
Gentiana lntea Linné, a sárga tá1~ 

tárnics 
Gentiana pannonica Scopoli, piros 

tárnics 
Gentiana pernviana Lam, e1y-

tl11aca chilensis Pers. 
Gentiana pnr·pur·ea Vili, biborszinü 

tár ni cs 
Gentiana pnnctata Linné, pon~ozott 

tárnics 
Gentiana i;ubra = gentiaua panno· 

nica. 
Gentianea.e se. piantae,a tárnicsfélék 
Gentianinnm (geutiana a tárnics), a 

tá1nicsal, a tárnics satga keserűje 
Gentiogeninnm, a gentiogenin. 
Gentiopic:r"Ínnm (gent:ana a tá1nics, 

7tlitpo'; keserű), a tárnics gyökér kris .. 
tályos keseríije. 

Gentisinum (-), tá1·nicssav, gentiana„ 
sav T101nsdorf és J ... econte sze1int 
gentianinu1n. 

Genn (TO yÓvu), a térd 
Genn cor·po:ris callosi, az :i,g} 'Velü 

ké1ges testének tél'de 
Genu extrorsnm = genu va1 u111 
Genn facialis se ner·vi, az áb1á.zati 

ideg té1de. 
Genn intro:rsnm = genu valgu1n 
Genn r·ecnrvatnm, hátra felé don1bos 

térd , úg,y hogy hajlá~a, hon1011lsága 
D1ellfelöl szen1 be ötlő ? 

Genu i:·ecnJ:·vatum ex 1ux:atione con
genit!I. or tnm, világra hozott ficza·· 
modá,s okozta hátul do1nbos térd„ 

Genn recnx·vatnm infta.mmatorinm, 
gyuladás okozta hátul don1bos térd 

é 
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Genn recnrvatnm paralyticnm 235 Ginglimades 

Genn x·ecni:·vatum pax·alyticnm, bé 
nulás okozta hátu dombos térd, 

Genn valgnm, behajtott térd, péklt1b; 
Dollinger szerint gacscis térd. 

Genn varum, kihajtott térd, kard v„ 
huszárláb, löcsláb 

Genus ('rO yÉ.\lo;), a nem1 a f2j, nemzet. 
Genyant:1algia {-lj y~lilJ; az allkapocs j 

értendő: ábrázati csont; ,a f.hl'rpo'>' a 
barlang, •0 aAyo; a fájdalom), ábrázati 
-:-,sontüregfl:Ljdalom ! ! 

Genyantricus1 ábr3.zatcsontüregi„ V. ö. 
G e yantriticns, ábrázatcsontüreglobi: 

v. ö. 
Genyantxitis, a Highmor-féle odúnak 

lobja, gyuladá.sa, az ábrázati csont. 
üregnek lobja V ö 

Genyantx·on (fi ylvv; az ábrázati csont, 
-rO &v'tpov az odú) = ant1·um Iíigh
mori.. 

Genys (~ yé\lv; tulajdonképen: az alsó 
állkapocs ), az állkapocs, az ábrázati 
csont„ V. ö. genyantritis. 

Geog:r·aphia nosologica (-), kórtani 
fóldrajz. 

Geophagia (ii yéa a föld, cpaye:rv enni), 
a földevés 

Gephagia = geophagia. 
Gex·aeologia = geratologia., 
Gex·anis (;1 j<:pavli;;, ~ yÉpixvoi;; a darú), 

Galen-féle darúkötés, kulcs-csont
törésnél 

Gex·as (.-0 y71pai;;), az aggko1·, a vénség. 
Geratologia ('rei ·l'~PIX~ a vénség, 0 Aóyo.; 

a tan), a vénség tana 
Gex·atologicus, gexatologns (v. ö. 

ger,1tologia), vénségtani. 
Gex-ictex·ns (v ö, geras és icterL1s), az 

aggastyánok sárgasága. 
Germen, a csir, az ébrény. 
Gex·men dentie, a fogcsir Balogh 

sz6táráb61 
Germinatio (v„ ö, ger1nen), a cs:irázás 
Gex·minativns, csirázó. Vesicula geI· 

minativa, a csir hólyagcsa j inacula 
germinativa, a csirfolt. 

Ge:r·oboscia (~ '(lJPO~ocrx(ry:), az aggok 
t'Lpolása, t:iplálása 

Gerocomenm = gerocomiu1n, 
Gerocomia (~ y11poxoµ[O:'), az aggas„ 

tyánok ápolása, az aggápolás tana, 
Gei:·ocomica, gerocomice se. ai:·s = 

geracomia. 
Gex·ocomicnm = gerotropheum. V ö. 
Gerocomicns ( y'l)poxoµrn.ói;;), aggápoló1 

aggápolástani. 
Gerooominm (•O yT)poxvµtrov) = gero„ 

tropheum„ 
Geromar.1smns (v., ö. geras, Ó µo:pry,:aµÓi;; 

a kimerülés) = marasmus senílis, 
Ger·on (ó yÉp6lv), az aggastyán. 
Geronticus (ye:povnx.6'.;), aggkori 

Gerontophthalmia (v. ö. geron :és 
ophthahnia), a.ggkori szeinlob7 oph
thalmia senilis. 

Gex·ontopityr·i8.sis (v. ö„ geron, és 
pityriasis),aggkorb-eli korpáz~hámlás 

Ger·ontopsia (v. ö. geron, ~ Ő'iJt~ a 
látás), az aggok szemgyengülése, 
szemhibázása. 

Gerontotoxon = ge1·otoxon 
Gerotoxon cor·neae ( v„ ö geras kor, 

T'o •Ó~ov az ív, - rosz l>geron
toxon«), aggkori szürkés porcz„bár„ 
tyaív, »az aggkör,,., arc~s seun~s. 

Gex·otoxon lentis, aggkori lenqse1v, 
- aggkori homályosodása a lencsé· 
nek egyenlitéíje táján, 

Gerotrophenm ('t'O Y1JPO•porpe:tov): az 
aggok menedékháza, az aggok ápoló· 
intézete, a rokkantak háza 

Gex·otrophia (~ Y"lJPOTpocplo:) = gero-
co1nia„ 

Gerydrocephalns(v„ ö .. geras és hydro" 
ceph0.lus) = hydroc.ephalus senilis 

Gestatio (gestare viselni), a viselés, 
viselőség 

~esticnlatio, gestns, a tagle:jtés„ 
Ge~ah··lahoe, a getah .. viasz, növény„ 

viasz, 
Gettania (? 1 = guttapercha, 
Gensis (~ yt\ícrti;;J, az ízlés, az íz„érz€1~. 
Geusonosi, geusonnsi (v ö, geus1s 

~ vóao~. voiiao.; a kór), az íz „ érzék 
bántalmai. 

Gibbex·, _gibbns, a púp 
Gibbex· nlnae = olec1auon, 
Gibberositas, gibbositas = cyphosis 
Gibbi genarnm (gibbus többese) = 

ossa zygomatica„ 
Gibbositas Pottil, Pott·féle púp, cy„ 

phosis a.ngula1is 
Gibbositas nlnae = olecranon 
Gibbns = gibber 
Gigartina. lichenoides Lamonr (TO 

y(yixpTOV a szölő1nag) = fucus amy· 
laccus 0 1sh 

Gile dense se„ balsamnm = bal
sa111n1n de J\íekka. V ö„ opobalsamun1 
ve1u1n 

Gilla (-), &llitólag: tisztátlan só 
Gilvor·, fakó szin, agyagszin„ 
Gingia mater, (állitólag egyptomi szó) 

= pericranium 
Gingiva1 a fOghus, az iny 
Gingivitis (barbarismus), foghúslob, 

ín.ylob. v„ Ö, ulitis 
Gingivitis mercur·ialis1 higanyos fog„ 

húslob, ínylob 
Gingivitis scorbntica, sülyös íuylob, 
Ginglimodes, ginglimo1des (ytyyAt

µc..l81)i;;, yty);tµoe:t(hÍi;;) 1csuklószerü,csukló. 
íziiletszer(i, szögízületsze1'li 



Glng!ynms 236 Glaucoma absolntum 

Ginglymns (Ó ·1lyyA\lfJ.O~), a csukló, a 
csuklóízület. Azonos : cardo, articu
latio ca1diuifOrmis 

Glabella, a tarhely, V. ö 
Glabex', ta1, sima; glaberriinus nö„ 

vénytanilag: egészen. sima. 
Glabrietas, l, a simaság, a kopaszság 
Glacialis, jeges, jegeczes. Humor gla„ 

cialis oculi = humor crystallinus, 
Glandebelae, hónalji szörök 
Glandes qnercus (v. ö„ glans), a makk. 
Glandes qne:1•cus tostae, pöt•költ 

makk, 
Glandes nnquentariae nuces 

behen, 
Glandilemma (glans a inakk, itt = 

glandula, ,e Aiµµix a h~j; tehát bar
ba1·isn1us), 1nirigybeli , kötőszöveti 
gerendázat, váz. Balogh sz6tá1áb6l 
Sz616l szóra: mirigyburok v. héj 

Glandnla (glans kies„), a inirigy. 
Glandula acinosa simplex:, egysz01 ű 

fürtös mirigy 
Glandula angulax'is = glandula sub„ 

maxillaris„ 
Glandula axillar'is, hónalji mirigy, 
Glandula br·onchialis, a hö1gö mi

rigy. 
Glandula carotica, fejér mirigy„ Ba· 

logh szótárából.. Szerintem: fejverő
eres mi1igy. 

Glandula cocoygea, far esik. mirigy. 
Balogh szótárából 

Glandnla dnbia = glftnrlulH. spnria 
Glandula follicular'is, a tüszős mi-

rigy„ 
Glandula lacrymalis, a köny1nirigy. 
Glandula lactifera, a tejmirigy. 
Glandula lymphatica, a nyirkmirigy. 
Glandnla mammaria , a csecs, az 

emlő. 
Glandula maxillaris1 állnü1igy. 
Glandnla mesaraica seu mesen

terica, f'odormirigy. 
Glandnla moriformis (Balogh szó

tárából} = glaudula acinosa, 
Glandula mucipara, seu n1ucosa1 

nyálkaképző mirigy. 
Glandnla parotis, fiiltö1nitigy 
Glandnla pinealis, a toboz1nirigy 

V, ö„ cona1iun1„ 
Glandula pituitaria = hypophysis 

ce1eb1i, a turha1nirigy 
Glandnla salivalis, nyálmirigy. 
Glandula s"ebacea, faggyú„mirigy 
Glandnla simplex, egyszeríi n1irigy. 
Glandnla spuria, álinirigy kivezető 

csatorna nélkül. 
Glandnla sublinqualisi nyelv alatti 

nyálmirigy„ 
Glandnla snbmaxillax·is, állkapocs 

alatti nyálmirigy. 

Glandnla sudoripax'a, a verejték·· 
1nirigy 

Glandul1:t supx·ar·enalis, a lnellékvese„ 
Gla.ndula thym.us, a kedeszmirigy. 
Glandula thyroi'des, a paizsmirigy. 
Glandnl:i tnbnlosa simplex, egyszerű 

tüszö111lligy. 
Glandnla. tubnlosa simplex intesti„ 

noi:u.m Lieberkühnii = c1ypta 
Lie ber kühnii 

Glandnlae aui:·iculares 1 fültáji nyirk· 
mirigyek. 

Glandulae Bartholini seu Tiede·· 
manni, seu vnlvo·vaginales, Ba.r·· 
tholin-f6le mi1igyek. 

Glandulae Bowmani, Bow1na.n-féle 
111irigyek 

Glandulae cex'nminales, a fülzsír„ 
mirigyek 

Glandulae cix'cnmanales, seguyilás 
körületti mirigyek 

Glandnlae compositae aQinosae , 
összetett fürtös mirigyek 

Glandulae compositae tnbulosae , 
összetP.tt tüszős mirigyek. 

Gla.ndnlae Haver·sianae, Havers·féle 
mii.igyek, apró, zsir- és viztáttahnú 
tömlők az izületi tokokban, V. ö. li~ 
po1na arborescens 

Glandnla.e Litti:'ianae (partis caver„ 
nosae urethrae), Littre .. féle 1nirigyek. 

Glandulae lnpnli, a komló mirigyek. 
Glandulae meibomianae, Meibo1n

féle nü1·igyek 
Glandulae Pacchioni, Pacchioni„féle 

sze1ncsék 
Glandnlae praepntiales seu tyso„ 

nianae, I'yson-.féle makktyú „ miri
gyek. 

Glandulae rottlerae, a kan1ala111iri
gyek, rottlcrafa inirigyei. 

Glandulae ureth1ales Cowperi, 
Cowper-féle húgycsö.1nirigyek. 

Glandu.lae ntr·icales, inéhbeli t'üszűs 
mirigyek 

Glandnlaxis1 glandnlosus, glandn
liferns, nürigyes, n1irigyszerü Cor-
11us glandulosu1n = prostata„ 

Glans, a 1.1akk, w tülgy1nakk 
Gl.ans clitoridis, a csikló 1nakkja 

Balogh szótárából 
Glans fagea Pliniusnál = nux fagi 
Glans penis, a lnouy rr1akkja, a inakk. 
Glancedo = glauc01na. 
Glaucoma (Tb yAaÚx.l!lµ~, yAaux.Oi;; zöl

des), 1 a zöldes hályog, a farkas .. 
hályog; 2, = chorolditis serosa; 2„ az 
ó-koriaknál néha = catarl"acta 

Glaucoma absolutum, lefolyt, bevég
zett fal'kashályog, glauco1na con-· 
summatun1. 
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Glaucoma acutum inflammatox,ium, 
heveny lobos farkashályog vagy zöld 
hályog 

Glaucotna a,poplecticum, szembeli 
vérzés okozta glaucon1a„ Balogh szó. 
táráb61 

Glaucoma chronicuJD inilammato
rium, idiil~ lobos farkashályog, 
vagy zöld hályog. 

Glaucoma complicatum, a szöve
vényes.,. farkashályog 

Glaucoma consecutivum = glauco
ma secundarium 

Glaucoma consnmmatum = glau. 
con1a absolutum, 

Glaucoma evolutum, kifejlett fai·kas·· 
hályog 

Glaucoma fulminans, vészes :farkas. 
M\yog 

Glaucoma. imminens, fenyegető far„ 
kashtl.lyog. 

Glaucoma secnndarium, következ. 
ményes farkashályog„ 

Glaucoma sim.plex, egyszeríi farkas .. 
hályog 

Glaucomaticus (v ö„ glaucoma)J far 
kashályogi.. 

Glaucomatodes (v„ ö glaucoma és cO 
döo; az ido1n), farkashá.lyogszerű, 

Glancomatosns = glaucou1atodes. 
Glancosis (.fi yAocúx.cucrtc;) = glaucon1a ; 

tulajdonkép a fa1kashilyog képző. 
dés e 

Glancuxia (1),ocux.ói; kék és •b oJpo'i' a 
húgy), kék vizelés, iudikántartó vi
zelet 

Glene, (~ yhjv~), 1) 
dés, az izületvápa; 
5„ a méhsejt. 

sekély mélye-
2. = pupilla ; 

Glenoidalis, glenodes, glenoides, 
glenoidens (y);l)VOt:lÖ"fÍi;, yA"fj'H.SOri.;), se
kély mélye:lésű .. l!"ossa glenoidalis, az 
iztiletgödör 1 izületvá pa 

Glencinnm se, emplastx,um (yAe:Úx.tvoi; 
n1ustos ), musttapasz. 

Glia (~ yl.loc) = gloea. 
Gliacoccos, gliococcns (.fi y)J.Q az 

enyv) = zoogloea„ 
Gliadinnm (-), növényeny1, növény

glutiu 
Glioma (v. ö. glia), enyvdago.nat, nyál

kás, kocsonyás daganat, 
Gliosarcoma (v„ ö glioma és sarco

n1a), enyves vagy kocsonyás hús. 
daganat, vagy szar·koma, 

Globnli camphorati (v ö„ globulus), 
k8,mforgoly6k 

Globnli lactis, a tejtekecsek. 
Globnli martiales, vasgoly6k, 
Globnli mednllaxes = corpora can„ 

dicautia seu mamn1illaria, 
Globnli sang.ninis, a véntekecsek 

Globulinum, fehér··féle fehérnye-
féle anyag, a globulin., V. ö„ pa:ta· 
globulinu111~ crystalliuu1n, 

Globulns (globus kies.). gömbcse, te· 
kecs. 

Globulus nasi, az orrhegye. 
Globus, a g·ömb, a teke. 
Globus hyste:r,icus, méhszenves, hys. 

texicus gö1nb 
Gloea (~ y),olrÍ..), az enyv, sikér, nyálka 
Gloedinnm, gloedina (v„ ö előbbi-

vel), a Sikér. 
Glomer = glo1nus. 
Glomex·atus, gomolyos. 
Glome:r·uli olfactor·ii, szaggomolyok 

(Leidig-féle szaggum6ban). Balogh 
sz6tárá b6L Szagló gomolyek 

Glome:c·uli x·enales, a vese gomolyai. 
Azonos : glandulae albicantes seu cor-· 
puscula :l'V[alpighii, c·orpuscula glan
dulas mentientia B.uysch, globuli 
miuutissimi renu1n Mo1gagni, cQ-r 
puscula ovata !llonro, 

Glomerulns, glomnlns, a gomoly .. 
Glomi cutanei Winslow, faggyúmiri„ 

gyek, 
Glomus, a go111oly 
Glomns intestiri.o:c·um, ibcHgo1noly. 
Glonoinnm. (?) = glyce1inum nitro· 

satun1 = nitroglycerinu1n 
Glossa, glotta, a nyelv 
Glossagra (v ö glossa, ·~ fJ.ypa. a fiij

<lR.lom} = 
Glossalgia (v„ ö, glossa1 -rO ClAyoi; a 

fájdalon1), nyelvfájdalom, nyelvzsúba. 
Glossa.lgicus (v„ ö előbbivel), nyelv„ 

fájdalmi, stb .. 
Glossanischron (v ö glossa, &vlay,_e:~v 

fele1nelui), a nyelvta1·t6 ; 1nüszer 
Glossanocheus (&vlx_o:tv felemelni) = 

glossanischron 
Glossanthrax (v, ö., glossa nyelv és 

authrax), a nyelv pokolvará 
Glossargia = glossalgia. 
Glossar·ium (állattanilag), a nyeh' 
Glossepiglotticus (v ö glossa1 irc~„ 

yAti>LLtxéi; gégefedöi), nyelv„gégeifcdői, 
Glossismns (0 y).c.lcrc:naµÓi;), a cs6ko„ 

16dzás. 
Glossiticus, nyelvlobi, ny~lvgyula· 

dási, 
Glossitis ("Í) yAhlcraa nyelv), a nyelvlob, 

nyelvg·yuladás. 
Glossitis disseccans, nyelvfeltörés1 

hasadozó nyelvg·yulaM:s 
Glossitis mucosa, a nyelv nyálkahá1'·· 

tyájának lobja 
Glossitis pax,e:iichymatosa, seu pro

funda, terimbeles, gyúrn1ás nyelv
lob. 
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Glossitis pa:r·tialis ch:r·onica idült, 
egyes helyekre szoritkozó nyelvgyu-
ladás. . 

Glossoblennotheca (v ö glossa, ~ 
f3J,lvvix a nyálka, ~ ~XT) tok) = 
bursa n1ucosa subliugualis 

Glossocace v ö. cacoglossia 
Glossocar·cinoma (v ö. glossa és ca1„ 

cinoma), a nyelvrák. 
Glossocatoche, a nyelvlenyomás 
Glossocatochns (0 yAwcrcroxo'.coxo;-, v. ö. 

glossa, xa:r:É'f.Etv letartani, lenyo1nnil, 
nyelv lenyo1nó-müszer, nyelvlenyon16 

Glossocele (v. ö., glossa a nyelv 0s 
cele) = macroglossa, ptolapsus lin„ 
guae 

Glossocoma (v. ö. glossa és coma? 
furcsa összetétel), nyelv görcs!! 

Glossocominm, glossocom.on ('rO 
y),Ci)aaoxoµo.fov yAr..:iacróxoµ.ov), 1,. faláda 
czo1nbtörésnek 1'ulajdoukép: furu .. 
lyatok„ 

Glossodes (·/'Aú)aac.ia"fJ;) = 
Glossoi'des (yAwacroo.tB~;), nyelvszerü, 

nyel vidomú. 
Glossodesmns (v. ö. glossa

1 
0 BecrµÓ; 

a kötés), a nyelvfék 
Glossographia (~ yAMaaoypa<plo:, 6„ 

ér te.lembeu: tájszólás leirása)i a nyelv 
boncztana, 1ajza, leirása 

Glossographu.s, nyelvbonczoló. 
Egyébre v .. ö„ glossog1aphia 

Glossologia (v. ö glossa; ó Ad'yoq tan), 
1.. a nyelv tanai 2, De Candolle szerint 
= te1minologia botanica 

Glossolysis (v ö, glossa; ~ Aúat; az 
ernyedés), nyelvhüdés, nyelvbénulás 

Glossolyticus (v„ ö. glossolysis), nyelv 
hüdésben szenvedő, nyelvebénult. 

Glossomantia (v ö .. glossa ~ µavTe:la 
jóslás), kórjóslás a nyelvről = prog
nosis ex Iingua, 

Glossoncus (v, ö. glossa, é Őyxo; a 
daganat), uyelvdaganat. 

Glossorr·haphia (v. ö. glossa, ~ fiaq:i~ 
a variat), nyelvvan:at, uyelvvarrás. 

Glos_sorx·hagia (v ö. glossa, ~ Pa.yyj a 
sé1ülés), a nyelvvérzés„ 

Glosso:i:·rhagicus (v. ö. glosso11hagia), 
nyelvvérzési 

Glossorrhoea = glossorrhagia. 
Glossoscir·x·hus (v, ö glossa, scir1hus), 

nyelvrák. 
Glossoscopia (v. ö. glossa, ~ crxom'f 

a viz$gá1at), nyelvvizsgálat.~ 
Glossospasmns (v„ ö, glossa és spas

mus), a nyelvgöl'cs. 
Glossospatha (v„ ö„ glossa, ~ arrá~Y) 

lapocz), a nyelvlapocz, nyelvnyomó 
műszer. 

glossa és 
musculus 

Glossostaphyllinns (v. ö 
staphyle), nyelvcsapi; pl 
glossostaphylinus 

Glossosteresis {v. ö, glossa, ~ crtipT)crt; 
fosztás), a nyelvkiirtás. 

Glossost1·ephieus = glossostrophicus. 
Glossost1·ophia {v. ö„ glossa, ~ O'Tpoq:i"fÍ 

a fo1·ditás), a nyelv hátrafordulá.sa, 
háti aesése. 

Glo!l'sostrophicns, nyelvhátrafOrdulás
ban szenvedő. 

glossa, ~ Toµr{ 
boncztana; 2 a 

Glossotomia ( v ö. 
inetszés ), 1. a nyelv 
nyelv inegn1etszése. 

Glossotomicus, 1 nyelvboncztani és 
2. = 

Glossotomns, nyelvboncztannal fOglal·· 
kozó,. 

Glossyper·trophia (v, ö, glossa, úrrép 
túl, ~ Tpo<p~ a t~plálkozás), nyelv
túltengés. 

Glotta (1) yAWTca) = glossa. 
Glotticns ( r»wTT~XÓ;), nyelvi 
Glottidospasmus (~ yAhlTT(q hangrés, 

v. ö. spasmus), hangrésgörcs 
Glottis {~ yACOTT(q)i 1 nyelvecske; 

2. = 1ima glottidis, hangrés Régi 
é1telemben tulajdonkép: a gége ösz·· 
szes ürege, 

Glossopalatinns (v. ö, glossa, pala· 
tiuus), nyelv- szájpadlási. Musculus 
glo:;:;sopalA.tinus = n1uscul11s palato
glossus. 

Glottis spnria, álhangrés, 
Glottis ve1·a, valódi hangrés. 
Glutaens (yAouTr.áo;), faii. l\fusculi 

glutaei = glutaei, a fitriz1nok, Venae 
glutaeae, a fal"erek. Nervus glutaeus 
supeiior, felsél-1 nervus glutaeus 
inferior, a.lsó f<trideg, MuscUJ.us 
glutaous n1ag11us, medius et minimus, 
a nagy, közép s legkisebb farizom. 

Glossopede ("i) yAwacrorrlari, ;ro.B&v vissza„ 
tartani) = paralysis Iinguae. 

Glossophar-ingens (v. ö glossa és 
pharynx), nyelv··garati Pl, nervus 
glossophadngous, nyelvga1atideg. 

Glossoplegia (v. ö. glossa, -fi 11'.Á"fJY~ a 
hüdés), nyelvhüdés, uyelvbénulás. 

Glo_ssoplegicus (v.. ö„ glossoplegia), 
nyelvhüdéses„ 

Glossoptosis (v. ö. glossa, ~ 1tTWat;- az 
esés), uyelvelöesés, nyelvlógás, hüdés 
miatt? 

Glnten, a sikér, az enyv„ 
Glnten animale, az asztalos··enyv 
Gluti {o~ yAou-rol) = musculi glutaei 
Glntinoso··caseinum, enyvszerü sajt-

anyag, 
Glntinosns {v„ ö. gluten), enyves„ Vin

cula glutinosa, az enyvkötés, Caulis 
glutinosus, tapadószár, 
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Glutininum, glutinum, a csont· 
enyv fehé1;nyés enyv, f eh ér e s 
enyv. 

Glutitis (ó yAouTÓ; a far), a f3.riz1nok 
lobja, gyuladá.sa, 

Glntophthisis (v.: ö glutos és phthisis), 
genyes fa1so1YadáS„ 

Glntopyosis (v ö. glutos, Ti nÚCilcrt; 
a genyedés), a fa1genyedés. 

Glntos (Ó y),O'JTÓ~), 1 a far j 2 
trochanter major 

GlYcelaeum ·(yAuxú; édes, -rO úatov az 
e olaj), glicze1iues ir, ·- gliczerinből, 

faolajból s összezúzott éd~s mandolá·· 
ból álló ir 

Glycerinum (yAuxú; édes), a zsirlaug, 
a zsiréd, olajéd. J,egjobb: f eh é r„ 
olaj vagy gliczerin. 

Glyce1innm acidi carbolici, karbol·· 
savas gliczerin. 

Glyce:r.fnum acidi gallici, gubacs
savas glic'zerin 

Glycerinnm acidi tannici, csersavas 
gliczerin 

Glyce:r·inum amyli, keményitős gli„ 
czerin. 

Glycei:'inum boracis, bórisgliczerin, 
Glycerinum éum extxacto bella· 

donnae, nad1agulya „ kivonatos gli
czerin 

Glyce:rinum cum jodureto potas·· 
sico, ha1nanyiblagos gliczerin, kali„ 
jódos gliczerin 

Glyce:rinum cum .iodureto potas
sico et jodo, kal~jódos és jodos 
glicze1in 

Glycex'inum cum pice liqnida, 
kátrányos glicze1·1n. 

Glycerinnm cum tannino = glyceri
nu1n acidi tanuici 

Glycerinum gelatinosnm, kocsonyás 
gliczerin, 

Glycei'innm nitrosatum, nitrÓglicze· 
rin 

Glycerinum snlfnr-is = unguentu1n 
glycerini cu1n ainylo et una parte 
sulfuris lati, kénes gliczerines ir. 

Glycerolatnm simplex = unguentu1n 
glycerini cum amylo. 

Glycerylum tr,ichloratnin, glyceryl-· 
trichlo1id 

Glycinum, a glycin, enyvczukor .. V. ö. 
glycocollum 

Glycocholicus (yAuxÚ; édes, v„ ö. chole), 
' glycocholsavas. 

Glycocollum (yAuxÚ; édes, -.) xoÁha az 
enyv), az enyvc:zukor. 

Glycogenia1 Frerichsnél: -czukorkép·· 
zés„ v„ Ö, 

Glycogennm (yA1JxÚ; édes, ylyvtcr5"at 
képződni), szóról szóra : ezuko1·ne1nzö, 
állati kerr1ényitö -

Glycosa. ("\•A1JxÚ; édes), szBlőczukor. 
V. ö·„ dextr osa 

Glycosu.:1•ia (TO yAeiJy':..o;, az édes must 
- ·- szölőczUkor, TO oVpov a hugy„ Gy a· 
n us al k o tin á ny) = diabetes 
mellitus„ 

Glycyrrhiza echinata Linné ({i y),u·· 
xúPPt~a), a tüskés higviricz. 

Glycyri:,hica glabxa Linné, a sima 
higviricz. 

Glycyi:·rhizinum (-), a higviriczal 
Glypta, glypter, glypteus (8 yAuitt·~p, 

y/,Úit-rYJ;), a véső 
Gnampsis (i y\'clµy;1;), a hajlat, a hajlas, 
Gnathalgia (v ö. gnathos, TO CiAyo; a 

fájdaloo1) = prosopalgia. 
Gnathan·cylosis (v, ö„ gnathos, ~ 

ciyxÚAfl)O"t; a me1"evség) = trismus. 
Gnathantr·opolypus, a Highmor„féle 

odú habatcza, polypusa. V. ö. 
Gnathantx·um (v. ö„ gnathos, TO áv-rpcri 

az ür), ;otz ábtázati csont barlangja·-- a 
Highmor-féle odú 

Gnathicus (v. ö, gnathus\ arczcsonti, 
ábrázatcsonti. 

Gnathiticus (v„ ö gnathitis), arcz· 
csont„gyuladási, ábrázatcsont -gyula
dási 

Gnathitis (v,. ö, gnathus), ·a.z ábnt
zati csontok lo bja, gyuladása. 

Gnathocynanche (v: ö, gnathos &s 
cynanche), a fültőmirigy-gyík, a 
fült6mhigylolJ 

Gnathoneuralgia (v ö„ gnathos és 
neu1algia) = pt·osopalgia. 

Gnathoplastica, gnathoplastice se. 
ax•s (v. ö. g'nathos, ~ TIÁctcrnx'l) ;;lY."''I 
a inüképzés), az arczképzés, arcz
alkotás 

Gnathorrhagia (gnathos és pay~ sza
kadás), vérzés a Highmor·féle ódúban? 

Gnathoschisis (v„ ö, gnathos, i) cry,J1Ji; 
a hasadék) = uranocoloboma ante. 
:i:ius. 

Gnathospasmus (v, ö. gnatho;; és 
spasmus), az arczgörcs. 

Gnathus .(~ rvd'Jo;), 1. az arcz, áb-
ráz11t; 2. az i1no1zati usont 

Gnosis (·~ rvhlcrt;), a tud:is, az ismeret, 
Goa (?) = pulvis goae, goa .. por, 
Goeminnm, a karagén kocsonya Vi,Titt·· 

stein 
Gommelina = dex.trinutn 
Gomphiasis (~ yoµr.p[aat~) = gon1pbiaS·· 

mu' 
Gomphíasmus (ó -joµcptacrµo';), 1„ a fQg„ 

vásulás i 2„ a fbgfajás „ Gorraeus él'· 
telmében : foginogá.S 

Gomphins dens (yóµ_(j)•.o; Oaoú;) = dens 
molaris. 

Gomphosis "(~ yÓµr.pCilcn;), a beékelés. 
Gomphns (0 yÓµ.1.po;), az ék 
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Gouacratia (.fi )'O\I~ az ond6, T) o:x.pd
Tetct a gyengeség), önkénytelen ond6„ 
folyás. 

Gouae (cd yov::.d), a nemzörészek1 az 
ivarszervek, a szeméremtest 

Gonagra = gonyag1·a. 
Gouarthritis {TO yóvv a térd, v. ö 

a1·thritis), térdköszvény, csúzos tér·d· 
lob 

Gonai:·throcace (Tb yéyv a .té~d, v Ö" 

arth1·ocace), idült térdizületi lob, a 
térdszú, a térdtapló 

Gonatalgia = goriyalgia 
Gonatorrheuma = gonyorrheuma. 
Gonaui:·a (v, ö gone és aura) =aura 

seminalis,. " 
Gone (ij "(O\I~), az ondó - a nemzés 
Gonecysticus, ondósejti.. V, ö, 
Gonecystis, többes gonecystides (v, 

ö. gone és cystis), az ond6hólyagcsa, 
az ondósejt 

Gonecystitis (v„ ö. előbbivel), ondó· 
sejtgyuladás? ! Felesleges. 

Gonepoesis, gonepo1esis (v. ö. goue 
ii T.:oil'ja(i;, a képzéídés), az ondókép~ 
zödés. 

Gonepoeticus, gonepoi:eticus ( v. ö 
gonepo8sis), ondóképzödési.. 

Gonia (1] yMvfo:), a szög, a szöglet 
Gonicus (yovoeói;), nemzési, ivari 
Gonimus (yo'\ltµoi;), nemző 
Gouiocatheter· (~ yM\l[ct a szög, v ö 

cathetex), tér·des1 hajtott hugycsap, 
Goniomele (v. ö. gonia és mele), haj

tott kutató 
Gouiometer, goniometrum (v ö 

gonia, Tb µlTpO\I a mérö), szögmé1ő 
Gouitis, gonyi'tis (TO yÓ\1\1 a té1d), 

térdlob, térdgyuladás. 
Gonitis crepitans = gonitis sicca 
Gouitis fungosa, térd tapló V, ö 

tumor albus genu, fU.ngus gonatos 
Gonitis pyóx·rhoica, genyes térd

ízületlo b. 
Gonitis sicca s. crepitans, száraz 

vagy iecsegö térdgyuladás. 
Gonobolia, gonobolismus (Ó yÓ'loi; 

az ondó, pá.U,o:tv dobni), 1. = ejacu· 
latio seminis; 2. Plouquet szerint: 
nappali oudófolyás 

Gonocace, (ros.z sz6) = gonárthrocace 
Gonocele (v. ö. gonos és cele) az 

ondósérv, 
Gonodes, gonoides (yoVOf:tO~i;, yo\IWOYJi;), 

ondószerű, 

Gonod.iscus (y .. ö. gonos és discus) = 
discus pr oligerus. 

Gonopoea se, :r·emedia, oud6„gya1a
pitó szerek„ V .. ö 

Gouopoei'a (~ yovoitoo:·la) = gonopoiisis 
Gonorr·hoblephar.i:hoea (v„ ö. gono1·„ 

ihoea és blepharrhoea).:::::::::blepharosyn
desmitis gonorrhoica, 

Gonoi:·r·hoea (-ft y~vó~fiota az oudófolyás!) 
a hugycséíkank6. 

Gonorrhoea acuta, heveny kankó, 
Gonoi:·rhoea ch1·onica , idült kankó 
Gonox·rhoicus (v. ö gonorrhoea), 

kankós stb. 
Gonorrhop.i:·ostatitis (v, ö, gonorrhoea 

és p1ostatitis ), kankós düléí1nirigy lob, 
piostatitis gono1rhoica. 

Gonor.t·horchitis (v ö. gonorrhoea 
és orchitis), kankós herelob, orcbitis 
gonorrhoica. 

Gonori;·horhiuoi:rhoea (v, ö. gonot:
rhoea és ihinorrhoea), kankós nátha. 

Gonos (0 yóvo;) = gone. 
Gonoscheocele (v. ö gonos és oscheo

cele) = varicocele 
Gonozemia (v. ö. g9nos, ~ ~Y)µla, a 

veszteség), gyakoi:i oudóvesztés. 
Gony (rO yóvu) 1. a térd; 2„ az íz, 

genioulu1n 
Gonyagr•a (v„ ö. gony, 'lJ lJ.ypct köszvény), 

térd köszvény, 
Gonyalgia (v .. ö.gony, ,Q /J.)..yoi; a fáj

daloin), térdfájás, térdzsába, 
Gonyancon (0 yo'1ua.11xúÍ·1), térdgörbii· 

lés, <-1 térdhajlás 
Gonybatia (~ yo~u~~crla), té1den csú

szás, 
Gonyectyposis (v. ü gony, 1i lx.Tur.wcr-r.i; 

a kihajlás), térdkih~jlás, 
Gonyocampsis (v. C. gony, xaµn:éi; 

görbe), térdferdiilés, térdfe1deség ! ? 
Gonyocele (v„ ö gony és cele)1 a térd„ 

daganat 
Gonyoucus (v„ ö, gony, 0 '8yxc; a daga

nat)) térddaganat. 
Gonyoi:·i;·henma (v ö gouy térd, és 

:i:heu1na), térdcsúz 
Gonytyle (v. ö. gony té1d, ~ 1"\ÍÁ"ll a 

kérgesség),. ké1·ges térd 
Gor•dius medineusis = filaria inedi· 

neusis 
Gorger·et (fr,.), a gorzseré, válús kalauz, 

itinerarium-féle műszer„ 
Gossum (7), a gulyvu.. 
Gossypium, a gyapot 
Gossypium car•bolisatnm kárbolos 

vatta 
Gossypium pnr·ifi.oatnm sec, Brnns, 

zsirjától fosztott vatta, tisztitott vatta. 
Gossypinm salicyla.tnni, salicylsavas 

vatta 
Gontte militaire (fr.) = gonorrhoea 

chronica 
G:racilaria lichenoides Grev. (v ö 

gracilis) = fucus amylaceus 0 1sh. 
Gracilis, vékony, nyuláuk, karcsú 
Grada:tim, fokozatos. V. ö 
Gradatio, fokozód8.s, 
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Gx amen 1 a fű, a gyep ; 2., = rhizoma 
gram1u1s, a taraczk gyöktörzse. 

Gramm.a (t"O ypcfµµoc) 1 a gramm, 
Gxammax-ium (rO ypct:µµd.pto~), a nehe-

zék. 
Gxana actes, aszalt bodzabogyó. 
Gri.na gnidii = baccae coccognidü 
Grana mos e hata= semen abelmoschi 
Grana x·egia = semen i1c1111 majo1is. 
Gx·ana tiglii s, tilii = semen crotonis 

tiglii 
Gr-anatinum (v. ö. grauatun1), a g1·a· 

natin. 
Granatum = punica granatum .. 
Gzan.dinesplnmbeae(grando többese), 

a serét 
Gx·andinosns, jégesöszerű, a serétszerű, 

Os grandinosum = os cuboideum. V„ ö, 
G:s:·ando, L a jégeső ; 2. = ohalazion 
Granella (granellum többese), a szem" 

cs ék„ 
Gx•anella aex ophoi:a cum magnesia 

citrica et fex·x·i, vasas szénsavas 
szemcsék 

Gi:anulatio (granulum a szemcse), a 
szemcsiisedés, a sa1jadzá.s. 

Grannlatio tuber·cnlosa, gü1nös szem·· 
esése dés. 

Granulationes Pacchionianae, Pac·· 
chioni··féle sze1ncsésedések 

Granuloma, vadhusos daganat, sarjas 
daganat. 

Grannlosa, a szemcsés ken1ényitö, a 
ke1nényitü egy alkotórésze, oldékony 
kemiinyitö ! Balogh szótárából 

G:rannm, a. szBm, a buzaszem, a sze1ner. 
Gi·aphidodes (~ ypo:cpl; az irótoll és TÓ 

e[Bo; az idom) = styliformis. 
G:z:·aphites eluti;iata, iszapolt, igen 

finom porsz6n? 
Gr-aphomania (yp&cpo.tv hni; v„ ö 

1nania), irói, irási düh, irási rajongás 
Gr•aphospasmus (ypcicpE.l'J leirni, v. ö 

spasn1us) = mogig1aphia. 
Grasns {Ó ypd.cro;), a bakbi.lz, a bak· 

szag. 
Gratia dei, iézrozsdatapasz, csoda„ 

tapasz 
Gratiola officinalis Linné, az orvosi 

csiko1·ka, 
Gratiolac:z:·inum csikorka„gyanta, a 

gracziolakrin 
Gratiolinum, a csikorka„aL 
~ratiosolinum1 a gratiosolin, a csi

korka egy másik alja. 
Gratioloinum, csikorka·olaj, 
Gravedo (g1·avis nehéz), 1 = cárebaria; 

2. = coryza 
Graveolens, aehéz szagú, erős illatú 
Graviditas, a terhesség, a visel6ség 
Graviditas abdominalis, alhasi, al-

hasbeli te1hesség. 

Gnmanr 

G:z:·aviditas ext:r·apez·itonealis, has .. 
ké1·gen, hashá1tyán-kivüli terhesség„ 

Graviditas extr'anterina, u1éhen ki· 
viili terhesség„ 

G12aviditas intei;·stitialis seu tnbo
uterina, méhkürt-közi te1hesség. 

Graviditas occnlta, titkolt terhesség 
Gi:aviditas ova:z:·ica, petef.észkes tar·· 

hesség. 
Graviditas peritonealis = g1aviditas 

abdonliualis. 
Gr·aviditas simulata, tettetett, szin„ 

lett terhesség 
Gi;·aviditas spux·ia, álterhesség. 
Graviditas tnbaxia, kürtbeli terhes. 

stég 
Graviditas tnbo„abdominalis, kürt·· 

hasüregbeli terhesség„ 
G:i;aviditas tnbo-ova:cia, kürt„pete· 

f8szkes terhesség. 
Gr·aviditas tnbo-utex·ina - gravi-

ditas -iuterstitialis, 
Gi:·avis, nehéz, súlyos, vészes. 
Gravitas, 1. a súly, a nehézség 
Gr-avitas specifi.ca, a fajsúly 
Griphosis = gryphosis. 
Grosseuse nerveuse (frauczia), ined·· 

dö asszonyok képzelt terhessége 
Gzossinsculus, du1 va 
Grnmns, az ~Ivadék, iög

1
? „ 

Grns, 1. daru; 2 a darucsor, sebészi 
1nűszer 

Grntum = milium. 
G.t:·yposis (ypu11:o\Ív görbiteni), körfün-

görbülés. 
Gnajaconinnm, guajakonsav 
Guajacu.m, a guajak gyanta. 
Guajacnm nativnum, aguajak-gyanta
Guajacnm offiicinale Linné, az 01·-

vosi guajakfa 
Gnajacum sanctum, szent guajakfa. 
Guajaretinnm, guaja1etinsav. 
Guai:aninum = coffeinum. 'il. ö 
Guaxana = pasta guarana 
Guai:ana depui:ata, tisztitott guarana· 

tészta. 
Gnbernacnlum, a vezé1, a vezető„ 
Gnber·nacnlum testis Hunteri, Huu·· 

te1-f,éle he1ekalauz. 
Guidez {arabs) ;:;.: venae jugulares. 
Gnidez manifesta s aperta = vena 

iugularis ex:terna. 
Guidez occulta s. submei:·sa = vena 

jugularis interna, 
Guilandina bondu.cella Linné, a 

guilandina .. cserje, az indiai inogyo16 
Azonos: caesalpinia bónducella Roxb. 

Gnla, t.. bárzsing ; 2 a falánkság, a 
torkosság. _ Os gulae = os hyoides. 

Gumani:·, gumur, algumur (arabs) = 
gingiva 

16 



Giimma 242 Gynandrns 

Gnmma, 1 a göb, a gümő ; 2 
syphiloma 

Gnmmi (TO ·(Óµ.µ.!, 7C x6'µ.µ.t, kan1i„en· 
punt, n1ézga aiabiából Balogh kon1-
mentárja. Lap I), a 1nézga 

Gnmmi ammoniacum = amn1onia-
cu111. 

Gummi anime ; v. ö a11i1ne 
Gummi arabicum, a1abs n1ézg::i 
Gummi cancanum = anime, 
Gummi dextxinum = dextrinurn. 
Gummi euphor·bii = eupho1 biu1n 
Gummi gambiense, kinogyantan1ézga 
Gummi guajaci, guajak-gyanta 
Gummi gn ttae, gutti 1n~zga. 

Gummi mimosae = gun1mi a1abicu1n. 
Gummi opoponax, opoponax-1nézga 
Gnmmi seuegalense= gurnrni a1abi· 

cun1 
Gummi t:ragacanthae = t1agacautha 
Gnmmiresina, 111ézgás gyanta. 
Gummir·esina ammoniacum = a1n· 

inoniacum. 
Gnmntiz·esina asae foetidae = asa 

foetida. 
Gnmmiz·esina bdellii = bdelliun1 
Gummix·esina cambogiae = gn1nn1i· 

1esinct gan1bian 
Gnmniiresina enpho1·bii _ - euphor. 

biu111. 
Gnmmir·esina galbani = galhn.nuTn 
Gnmmi1 e sin a gambiae = 
Gnmn1i1 esina gnttae = gum1ni gut~ 

tae. Can1bogia gutta L ne,·li fi.ínak 
gyantis 1nézg<-'tja V ö. ga1cinia, 

Gumiuiresina gnajaci = guajacun1. 
Gnmmii esina myrr·hae, a lniiha 
Gummi1·esina olibani = olibann1n 
Gummiresiua opoponax , panax 

gn1111ni vagy 111Czga 
Gnmmi:r·esina sagapennm saga" 

penu1n 
Gun1mi1·esina sai cocolla i v i_i, sa1-

cocolfo, 
Gnrumixesina scammonii sca1n-

n1oniu1n 
Gummoperiostoma, gun16s v buja

göbös osontdaganat ·v, ö, 
Gummoperiostosis (v. ö. poriostitis 

és gu1n1na), guin6s v bujagöbös 
osontháitya„gyuladás, a buj agöbös 
LSonthártya-daganat képzl.íd6se 

Gnmmosaccha1·um (v. ö gu111nü és 
sacchaxun1), 1nézgás czukor. 

Gnmmosus (v„ ö gu1111ni), 1nézgás 
Gnnalgia (Y; )'OJV'Y.lyla) = gonyalgia 
Gurgulio (v. ö. gnttnr), 1. a garat, 

torok; 2. = uvula. 
Gustatio, az izlés. V. ü„ 
Gustatorius, izlelö„ ·v. ö 
Gustus (gust::ue izlelni), az i?..lés. 

Gntta, 1. a csepp; 2 = apoplexiaj 
8. a guttaper~sai egy alkotórésze 

Gutta gambi = gutti 
Gutta gettania, guttape1csa féleség 
Gutta hnmozis Celsi, a lencse. 
Gutta nigra s. opaca = catar1·acta 
Gntta :r·osaceae ::-::o acne ;rosacea. 
Gutta sei·ena = amau1osis 
Gnttae antepilepticae Barnes, 

Ba111e„féle nyaYalyatörés elleni csep-
pek · 

Gnttae febi:ifugae Salisburgiensis, 
salzbn1gi vált;6lá,,. ellenes cseppek 

Gutta„percha, guttapercsa 
_Gutta··pe:x·cha inca:x·nata, karminpüos 

guttape1csa 
Gutta„pex·cha su1 inamensis1 surina1ni 

guttape1csa, 
Gntta-pe:i·cha vnlcanisata1 kénezett 

guttctpe1csa 
Guttatim, cse11penkiut 
Gutti = gun11ni guttae, a gutti-n1ézga 
Guttux·, a garat, a torok, a gége; os 

gutturis = os hyodes„ 
Gnttn:i· globosum = st1nD1a. 
Gntturalis, gégei. Os guttu1ale = os 

hyodes. 
Gymnasta (ó '{Vµ.'ltJ.O"t'l'!i;;), a test· 

gyakorló ; 2. a nern szakértő ku1 uzsl6, 
javas or\·os; 3 jelenleg: ken() 
s e g é d e k ; gyakorlott rnassenr „ v 
1nttsseuse„ ·v ö cinesio-thera1Jia., 

Gymnasticus (yu,IJ.VtJ.O't'CXÓi;;), testgya 
ko1 ló, teRtgya.korlati Afedicina gyn1 · 
nastica, testgyakorló gyügy1n6d Y<igy 
01 \'oslás. V. ö cinesiotherapia 

Gynaecea ( ~ )'\J\11.tr.cto:} 1. a női sze
n1é1em; 2. a h6s.zán1; B. 1nagzat\riz; 
4 gye11nekágyi tisztu lá.s. 

Gynaeceum (rO )'\J\latxsi:ov ), 1 a női 
szoba; 2 = antiinoniu1n. 

Gynaecolog·ia (Y. yuvcttxo).o··;lcr)) a nöi 
ivarsze1vi bántalmak tana 

Gynaecologicns, gynaecologns, női 
iva1sze1·bántalmi; nőorvos. 

Gynaecomanes (': J·1a•zo:J.'l.1~;) 1 nLH;-~1t 
1ajong6; uűrajongó, nők bolondja, 
asszonyok bolor,dja. 

Gynaecom.ania (~ )'VVtJ.tr.oµ.avla), n\_i 
ntáni rajongás, közösülési iajongás 

Gynaecomasthos ()'\)\let.tr.Óµ:za5'oi;;) 1 a 
férfi törpe emlűjéuek női fokban való 
túltengése; a férfi.csecs tllltengése 

Gynaecophonns (j '...IVtJ.D·:Ó·g:iC<lvo;), 11()~ 
hangú 

Gynaem.ania (ii, ;u·1t1.1,µ0'.'J[et.) = gynae
coma111a. 

Gynaeologia1 gyneologia = gynae· 
cologia. 

Gynand:rus (/Úvetvöpo;), a csii'a 5 a 
hin1nü 



Gynatresia 243 Gyrus nncinatus 

Gynatx·esia (~ yuv'fÍ a nö; v. ö at1esia) 
= atresia vulvae„ 

Gynocax·dia odor·ata R (v ö gyne és 
cardia), gynocardia-fa 

Gyne (-~ ru~'fÍ), a nű. 
Gynoar·ium (v ö gyue és ova1iun1) 

= ovarium. 
Gypsatns, gypsens, főszes, gipszes. 
Gypsnm, gypsus ("IÍ yúl);o.;), a fősz, a 

gipsz 
Gyxatio, forgb érzéssel pá.iüsttlt szé· 

dülés. V ö. 
Gy:ratus, gy:rosus (v. ö gyius), tekert, 

tekervényes, gyiírüs 
Gyri cei.·ebx·i, az agyvelő tekervényei. 

Azonos: anfractus cerebri, intesti
nula cerebri. v„ ö. gyrus. 

Gyxi intestinales, a bélteke1 vények, 
a bélkacsok. Azonos: ausae intesti
nales„ 

Gyrocautex·ium (v. ö gyrus, LO xau· 
-r~ptov az égető n1.Üszer) = causto·· 
cyclus, caustogyrus. 

Gyropsoriasis (v. ö. gyrus és psoria·· 
sis) = psoriasis gyrata herpes 
zooste1. 

Gyrosus = gyratus. 
Gyx·us (Ó 'j'~po:;-), a kör, a gyiirü, teker·· 

vény. 
Jegyzet. A következő czikkek 

Balogh sz6táu1ból valók egytöl
egyig \T áltozást csak annyiban ejtet
tein rajtuk, hogy a »tekeredés« szót, 
mint nem inegfelelöt kihagytam 

Gyrus brevis, rövid tekervény. 
Gyr·us centralis antexio:x·, inellsö 

központi tekervény 
Gy:x·us centralis postex·ior, hátulsó 

központi teker vény., 
Gyx·us cinguli, övtekervény. 
Gyi·us dentatus, fogas tekervény. 
Gyrus fo:r·nicatus, boltozatos teker .. 

vény. 

• 

Gyx·us i'rontalis inferior·1 als6 ho1nlok .. 
tekervény 

Gyxus fi:·ontalis medius, középső 
homloktekervény. 

Gyrus fx·ontalis rectus = g,y1us 
rectus. ' 

Gyrus fr·ontalis supexior·, felső ho111-
lokteke1 vény. 

Gyrus hippocampi, A1nn1011-teker
vény. 

Gy:x·us occipitalis extxemus, szélső 
nyakszirti tekervény. 

Gyrus occipitalis infe:r·ioi, alsó 
nyakszirti tekervény. 

Gyrus occipitalis medius, középső 
nyakszirti tekervény. 

Gyrus occipitalis supei·ior, felső 
nyakszirti tekervény 

Gyi.·us occipito--tempo:x-alislatei;alis, 
oldalsó nyakszirti halántéktekervény, 

Gyrus occipitalis medius, középső 
nyakszirti teke1 vény. 

Gyrus pax·ietalis infex·iox·, alsó fal 
tekervény. 

Gy:x·us parietalis medius, középső 
falteke1 vény 

Gyrus pa:r·ietalis supexlo:x·, felsü 
faltekervény. 

Gyi·us :rectus = gyrus f1outalis I ectus, 
egyenes hon1lokteke1\·ény. 

Gy1•us temporalis infe:rlöi.·, alsó 
halántékteker vény, 

Gyi:us tempox-alis :m.edius, küzévsö 
halé11tékteker vény 

Gyi: us tempox·alis supei:iox·, felsö 
hftlántéktekervény, 

Gyx·us tempoi:·alis transve:x·sus, ha· 
rántul fekvő halántéktekervéuy. 

Gyrus t:ranseundus, át1nenö teker
vény. 

Gyx·ns t:x·ansitivus, ~tbnenetos teke1· 
vény 

Gy:xus nncinatus, hotgos teke1 vény. 

16' 
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H. 
Habena, a fék, a kacs, a hurok 
Habennla (habena kies.), a csík„ 
Habenula ai:'cnata, az ívelt csík. 
Habenula conax·ii 1 a toboznürigy 

féke 
Habennla denticnlata, a rovátkolt 

vagy fogas csík 
Habennla emplastracea, a tapasz. 

csík. 
Habenula Halle:i:,i, Haller-féle ·fék az 

ondózsinórban, mint a processus va
ginalis peritonei r11aradéka. 

Habenn.la pexforata, á.tfúrt öv {a 
fülcsigában)„ Balogh szótárából. 

Habennla snlcata, bal'ázdás esik 
Habennla tecta1 fedett öv Balogh 

szótárából. Borított öv, 
Habitacnlnm, a lak, a lakás, 
Habitatio, a lakás. 
Habitnalis (v. ö habitus), szokványos, 

n1egszokott. 
Habitndo (se habe1e lenni) = cousti„ 

tutio V ö. 
Habitus, a test alkotása, alkotmá

nya, a test külseje 
Habitus anaen1icns, a vértelen külső, 

illctöleg v ér e f o gy o t t t e s t 
Habitus a.poplecticns, gútával fBnye

gető testalkotinány vagy testalkotás. 
Habitus arthriticus, köszvényes testi 

alkot1ná,ny. 
Habitus athleticus, izn1os testalkat·· 

i11ány, izmos testalkotá,s„ 
Habitus cachecticus, a senyves, bete. 

ge~ külső, sínylődő te s t a 1 k o t .. 
l)l ll 11 y. 

Habitus chloi:·oticus, sápadságoskülsö, 
sápadtságra utaló szín 

llabitns nei: vosus, ideges ter111észet, 
Habitus phthisicus, aszályos külső, 

sorvadásos, hektikus kinézés 
Habitus scrophnlosns, görvélyes al

kotn1ány, görvélyes testalkotás 
Ha_b:t·omania (&~pó; víg és 111ania), víg

ő1jö11gés, víg őrültség, víg ter1uészetll 
elmehábor·odás. 

Habi:'Omaniacus (v, ö. habro111ainia), 
víg ör:jöngö, víg őrült. 

Hachich (perzsa?) = ext1 actum cannn.-
bis indicae, 

Haden = a1len 
Haema (rO o:tµtt), 

0

a ~é1; , 
Haemadonosns (1] aq.1.0:;, d.Oo; a vo1·· 

áran1, a véredény, ~ 1Ór;o; a kó1), a 
vé1edéuy bántaln1a 

Haemadostenosis (v ö. hae1nas és 
stenosis szo1os), a vé1edény szííkü· 
lete - szűkülése 

Haemadostosis (v. ö. haemas és osto
sis), a véredény csontosodása. 

Haemadyna:momete:r (rosz alkotás) 
V, ö„ hae1nodynamio111eter = l1ae1na„ 
todynamio111eter„ 

Haemagoga se :r:emedia, vthzésh~jtó 
szerek. V. ö, 

Haemagogus (v. ö. bae111a, a.ycuyo; hai-
tó), vérhajtó, vérzéshajtó. 

Haemaleus (a.lµa.),E'.'o;), vt1rfls 
Haemalopia (Tj a.Íµo:Awnl;) 
Haemalops (ó o:'1,u.ci),wLt;), 1 \'(hkelG· 

vény; 2 vé1beborulás i 3 vér e s 
sz e 111, v é r sz. e rn 

Haemaphaei'num = hacnnophaelnn1n 
Haemaporia (TO af,u..a a vér, "~ &nopla.: 

a szükség) = oligaeniia.. 
Haemaposia = haematoposia. 
Hae1nas (Ó o:tµo:';), "· véredény 
Haemax·thron, haemai:·thl'·ns (Y (), 

hacina és a1tbron), vé1izület, izü. 
letheli vé1kiömlés, iz:li.letbeli vé1-
fakadás. 

Haemai:·thi:·osis (v ö az előtte való. 
val), 1, a. haema1 throu kévzörlésC'. 
2. = haemarth1us. 

Haematanagoge (~ TO\Í o:'t'µo:<oi; &vo:· 
ywy"tÍ &7t0 <Oli crTÓp.o:To;), a vé1köpés 

Haematangion (v ö. hae1na é"' angion), 
szóról szóra: véredény 

Haematangionosns, haematangio
nusus, (v„ ö haem.a és angion, ·~ 
vócro;, voDcro; a k6r) 1 a v'iéredény bán· 
talma. 

Haematapostasis (v. ö„ haema, -(j 
á:ITó;<acrt; sülyedés), a vér sülyedése, 
lerakodása, vértályog képződése. V ö„ 

Haemapostema (v ö. hae1na és apos
te1na), a vé1tályog, vé1kelevény 

··m 
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Hae1natemesis 245 Haematocoeliaca passio 

Haematemesís (v. ö, ha,ema; ~ €µE:in; 
a hányás), a vé1hányás. 

Haematemesis hysterica, 1n8hszen„ 
ves vérhányás, n1éhk6rságos vérhá
nyás 

Haematemeticns (v ö. hae1naternesis)1 

vérhányó, vérhányási 
Haematencephalon , haematence

phalnm (v ö. haema; 0 lyxÚpfLAoi;: az 
agyvelö), ag,yvelőbeli véröuüeny, agy·· 
velöbeli vé1ö111lés1 az agyvelő vérbe· 
bo1u.lása,"f-vé1·fakadás az ag;yvelöbc 

Haematepagoge (v. ö. hae1na, ~ {rc&.
·)'M'(~ a todódá.s), a vértorlódás 

Haematepigasti:·inm (v. ö. haema és 
epigastriun1), vé1ö111lés vagy vérfa„ 
kadas a g,yo1nor feletti hasfalképzö 
i6tegekben 

Haematepischesis ('rO CLtµ.x a vér, ~ 
ln:lcrz.E:a~; a visszatartá.s), szokvá.nyos 
vérzés megrekedése. Balogh sz6til'á
ban : vé.rzéscsillapitás. 

Haemn.tex-a (0\11JEVTEpla.: a[µc<:r"l')pr.() 
sedes cruentae V„ ö. 

Haematex·ns (a:1µ:L-r1]pÓ.;), veres 
Haemathidxosis (v. ö hae1na és byd

rosis), véres izzadás vagy vérizzadeí,s 
Tulajdonk8p vérszivá.1gás - vérfaka
d:\.s a verejtéknürigyeken át 

Haemathidr·osis nenx·otica, idegbán„ 
talom okozta vérizzadás. 

Haematiasis = haen1atouosus„ 
HaenLatica se doctrina (:xt/J.C'l:·nxó.;)i 

a vér tana, a vé:r élettana. 
Haematicus (o:tµO!:roco'.;) 1 véres. 
Haematinometex· (v. ö haematinus és 

TO µi-rpo-. a n1é1t.ék) 1 haen1atinn1ó1ö 
Haematinicns (v. ö. hae1natiuum), 

,·é1piios 
Haen1ati11nm (-rO atµO'„ a vé1), a vér .. 

pir, vasas vérfesteny, vasas vé1szin. 
Haematinuria Vogel (v ö. haen1a

tinu1n, TO o~po-. a húgy), vérfesteuy-· 
vizellés, vé1szinvizelés, vél'lJÜ-vizclés. 
·v. ö„ haemoglobinuria. 

Haematinns = haematinicus. 
Haematischesis = haematepischesis 
Haematismns ('l'.)J·;:-~'.~s.1 Yrrzi>.ni\ a 

V(hzés, különösen orrvé1zés 
Haematisthm.icns, garatvérzési. V ö. 
Haematisthmns (v„ ö. haen1a és isth

n111s), garatvé1·zés, 
Haematites lapis (é cd:µa-rh·'t].; Al5o.;), 

a vér kő, ferru111 oxydatu1n r ubrum. 
Haematitis (~ cÚµo:tlTt.; se. ((.>ÁÉ...µ), az éi. 
Haematmus (v. ö„ haema; 0 c'("rµó; a 

göz), a vé1 gőze, a vérpá1·a 
Haematobium .(-rO atµo: a vér C plo.; 

az élet) i v„ ö .. disto1na hae1natobium 
Haematocathartica se. remedia 

(v. ö. haen1a és catharticus). vé1tisz~ 
titó szerek ' 

Haematocele (v. ö, haema és cele), 
a vérséi:v, vérdaganat, hereborék
vérsé;i:v. 

Haematocele antnterina (Ieudeseu 
úgy találjuk: anti--uterina„ Balogh
ná.1: ante-.uterina), n1éh eléítti vér
daganat, inéh eléítti vérö1nlés, méh 
előtti vérfakadis. 

Haematocele ar·texiosa aueu·· 
r,ysma. 

Haematocele ex.txapei:itonealis, 
haematoma pe1i-ute1iuun1, véröinlés 
a méhkörülfoglaló kötöszövetbe, 
vérfa.kadás a méh széles szálagainak 
le1nezei köz&. 

Haematocele exti:·avaginalis, a here 
tulajdon mezén kivii.l fekvő vérsé1·v 
v„ vérdaganat. 

Haematocele fnniculi sper'matici 
circumscripta, az ondózsinór tar·
jaga, hatá1·0lt ondózsinór beli vér·· 
fakadá.s 

Haeniatocele funicnli sper·matici 
diffnsa , haeinatoma íuniculi spc1'
n'J.cttici, ondózsinórbeli vérö1nlés, vér
fakadás. 

Haematocele intravaginalis, hae· 
mat0ma tunicae vagiualis testis, a 
here tulajdon n1ezéu beliil fekvő 
vé1sé1 v, vagy vér daganat, vé1·ömlés 

Haematocele parenchymatosa tes
tis = haematocele testiculi. 

Ha.ema.tocele 1•etro - nterina, hae-
1natoma i·etro-ute1ina, a méh 111egetti 
vérclag<1nat, vagy vérö1nlés 

Haematocele sc1•oti s. scrotalis, 
vérö1nlés, vé1faka[lás a hereborékban. 

Haen1atocele spontanea = pe1ior·· 
chitis ch1G111ica haen1orrhagica 

Haematocele snbperitonealis, has
hártya alatti medenczebeli vér fakadás. 

Haematocele testicnli, vérönllés vagy 
vér fakad a s a here gyurm.tjába 

Haematocele vaginalis = hamna
tocele. 

Haematocephalns (v. ö .. haen1a és 
cephale ), vé1·es fejü torzszülött1 agyfél 
tc1rc1-k k0?.t kiö1nlö vér :UtnJ 0Hfl.m11-
talauitott fejjel Balogh szótárából. 
Egyszerűbb: vérfejű vagy vérvelejű 
szörnyeteg. 

Haematochezia (v. 
székelui)1 vé:res 
ci·uentae. 

ö hae1na; 
székelés , 

1J.~st'I 
sedcs 

Haematochysis (v. ö. haema, ~ y_Ú~t.; 
az ö1nlés)7 a vér ömlés, a ver-· 
fakadás, a v é i k i ö ml és, vértarja.g 

Haematocaelia (v„ ö. haen1a1 ~ xotHo: 
a ha-:iüreg), hasüregbeli vérömlés, 
vér fakadás 

Haematoc·oeliaca passio (v ö. hae
matocoelia) véres hasmenés. 
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Haematocoeliacns (v. ö. haematocoe
lia), véres hasn1euésbeu szenvedő 

Haematocolpns (v, ö. haen1a és col·· 
pos), 1. hüvelybeli vé1ömlés v. vér
fakadás; 2„ hüvelybeli vérösszesza
ladás hüvel;yzái:nál, 

Haematocxystallinum = haemato„ 
globolinum ·v„ ö 

Haematocxystallus (v. ö hae1na és 
ci:ystallus), a vérjegecz1 a véikrist.á.ly 

Haematocyaninum = haen1atinun1. 
Haematocyanopathia (v. ö haema, 

xuctvÓ.; kék, TO Tii~o; a bántalo1n) = 
Haematocyanosis = cyanosis 
Haematocystis (v ö. haema és cystis), 

1 hae1nato1na saccatu1n, a vértönüö ; 
2. lr6.gyhólya.gbeli vérönü-és, vérfa
kadás ; vér h6lyag. 

Haematodes (a;lµcrrc.18l];, ctlµctTO$t0fii;), 
vérszerű, véres; pl fungus hae1nato
des, a vérrák, vérszinrák 

Haematodiarrhoea haen1odiar-
1hoea„ 

Haematodromographion (v. ö hae
ma; 0 OpÓµo; árain é1telen1ben, )'p&.:p~l\I 
r6ni), vérára1n-1·ov6. 

Haematodx omometria (-), a vér-· 
árom sebessegének inérése V. ö. 

Haematodromometrum (v. ö„ haema, 
0 Opóµo; a versenyfutás; TO µ&Tpo\I a 
n1érték), vé1á1an1sebességmé1ő 1 a 
véráram sebességének mérője. V ö. 
h1:ten1od1 01non1etrum 

Haematodynamiometei" = haemod3 -
nan1ion1eter. 

Haematodynamometer = hae1nody
namo1neter 

Haematoedema (v. ö. haema és 
oede1na), véres vizenyő, 

Haematogaster ( v ö., haema és gas· 
te1), a gy011101·vérzés, vérgyo1no1 

Haematogenes, haematogenneticns 
(v„ ö hae111a; 'yt\1\11)-rtXÓ; ne1nzö), vér
ben eredő, vérben képződő. 

Haematoglobinaemia 1 haemoglo
bi:itaemia (v. ö. haematoglobulinum 
Cs <0 af'.µIX a vér), haematoglo bulin· 
\ ó1 Usé;; 

Haematoglobinnx·ia , haemoglobi· 
nnxia (v ö„ hae1na, globulinum, ,Q 
o\ipov a húgy), vé1globulin„vizelés1 

haenioglo bulin vizelés 
Haematoglobulinum, haemoglobu" 

linum (v„ ö. hae111a és globulinum), 
a vérglobulin. 

Haematogx·aphia (v ö hae1na1 ypcÍr.ptlv 
leirni), a vér leirása 

Haématoi'dinum (v. ö. hae1na1 T'o eí'.Ooi; 
az ido111), hae1natoldin 

Haematoidxosis (Balogh szótárából i 
inkorrekt) = haematidrosis v, hae
rn a thid1 osis„ 

Haematologia (v ö hae111a, o Aoyoi; 
a tan), a vé1tana 

Haematologicns, haematologns (v 
ö,. ha0rnatologia), vél'taui. 

Haematolysis (v. ö. hae1na, -fi A\Ícrl~ a 
bonüás), a vérbo111lás 

Haematoma ('rO o:tµc{rwµct), a vé1bm
lés, a vérdaganat, -vérsérv„ 

Haematoma anx•icnlax·e = othae
matoma 

Haematoma durae mat~is, a ke-
111ény agymez vér ömlése, vér be boru
lása 

Haematoma fnnicnli = haematocele 
funiculi sper1natici·· 

Haematoma funiculi di:lfnsnm = 
hae1natocele funiouli spermatici diffu .. 
sum 

Haematoma neonatox·um = cepha
laematoma 

Haematoma pex-iutexinnm hae-
matocele ext1ape1itonealis. 

Haematoma :r·etro-utex·ina = hae .. 
n1atocele retro„uterina. 

Haematoma saccatum = hamnato
oystis. 

Haematoma scaxlatinosnm, ve1he·· 
nyes vérö11üés, verhenyes ta1:jag, ver
henyokozta vérfakadás 

Haematoma tunicae vaginalis tes
tis = hyd1ocele fuuiculi spermatici 

Haematoma vaginae et haemato
ma vulvae s. th1ombus vulvae et 
vagiuae, a hüvely 18.gy részeinek vér

. daganata V ö,. elytroncus vaginalis. 
Haematomania (v ö. hae1na és ma

nia a i·ajongtls), vérvételi rajongás, 
órvágásos rajongás, e r e 1 ő raj o n
g ás. 

Haematomediastinnm (v. ö hae1na 
és inediastinun1), inellgátorbeli vér·· 
ömlés, vérfakadás 

Haematometachysis = haen101neta
uhysis. 

Haematometxa = hacmo1netra 
Haematometx·ia(v, ö haema; t"0 µÉ<pov 

a mérő), a vér rné1ése. 
Haematometx oni haematometrnm 

(v ö. az előtte valóval), a vénr1érö„ 
Haematomma (v. ö. haen1a, TO 3µ.µct 

a szem) hae1nophthaln1us in_ 
ternus 

Haematomphalocele (v. ö. luLe1na a 
és 0111phalocele) = 

Haematomphalum, haematompha
lns, vérö111léses köld_öksérv, köldök
vérsérv, vérköldöksé1 v 

Haem.atomyces (v. ö. haen1a és myces) 
= fungus haen1atoies Balogh szó
tá1·ában: vérgomba ! 

Haematomyelia, haematomyelitis 
(v. ö„ haen1a, 0 µveA6~ a velő), mye-

1 

s' 
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litis apoplectifOr111is, a gerinczvelö 
véres gut~ja, vérfakad<isos gerincz .. 
velö-gyuladás 

Haematonusus, haematonnSus (v. ö. 
haeroa

1 
~ v500:;, voUcror; a k6r), vér-

bántg,lon1 
Haematopathia = haen1opathia. 
Haematopedesis (v. ö haema, -fi Ti':'Íi

Oricn:; a verás, dobogás), 1. a vér fa
kadása a sértetlen edényfalakon 
át ; 2, = haen1athidrosis 

Haematopei:·icaxdinm (v. ö hae1na 
és perieardiu1n), szivburokbeli vér·· 
ö1nlés, vé1fakadás 

Haematophagia (v„ ö. hae111a, 9ry_ystv 
enui), 11 vérevés 

Haematophilia. = haemophilia. 
Haomatophobia (v ö hae1na; Ó rpé~o:; 

a félele1n), a vértől való iszony0dás, 
irtózi1s 

Haematophthalmia = haen1oph· 
thahnia 

Haematoplanesis , haematoplania 
(v. ö haems.., ~ n:Acirl)O't; az eltévedés), 
a vé1 eltévedése, elbolyongása. 

Haematopnenmothorox (v ö haema 
a vé1 s pneumothorax), légvér111ell 

Haematopoea se. medicamina (v. ö. 
hae1natopoesis), vé1·készitö, vérképző 
szerek 

Haematopoesis, haematopoeia (v. ö 
ha.ama, ~ TLo'l'ricrc:; a készités), a vér
képzödBs. 

Haematopoeticns (afµ.ci::ro;;:o;:'f)nXÓ~), 
vérképző. l\'Ietallun1 hae1nato11oi:iticurr1 
= ferrum 

Ha.ematoposia (·~ a[µat"oTioO'let.). a vé1·„ 
ivis 

Haematoptysis = hao111optysis. 
Haematorrhachis (v„ ö haen1a és 

rluochis), ge1inczcsato111abeli véröl11·· 
lés v. vé1·fakadás, a1)oplexia canalis 
spinalis, vé1es ge1'inezgutaütés. 

Haematorrhoea - v ö. haemor1hoea, 
Haematosalpinx se, ntexi (v„ ö„ sal

pinx Gs haenla), vé1kü1t. 
Haematoscheocele = haen1oschoo

cele 
Haematoscheum (v ö. hae1na és os

cheu1n), a vé1sérv, horeborékvé1sé1 v 
Haematoscopia = haen1oscopia 
Haema.tosepsis (v., ö haeina; ~ aij~t~ 

a rohadás) = septichaen1ia 
Haematosis (~ cr.(µcL,wat~), a vé1·kép„ 

ződés, a vé11'évaltozás) v é i· r é. 
valás 

Haematospilia ( v. ö hao1na j 0 an:tAo:; 
a folt)= inorbus maculosus \\To1lhoftii 

Haematospongosis, haematospon
gus (v. ö„ haen1a, 0 arcóyyo; a ta1J16) 
= fungns hae1natodós 

Ha.ematostatica se remedia (v ö. 
hae1na, cr-.:a·~'.x.Ó:; inegálló) -= hae1na
tostypt.ica 

Hae·matostaticns {v„ ö. az előtteva16-
yal), vé1zéscsillapitó 

Haematostyptica se. xemedia (v. ö. 
hae1na és styptic:us), vé1zéscsil1apit6 
szerek 

Haematostypticns (v ö. a.zelőtte való
val), vérzéscsillapitó 

Haema.tosteon (v. ö. hae1na, -:0 Oaclo'll 
a csont), e;sontfuegbeli vérömlés, 
v é 1 e so n t, vérfakadás a csont ürébe. 

Haematosymphoresis (v ö. haema j 
~ crvµ.tpÓp•pt:; a felhahnozódás, össze
torlódás), congestio sanguinis, vér
tol6dás. Felesleges sz6. 

Haematosynagoge, ép oly felesleges, 
inint a. vele egyértelnlli hae111ato
sy1nphoresis. 

Haematotachometx'Ía (v ö hae1na, 
-::a.y):; gyors; cO µ.l-rpo'i a mérték) = 
haemodrornetria, 

Haematotachometi:·nm Viex·oi·dti 
(\: ö. az előttevalóval) V"'ieroidt-féle 
<'"ranlinga (Thanhoffe1). A 111 hae
matodron1.ometru1n, }1. nép az »ingit"' 
sétálónak nevezi 

Haematothoi:acicus, vérn1elli. ll.. ö 
Haematothoi:·ax ( v. ö. haema és tho-

1ax), a vé1'n1ell, 111ellüregbeli vér
önllés, 1nellüregbeli vé1fakatlás. 

Haematotieus (v ö. hae1natosis), vél'
késziti51 véralkotó, vé1·révil6„ 

Haematotoxiea se. xemedia vel 
uosemata (v„ ö. haen1a a vé1, -.:o~t
x.Ó; n1é1gező), vérn1érgozö SZ(nek, 
vagy bántab11ak 

Haematoxylinum (haematinun1. \Vitt· 
stein„ Ne1n tanácsos ezen utóbbi ki
fejezést közforgalomba hozni, u1ert 
- haon1ati11un1 ini1 D1ásra van al
kaln1azva.), a be1zsenyfa-festeny, ille·· 
töleg Erdn1anu sze1int a berzsenfá
nak ve1·esfesték·alkot6 anyaga, n1ely
csak bizonyos ve,gyülctekben vllik 
festékké. V ö 

Hae,matox:yl.ou camp~c~~~anum _:Liu
ne 1,v. ~'· h'-LClJ,;11 -:e ;J1;:;; ;_i, 1.c), ;! 

vé1fa) n. be1zsenyfa 1 vé1bélfa. 
Haematozemia (v. ö ha,en1a, ·~ SYJµb: 

a vE~sztés ), sí'.okványos vérvesztés 
Hae1natozoa (v ö. hae1na, ,,) i;;Wov az 

állat), 'vÓ1b1::li ólösdi ;\,llatok1 v61~ 
élősdiek 

Haematnresis, haematuria (v ü 
hae1na, ~ o~p-fJO't:; a vizclGs), a vé1es 
vizelés 

Haematni: esis malaxica, posvAnyláz 
okozta, vé1 vizelés 

Haematnr~sis xenalis, a vesevé1'zés) 
YE:SO\érzésből eredő véres vizelés. 
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Haematux·esis nrethralis, a húgycső 
véizéséböl eiedü véies vi:r,elós. 

Haematnr·esis vesicalis, a húgshó
lyag véizéséböl eredő véres vizelés. 

Haematni:·ia = haematuresis. 
Haematnr'Ía aegyptiaca, egyptomi 

v. keleti vérvizelés, disto1na. hae1na
tobium és fila1ia sanguinis okozta 
véi es vizelés. 

Haematnxicns (v„ ö hae1natu1ia), véi·· 
vizelési, vérvizelő stb. · 

Haematns (v. ö. haen1a és -rO o~; a 
fül), vórfül, vérönllés a fül belsejében. 
Balogh szótárából Vérfakadás a fül 
belsejébe Talán haemotus ? 

Haemautog:1aphia (v ö. haema; o:Jtó; 
ön, ypcirpEtv leirni) a véiáran1 önrajza 
Tán haematautographia? 

Haemantog:raphious (v ö az elötte
v a.lóval), lni a hae1nautog1aphiáia 
vonatkozik. 

Haemaxis (·fi o:~µ.o:~t;), a vérvétel, e r e-
lé s, érvágás, köpülözés, !Ji6Czázás. 

Haeminum = hao1natoglobulint11n 
Haemischesis = hae1natischesis 
Ha~mitis ('rO o:tµo: a vé1), a vérlob1 

vergyuladás. 
Haemocx·ystallinnm; v ö hae1nato·· 

crystallinu1n, 
Haemocyaninnm = haen1atoc;yani„ 

nu1n 
Haemocyanosis = hae1natoc:yanosis 
Haemodes, haemol"des (o:lµ.W\311;, o:[µoH"' 

O~;), vérszerü, véres, sebes 
Haemodia (~ o:lµ.hl01o:.), a fogfájás 1 a 

fogvásulás. 
Haemodiax·rhoea (v. ö hae1na és 

diarrhoea), vé1·es hasmenés 
Haemodipsa (v. ö, haema, ·~ O[l.);u ,a 

szomj), a vé1szon1j -· vérszon1jas or
voslás, n1ely szereti a vérvételt, 
különösen az e1elést„ 

HaemodromOmetria = haematod10-
mon1etria V. ö 

Haemod:1·omomet:r·nm, haemodromo·· 
n;s-etex· (v. ö haema, é Opóµo.; az út, 
to µéTpov a 1nérő) 1 a véráran1 sebes
ségüuok jelzlíjo1 l1H.'.1t;jo 

Haemodynamiometrn:m , haemo-
dynamometx·um (v. ö haen1a, ~ 
Oúvo:µ.t; az erő, TO µ.étpov a 111é1·ö), a 
vér fesziilő e1ejének jelzöje, vérnyo-
1násinérő. 

Haemoedema = haen1atoede1na 
Haemoglobinaemia (v., ö haen1a és 

globinum) = hae1natoglobinae1uia 
Haemoglobinum= haemoglobulinu111 
Haemoglobinnria = haen1atinuria. 
Haemoglobulinnm = haen1atoglobu-

liuu1n 
Haemoides = ha.e1nodes 

Haemorrhagia 

Haemometachysis (TO cáµa a vér, ri 
·1-iJov; áZ ön1lesztés) = transfusio san· 
guinis 

Haemoophor·itis (v. ö. haema és 
oophoritis), vérönüéses petefészek .. 
gyuladás , vc\rfakadá.sokozta pete· 
fészekgyuladás. 

Haemopathia (v. ö. hae1na, ,Q ';l:á5°o; 
a báutalo1n), a véibántalo1n: 

Haem.opathologia (v ö. haen1opathia 
s 0 ),Óyo; a tan), a vé1bántaln1ak tana 

Haemopei;·icardium. = haematope1i· 
ca1diun1 

Haemope:1itonaenm (v. ö, haema s 
i1eritonaeun1), hashá1tyaü1egbeli vé1·
ö1nlés, vé1fa1radás a hashárt;ya vilá
gába 

Haemophaeinnm (v. ö. haema és 
cpatÓ; barna), barna vérfesteny1 ba1na 
vérszín. 

Haemophilia (v. ö, hae1n~i; 0 <plAo; á 

ba1át)1 vérző betegség V ö„ diathesis 
haemorrbagica 

Haemophobia = haen1atophobia. 
Haemopho bicus, haemophobus (cúµÓ· 

'f'O~o;), vértől iszonyodó, vért e1·eszteni 
uen1 szerető. 

Haemophthalmia (v. ö haeina és 
ophthaln1ia), vérö1nlés okozta sr.en1-
lob v„ ö„ 

Haemophthalmns (v. ö hae1na és 
ophthalmus), a vé1sze111, mellső csar· 
nokbeli vérö1nlés, a l11cllsö csarnok 
vérbebo1·tllá.sa V ö. hyphaemia 

Haemophthalmns intez·nns, i.iveg
testbeli vérölnlés, iivegtestbeli vér
fakadás, belső vérsze1n, az iivegtest 
vérbebo1 ulása 

Haemophysalis (v ö. haema; ~ cpuaaAl.; 
a hólyag), bulla sanguiuolenta, vé1· -
h6lyrtg. 

Haemopis sangnisorba (--), a ló
na<lály, lópióc:za 

Haemoplanesis.,', haemoplania 
haen1atoplanesis. 

Haemoplethora = plethora, 
Haemopnenmothozax - haen1atC1·· 

nn011n1nthn1 ax 
Hii.emopx·octis, haemoproctns (v. ö,, 

baema; 0 n:phlxTÓ~ a végbél), a végbél 
véizése. 

Haemoptoe, tulajdonkdp : hae1noptye 
v„ ö haemo11tysis 

Haemopty1ca remedia (értsd: anthae·· 
lnoptylca), vé1köpés elleni szerek.V. ö. 

Haemoptyicus (aíµoTt1"u(xÓ;), vé1·köpö„ 
Haemoptysis (v. ö haeina mve~-. 

köpni), a vérköp6s. ' 
Haemoptysmns = hr~en1optysis. 

Haem~rrha~iá (~ cdµo~payto:), a vérzés 
- verfolyas, 
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Haemoxx·hagia ai:,texialis, verőeres 

vé1·zés 
Haem.oi:·i:,hagia capillai:is, hajszál

edényes vé1zés, 
Haemo:1i:·hagia parenchymatosa, 

gyurrnabeli vérzés 
Haemorrhagia per anastomosin = 

haen1orrhagia per diapedesin. (? !) 
Haemorz,hagia per diab:rosin, feké. 

lyes felrnarásokozta vé1·zés 
Haemox·z,hagia pex· diaex'e~in, sé1 Ü·· 

lésokozta vérzés. 
Haemo:c·:r'hagia pex· diapedesin, szi

várgásos vérzés, vérfakadás sértetlen 
edényfalakou át„ v„ ö„ diapedesis, 

Haemoi:'X'hagia phlebostatica, é1 beli 
ke1ingésakadály okozta vérzés, tehát 
pangásokozta vérzés az erekből 

Haemorrhag~a ven?sa;, ere.s vé:zé~ 
Haemorrhagi.cns (o:qJ.Op{x.1.:ytxo ;), verzö 
Haemo:1rhagodes {11.tµoppo:yw'OYJ.;), vé1·· 

zéssze1ű. 
Haemox·:r·hagophthisis (v ö hae

morrhagia és phthisis), vé1 vesztés 
okozta so1vadás. 

Haemoz':I'haphilia (talán : hae111or1ha .. 
gophilia ?) = haemophilia 

Haemo:1·x·helcoma, haemox·xhelcosis, 
(v. ö haen1or1hols, cO f'Axo; a fekély), 
aranyeres csom6, illetőleg szóról szóra 
- aranyel'es fekély. 

Haemorrhinia (v. ö. haen1a ; 0 Plv ~az 
01·1 ), az Ol'l'Vérzés 

Haemorrhinicns (-), orrvé1zési 
Haemox·rhoblennorrhoea (v ö. hae~ 

n101rhols 6s blennorrhoea), aranyeres 
végbélhu1ut, aranyeres itlült végbél. 
hurut 

Haemorrhodiarrhoea (v. ö. haen10-
1rho'is és dia11hoea)1 aran,ye1es has-
111enés. 

Haemo:1·rhoea(v. ö. haema, pc.rv folyni), 
a vé1·zés, a vérfolyás. 

Haemorx·hoi'cns (ci;tp.oP?otx.ó;), vé1zési, 
vérző 

Haemor:rho1dalis (v. ö. haemo1rhoi .. 
de.s), a1anyeres Vasa haemorrhol
(Li.lia, ;{ \ égbél c1 ei. }.folilnina hae1110· 
irholda.lia, a1'anyeres f~jdabnak. 
Nervi haeinorrhoidales 1 a végbél 
idegei 

Haemorrho.ldarius, aranyérben szen·· 
vedő„ V. ö 

Haemo:1·rholdes (cd o:.tµoppo'Uk;, cd:µoppol"; 
többese), az a1anyé1,aranye1es csomók 

Haemoi:·rhoi"des coecae, vak aranyér 
HaemOX'I'ho.ldes incax·oei;·atae, ki

szo1 ult a1anyé"r, 
Haemox·rho.ldes vesicae , tun1ores 

erectiles et varicosi vesicae, húgy„ 
hólyagbeli aranyeres csomók. 

Haemor-x·hoi'deus (·-), a1anye1es 

Haemorrhoi'docauster , haemo:1 ·· 
rhofdocaustes (v ö haemor-
rhoides és causte1), al'an:yeres hurok, 
sebészi mii.szer, az a1anyeres csOJnók 
leválasztására 

Haemo:r·i:·hofs j v. ö haen101rh0ides. 
Haemoi:x'hoi:schesis (v. ö. haemor1 bols, 

toxc.n visszatartani), az a1anye1·es vér
zés 111egrekedés&, 

Haemorx,hometi:ori::·hoea (v„ ö hae-
11101rhois és n1etro11hoea)) a1·an.}'eres 
111éhvé1zés? ! Felesleges 

Haemo:c·i:·honephro:r·rhoea (v ö. hae-
111or1hols és neph1os; pc.r~ folyni), 
aranyeres yesevé1zés? J Felesleges. 

Haemorx·hophesis { v b, haemaJ -fi 
p;cyT)at~ elnyelés), vé1felszivódás Ab
so1 ptio sanguini3, 

Haemo:rrhop:1·octoi:•rhoea (v. ö hau
mo11h0is i 0 rr:pWx.LÓ; a végbél1 f,<.fv 
fol.yni), az a1·anye1es végbélvérzés, 
aianye1es vérfolyás. 

Haenio.x·i:hoscopia (-fi cúµóPPotoc vé1zés, 
fi crr.on:...) a vizsgálat), a vérkéinMs, a 
a vérvizsgálat. V. ö. haema.toscopia 

Haemox·:r·hnx·ethx'or·z,hoea (v ö, hae-
1no1rhois és urütht<1 a húgyosö, Pc.rv 
folyni), aranye1es hUgycsövérzés ! ? 
.Felesleges. 

Haemorrhns (11.lµo~potí;), vérzö, vér
zésben szenvedő, 

Haemo:r,i;·hysis (·~ 11.lµ.ó~Puo-t.:;) = haen1a
torl'l1oou, 

Haemoscheocele (v ö hae1na; TO 
ÖcrJ..<.OV he1el:!o1ék, ~ xrí):iJ a sé1v), a 
vé1·sé1 v, hereborék-vérsé1 v„ 

Haemoschistocephalns = schistoce
phallis hac1natodes 

Haemoscopia ( ,Q 11.lµu a vé1, ~ cr".<OTtYJ 

a vizsgálat), a vérké1nlés, a vérvizs
gálat. V. ö. haen1at0scopia 

Haemospasia (Tb 11.lµa a vér ; Ó 0"11:o:crµó; 
a görcs), iniHeges vérelte1·elés Junod
féle köpH-csiz1ná val ; ideig!EJ.nes vé1-
clte1 clés bizonyos tag felé, pl czo1nb 
felé, n1iáltal inásutt 1negfogy a vér
n1ennyiség. 

Haeinospermia(' ii 11a(rna r~sre1n1a), 
vé11elelegy ondó. 

Haemosphae:ridinum (v. ö. hae111a 
és ~ crcp!Xfpct a gö1nb) = globulinurn 

Haemostasia (v ö hae111a, ~ O""tcl1n.; a 
pangás), 1 vé1pangás; 2. vérzés-csil· 
la pitás. 

Haemostatica se„ docti;-ina, a vé1· 
súlytana V ö haen1atostatica. 

Haemostaticus = hae1natostaticus 
Haemotachometx·um, haemotacho

meter (v ö, hae1na ·- nc1n :x[µw;:, 
1ne1t 11.."fµ.11.; = vé1edény; LO -:i.y,o; 
a sebess-ég, ,Q µiLpov a n1é1ö), Chau
veau-féle vé1á1an1inga ! Balogh szó. 
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táiából Chauveau-féle sétáló (itt a 
népies "sétiló« =inga), mely a vér
á.ran1 sebességét tünteti elő v„ ö 
hae1natotacho1netru1n. 

Haemotelangiosis(v ö.lhaen1a, ,Q TD.o; 
a vég és angion) = telangiectasis. 

Haemotexis, haemotexia (v. ö hae .. 
n1a, Y; T~~t.; a bonllás), -,.-érbon1lásJ 
vérsenyv1 vé1kó1sá.g. 

Haemotho:r·ax: = hae1natothorax, 
Haemotoxica = haematotoxica 
Haemotns i v. ö haen1atus, 
Haemotns exte:r·nns = othae1natoma„ 
Haemnresis = hae1naturia. 
Haemn:i;ia = haematuria 
Haemydox· (v ö. haeu1a"i Tii Úl'ihlp a viz) 

= serun1 sanguinis. 
Haex·editax·ins (hae1 es az örökös), 

öiöklő, örökös, örökölt Morbus hae1e
dita1ius, örökölt kó1, vihíg1a hozott 
betegség, k(ll', bántalo1n 

Haex'esis (~ o:l'ptcn;, o:1pdá0o:i v<Llasztani, 
pártoskodni), 1. az elvétel, a cso'nki
tás = aphae1esis j 2 pártoskodás, 
elpá1 tolás, e1etnekség. 

Haesitans (haesita1e), 1 késedehnezü; 
2. hebegö, akadozó V ö, 

Haesitatio linguae (v ö hae.sitans\ 
1„ hebegés, akadozás. 

Hagenia abessinica Willd. (Ha.gen 
K. G königsbe1gi gyógyszerész ue
vére) = brayera anthelminthica I\:uth 

Hage:r, hagiar· (arabs), lapis arn1e
nius, önnénykö. 

Hagiospex·mnm(Fi"'ltu; szent, tiszteletes; 
Tb crnlpµo: a inag) = sen1en cinac 

Hagioxylum (Fiyto; szent, tisztelet1e
n1éltó i TO ~ÚAo\I fa) = lignum· sanc
tu1n, lignun1 guajaci 

Halatinns {O:AáTL~o;)) sós. 
Halelaeum (0 Ü.A; a s6, TO D,o:tO\I olaj), 

s6solaj, sóolajkeverék. 
Halelujah (hébel' szú = dicsé1 tessék 

az ú1) = oxalis acetosella. 
Halicacabum (TO &Atxo'.xo:~o~) phy

salis alkekengi bogyója, 
Halido-bases (ó fi.A; a s6 és basis), só

alao-ok 
Hali;nticns (Ü.At€un;--.Ó;), 1. piscato1ius, 

halászos, halas; 2. = inarinus, ten· 
geri. Halieutica reinedia = 1na1ina 
Ilalicuticuin cmplast1 nm, egy ósdi osz
lató tapasz1 inely alkalinasiut tenge1i 
növényeket tartahnazhatott. 

Halismns(O &J.tcrµÓ;}, asóképzödés,sózás. 
Halistex·esis (0 Fl.A; a só, ~ O"Tép-rpti; 

fosztás), <L inészfogyatkozás ~- csont
puhulásnAL 

Halitns {hala1'e lehelni), a leheletpála, 
pá.rolgás, gözölgés. 

Halitns oris foetidns seu gx-avis, 
büdös lehelet. 

Halitns sanguinis sen sauqninens 
= va por sanguinis 

Halitns vitalis = spiiitus vitae 
Hallncinatio (halluc:inari k3.1názni, 

félrebeszélni), a káp14zat, a félre~ 
beszélés, ábrándozás. 

Hallncinationes sensunm , érzék
csal6dAs ; ill. 

Hallncinatio visns 
ból), sze111esalúdás 
ráza.t. 

(Balogh szÓtárá
- rémlátás, l{á.p-

Hallns (fl./,),ta'.:'1.t ugrtl,udozni) = pollex 
pcdis 

Halln:x: = hallus, iec:tius hallex; tehát 
geu. hallicis, s ne1n »hallucis«. 

Hallux valgns, behajtott, befelé csa
vart na.gy lábUjj 

Halo (~ fl.Aw;), 1 a.z uclva1 pl. a nap 
körül; 2 udvar a csecs bimbó kö1·i.i.l 
= a1eola papilla1u1n; 3 a himlö
tüszö udvara 

Halochemia {0 Ü.).; a só; v. ö. che1nia) 1 

a sók vegytana. 
Halodei:aeum (0 &A; a soi 

a nyakkötö), colla1iu1n 
sós nyak1avaJó há1·tyás 
ellen l{it b';;-, 

-rO Otpet.tO'J 
salinnni, 

torokgyik 

Halogeniu~ (ó &A; sú 1 yt'nr:Í.tt'I képezni), 
sóképző, sóno1nzö, sóalkot;6 

Halcnatrum = h<1lonit1 un1, 
Haloniitis (v. ö haloniun1) = infia1n-

111atio textn1ae c.:ellulosae. 
Halonit:r·um, halonatxnm (cO cl.Aó~t-rpo'l1 

d fX).; só és nat1 nn1), állati ürülékek 
szrJlnszédság<Í.ban p~ 6lak falain ki· 
vüá.gzó só E sót nevezték »sal pctrae<: 
s innen ered n.. salpete1 1110gncvezés 

Halonium (~ fl.t.w; rr.z udvar); 1 = 
a1oola j 2. sejtszövetlob, lnivel ennél 
is piros udva1 látható a köztakarón. 

Halos = halo 
Hals (&'Aoi;), a só 
Halycodes . .C &:t,uxw'01i;)1 sószc1 ü, s6ido1nú 

- sós 
Halycos (&Auxói;), sós 
Halysis, alysis (iJ FiAucrti;, i. ]H. és ÁtÍ<:t\I 

oldani), 1. oldhatatlf'ln kötés ? 
Hamalgama, a111alga111a, a foncso1 
Hamarthriticns, á,ltalános kösz\'ény

beu szenvedő. V. ö 
Hamax-thi:itis (Üµo: [,sszc, együtt -

v ö artlnitis) , a1th1itis univer
salis, általános köszvény, ininden 
i:-,li.let1e terjedő köszvény. 

Hamatns (han1us ho1og), horgas Os 
ha-n1atun1, horgas csont 

Hamifox·mis(hamus horog f011na idon1), 
ho1:ogido1nú, hor ogsze1 {i 

Hamma (tO 'l.µµo:j Ci.:i:<tcr;Jat kötni, é1in
teni), 1 a kötés; 2 a sérvkötő = 
a1n1na. 

'i 
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Hamnlus (hamus kies.), a kis horog1 

ho1gacs. 
Hamnlns Ax·nandii..A.rnaud-féle horog. 
Hamnlus fe:i:·:rens obstetricins, szii· 

lészeti ho1·og, va.sho1 og 
Hamulus lacx·ymalis, a könycsont 

horga 
Hamulus ptex·ygoides1 a szirnyszerű 

nyúlvá.ny horga. 
Hamnlus troc.hleax-is,gö1~eteg ]101og 
Hamus (élTCt"€t'I fogni), a h~rog 
Handal, hand.el = alhandal. 
Haphe (fi IÍ<pr{, f/rr:reaOa..-. érinteni), az 

érzés, a tapintó érzék, tapintás. 
HaphonOsi = 
Haphonnsi (~ &.o:p;/ a tapiutá„; ~ -.ócror;,, 

voUao; a kór), a tapintás bántalmai 
Haptogenes se. membxana (E;:rr:n:t\J 

és yly\lta.5-Ct.r) bevonó, hártya, boritó 
há1 tya mely fehén1yés lepel gya
nánt beboritja a zsiisze111eket az epe 
befolyása alatt 

Ha:rcasach (arabs) = capnt íemo1is 
Ha:rmalinum (-), egy növényal, a 

ha1malin 
Harminum C-), a ha.rnüu, növén-y

alkaloid. 
Hai:·monia (·~ &pµo-.ta), az összhangzás, 

egyezés 
Harmonia ossium, csonteg:y esület, 

<tlvau:ány, ereszték, e1esztékes csont·· 
ö:s:szekötCs 

Hax·monialis, harmonius = 
Hax·moniodes , ha:r·monicus (dpµo

'nxó.;)1 összhangzó, egyező, e1·eszt'6kos 
Ha.rmus (6 á.pµó;), 1. az ízület; 2 = 

harmonia ; 3„ régi boncztan értelmé„ 
ben a fogak közti füghus. 

Harpa = hárpyla. 
Harpyla (~ &pri:Ji'.tx), 1 n1esés anat i 

2„ i·endkivüli csúnya szörny oteg 
Ha:c·undo, a:c·nndo, 1. nádcsö j 2. a test 

1ninden csélszerű szervE 
Ha:rundinacens, a:i:·undinaceus, CSŐ· 

sze1li, csöves. 
Hasafin (arabs) = 11101billi. 
Hasta) 1 :1 fl.r\Trla 11; f'il s. tör 2. szü-· 

lCszi inűszcr a ko11onya inegftuá.s:ira, 
koponya„fú1ó. 

Hasta nuptialis = i1enis. 
Hastatus, dá1daalak, nyársidon1Ú Ba~ 

logh szóti1iiból 
Hanstellatus, me1ö, sz1vo 01rn1ány-

nyal ollátott Iusecta haustellata, 
szívó szájú iovarok„ V. ö 

Haustellum (haustus kicsinyítve), il· 
lattanilag: mer·ö 01rn1ány 

Haustio (hau:dre meritni), a rnerités, 
ivas. 

Haustio clysteris, allövet használása. 
Haustio fumi tabaci, dohányzás. 

Hanstio pulveris tabaci per nax·es, 
szippantás, burnótozá.s. 

Hausto:r·, az ívó, 
Haustra (haustrum többese)= cellulae 

instestini crassi ; a vastag bél öblei 
Hanstus (hau1iie me1iteni); 1. az ivás; 

2. az ital, különösen ko1·tnyi~ital, a 
hö1pentés. 

Hebdoínadaría se„ febr-is (S~Ooµd~ a 
bét)1 !:tét napig tartó láz, hetes láz. 

Hebe (i; líP11), 1. az áll, a fan első 
i)elyhesed€ise1 a fanosodás, az ifjukor1 

ifjuság; 2 Hippokratesuél = ivar· 
szervek. 

Hebephr·enia (v. ö hebe; ~ qip·~v az 
ehne), serdülő k61 beli elmehábo1·0-
dás; Kahlbann1. A gyógyuló elme„ 
bántalmak egy igen ritka faja 

Hebetudo (hebes tompa), tompasig, 
butaság, vásnltság. 

Hebetudo dentium, fogvásultság. 
Hebetudo mentis, a bá.1gyusiig. 
Hebettido visns = amblyopia 
Hebradendron cambogioides Gi:·ah 

a fa), (S~p:r.tó;, héber és 70 13~~0po'i 
gummigutti fa 

Hecatogramma = hoctog1a1nn1a .. 
Hecatontadi:achmon (rb btctTOV"("rJ.1'\p-J.'I..„ 

µwv ), 1. Galen szerint egy száz drac,h· 
inat é1ö kitünö, tapasz, kenőcs i 2. gö .. 
rög a1anypénz 

Hectica febris (v. ö, hecticns), aszá„ 
lynR láz, so1 va,sztó láz„ 

Hecticopy:retos (Exnxói; sorvasztó; é 
rr:1.1p1n·ói; a láz) = feb1is hectica. 

Hecticus (Ex,txói;), 1. tartós, ta1'tal
ma ó, sinlödő, aszályos, so1 vasztó. 
Habitus hecticns, as.zilyos v. sorvadó 
külső. Pnlsus hecticus, aszályos1 so1·· 
vadásos é1 ve1és. 

HectogI'amma (bta"("O'J száz, -rO )'pclµµa: 
súly: gram111), száz gran1n1 

Hecusiapocausis (b:oÚcrto;, önkényte~ 
Cs apocausis) = idiapocausis, 

Hecusiempresis, hecusiempr·esn1us, 
v„ ö i<l.iempresis 

Hede:ca helix Linné 
h0lix), a borostyán 
t)c\.n 

(v. ö he<lra és 
repkény b01os-

Hederaceus (v ö hedera), 
szur ű Plexus hederaceus 
panipinifor niis 

repkény„ 
= 11lex.us 

Hederinicum acidum, hederin··Sav, 
iopkénysav. 

Hedone ("~ ~Oov~ kello1ne;tesség1 kéj), 
l, a kéj ; :2, egykor n1ákonyta1 talmú 
czukorkák 

Hed:i:-a. (fOpa, $/;o:i~. ülni), 1. az ülö hely, 
a sz0k ; <l. az alfél, az ülep, fa1· ; 
3. az aht]1 ; 1. az oldallap = facette i 
5 Hipp0krates szel"int: koponya
c.sontsérűlésnek nyon1a, pl. kard„ 
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csapás nyon1a; G. a végbél ; 7 vég· 
béllel szon1szédos fekélyek;. 8. ü1ii
lék, székeJet, bélsá1. 

Helcosyphilolepis syphilolepis 
exulcerans 

Helcoticns = b.elcon1aticus, helcodes 
Helcotrauma (v. ö. helcos és ti:aun1a)

1 fekélyesedő seb, 

Hedraens (éOpo:fo;), ülő életmódot füly
tató, 

Hedrica remedia, hasha:itó - vég
bélre ható sze1ek V, ö 

Hedricns (ÉOptx.Óq), 1, ülő, nem mozgó ; 
_2. ülepi; 3 székeleti, székelet1e vo
natkozó. 

Helco:x:ex·osis (v. ö. helcos, ~ ~'ÍpWcrt~ 
a szá.radá.s), a fekélyszá1adás, a fe
kely szárad<Lsa 

Helc~:x:ex·~tic1.1s. (v„ b helcoxe1osis)
1 

Hedrocele (v ö hedra és cele), a 
végbélsé1v - hernia 1ecti v„ Ö, ar
chocele. 

fekelysza1 adas1. . 
Helcti'ca :r·emedia = episp~st1ca ·v„ ö. 
Helcticns (É),xclxÓ;, i?.xel\' húzui), húzó 
Helcydiion (rO É),x.ÚOptO'i), kis fekély, Hedrosyr·inx: (v ö hedia és sy1inx), 

végbélsipoly < , • , különösen szempo1czhá1 tya-fekély 
Helcyses1 többese a szónak, Hedych:c·onm ("tJÜuq kelle1nes

1 
"tJ x.poo: 

a szin), kellen1es, szé1) szinií gyógy
szer. 

Helcysis (~ f:Ax.unr;, D,xe!·i huzni), huzás 
=- ti actio 

Hedyosmns (~OJoa:µ.oq), jó illatú 
Hedyosmia, hedyosmnm (v. ö hedyos„ 

mus) = 1nentha. 
Hedyphonia (~ ~Owpoovlo:), szép, kelle„ 

mes hang 
Hedyphonus (~Oúcpwvo;), szép, keHe. 

mes hangú. 
Hedys:ma ('tO 0C>ucrµ.a), 1 

lábau; 2 jó illat ; 3. jó 
gyógysze1nek kelleines 
5. édesitö szei. 

fliszer álta
h; 4. rni a 

illatot ád i 

Hedysmatinm (hedysn1a kicsinyitve), 
nyalánkság. 

Hegemonicae functiones, a szerve
zet fő 111űködései. V ö. 

Hegemonicus (~yq.1.0\'(X.Óq), vezé1, ve
zé1Il:í, fő 

Helcente:r·itis ('rO $Ax.oq a fekély 
v„ ü. enteritis), fekélyes béllob = 
dothienteritis 

Helcocace, jobb cachelco111a, cachelcos. 
Helcocacotranma (v. ö. helcocace és 

t1aun1a), vészesen elfekél_ycsedö seb, 
lnegfenésedö seb ? J 

Helcodes, helcoi"des(fAx.oe(3rf.;, ÉAxW'31J.;), 
fekélysze1 {i 

Helcoedexna (v ö„ helc:os és oede111a), 
elfekélyesedö vizenyő 

Helcologia (v ö„ helcos; 0 /,c'.yo; a 
tan), fekélytan, a fekélyek tana 

Helcom.a (70 f).x.wµ.e<.)
1 

1.. a fekély álta
lában; 2 néha a sze111 po1czogóhá1-
t_yájának fekélye 

Helcoxnaticus (6Ar.w,u.u"C1.;.:Ó~), i~kélyes. 
Helcomenia = n1enelcosis
Helcophthalmia (v,. ö, belcos és 

opthalnlia), fekélyes szemlob, ceHt~ 
titis ? ! 

Helcos ('rO f),xoc:), a fekél_y. 
Helcosis (~ ÉÁx-wcrtq)1 a fekély?sedés, 

a fekély képződése = ulce1atio. 
Helcostaphylo:ma (v ö. helcos és sta~ 

pylon1a), fekélyesedő ínas hái:tyakúp, 
staph_ylo1na ulcerosu1n sclerae 

Helcystex· (ÉAx.uO"r~p), a húzó - vonó: 
Hip1)oc1ates sze1int: fogú, szülöfogó 

Hektogramma = hectog1an1111e 
Heleninum = iuulinun1, 
Helenium, elenium (iAévtO'I = inula 

heleniu1n Linné), örvénysertecsék. 
Helian~h~s ann~1!'s Linné _({1_),t~r; 

nap, TO o:\':Jo.;: a vnag) a naputforgo 
11ap1afo1gó na]Jvüág. 

Heliauthns tnber·osus Linné, a csi
csóka. 

Heliasis (~ ~A1o::at;) = heliosis. 
Helicaeus, helicens, Íülkagylói. 1Ius-· 

culi helicaei, a fülkagyló izmai 
Helicodes (lA~xWO"f).;:) = 
Helico.i'des 0:Atr.O<:t3~.;:), csiga.szeuí, te

ke1 vényes Tunica helicoicles = tunica 
cb.:t1oides .. ·v. ö. el_yt1oide~. 

HelÍcot:i·e:ma. Ill."escheti (cO 1pi]µa. "C''iji;; 

E.?.txo;), a csigaboltozat lika V. ö. 
scyphus Vieussenii 

Heliencephalitis (ó "fJf,toq nap ; v ö, 
encephalus), 1 napszurás; 2. nap· 
szúrAs okoztlt agyvelö„gyuladás, en~ 
cephalitis insolationis„ 

Heligmi se cexeb:c-i anúactu;,; 
ce1·e bd. V. ö 

Heligmns (Ó él.lyµó.;, dAtyµ.ó;, f/.lacretv 
teke1Ödv,11i), a te];:ervóny kanya1od<i,s, 
kanya1ulat, ~1 teke1cs 

Heliomyelitis (0 ~).tor; a nap és 1nye~ 
litis), napszu1á.s okov.ta ge1iuczvelö~ 
gyuladás. . • ·" , , 

Helio:phob1a (:: ~l-~; ·1 E~}-, :; ;,.c 1~c; félelem)) a fénykerülés, a lHtpsug-a„ 
iaitól való félelen1, iszonyodrl,s 

Heliophobus, fényke1 ülő, na11ke1 ülő. 
Heliopsydr-acia (0 ~).tor; a nap és ·~ 

'-).l'uOpo:x(o:J, psydracia solaris, nap
siités okozta kölesszeu'.i bő1kiütés. 
·v ö i1syd1aciun1 

Heliosis (~ ·~),~wa:ti;;, 1. a sütké1ezés, a 
)lapon való inelegedés, apiicatio; 
2 a napszúrás. 
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Heliothex·apia (8 ·~hto; a nap; v. ő, 
~ therapia; Marsarí Giuseppe tr.), 
- gyógyitás napsugarakkal, a nap suga .. 
r raival való orvoslás 
Heliotropium. en:ropaenm Linné 

(-rO ijAtoTpÓrno\I), a kunkor 
Helissomenus (€1.tcrao'fJS'IO;, éAlacr~l\I te„ 

kerőtlzni), erős bélgörcs 
Helix (b f).t~), 1. a tekervény; 2 a 

repkény-bo1ostyán j 3 salix; 4. a 
csiga, csigacsin; 5. hajfü:rt i 6, fül
kagylónak külső tekervénye, a fül~ 
lécz 

Helleboreinnm., a hellebo1ein ll, ö. 
Hellebox·inum. (v ö. helleborus), a 

hnnyoralkaloid, helleborin. 
Hellebo:rismns (ó f)J.~~opt;µÓi;), hu

nyor1 al val0 gy 6gyitás, orvoslás: t. i. 
hunyo1ial való hasht~jtás; 2 hunyor„ 
főzet 

Hellebo:r·ns (6 f).t,it'popoi; vagy DJi~opoi;), 
a hunyor 

Jlellebo:rus foetidns Linné, b-fízös 
hunyor, húnyor 

Helleborns hiemalis Linné, 
hunyor (?) Azonos: cranthis 
n1alis Sali s b. 

téli 
hie· 

Helleho:1·ns niger ~Linné, feket~ hu· 
nyor. 

Hellebor-ns orientalis, keleti huuyo1 
Helleborns ponticns, tengeri hunyo1, 
Helleborns pnrpnrascens, biboros 

hunyor. 
Hellebox·ns vh·idis Linné, zöld hu

nvor 
HeÍmins (~ f),µn1:;, f).µu'1:;), a fé1'eg, a 

bélfé1 cg Töb besbcn : helminthes 
Helminthagoga se. remedia (v. ö 

hchnins; cly1.:ryó:; elluijtó ), f~reg- elhajtó 
szerek, gilisv.tahajtó szerek. 

Helminthes (cd f),µ.t\l'.Jo.:;, fAµ.t\l'.Jo.:;), a 
b&lfé1gek, 

Helminthia = 
Helminthiasis (~ É),µt\l'.J(o:crt:;; ÉAµ.tv'.Jtclv 

bélférgekbcn szenvedni), a bélfé1·eg
kó1, a gilisztabetegség, gilisztabán·· 
talo1n. 

Hellllinthica :::;;.e. ;.ouLlicliui11ll1iua, 
Helminthicns {É),µt'll'.JtxÓ.; ?), bélfé1cgi, 

bélféregokozta 
Helminthinm ('rO É/.µh'.JtO\I), 1. kis 

bélfé1eg; 2. ascaris hunb1icoides? 
Helminthochortns ( v ö. hehnins ; Ó 

y_o'pTO; fli)) korszikai féreg1noszat. 
:\'övénytani nevei: helminthocho1tos 
officinalis Lk ; ceramium hehnin
thochorton P., gelidiu1n helminth0-
cho1ton G1·ev, sphae1ococcus hel
minthochorton l~„g 

Helminthocolica (v ö. helmins, és 
colica), giliszta-okozta bélgörcs 1 bél
zsába 

Helminthodes (éAµt•i:JW81J;) = 
Helminthoides {fAµtv'.Joet01Í.;) 1 féreg

szerű, féregidon1ú„ 
Hellninthologia (v. ö„ hehnins féreg, 

Ó J.óyo.; tan), a bélféregtan, a bélfér
gek tanrt 

Helminthologicns, bélféregtani V. ö„ 
hclminthologi.a 

Helminthophthisis (v. ö, hehnins és 
phthisis): bélféreg okozta sorvadás 

Helminthopy:rti. (v. ö, helmins; "rO TCVp, 
é Tiuperó; láz),- bélfé1egláz, bélfé~·eg 
okozta lá.z 

Helmyns (~ é/..µtN;) = helnllns 
Helminthopy:retns = hehniuthopyra 
Helodes febris, 1 helopyra i 2. izzasz-

t6 láz, i)osványláz. V. ö 
Hélodes, heloides (ét.W81J;), n1ocsátos: 

posványos. 
Helomephitis (rO fAo; a posvány és 

n1ephitis) = lin1no111ephitis 
Helonias f:rigida Lindley = ve1·at· 

rum f1igidun1 SchL, inexikói zászpci, 
Helonias officinalis Don = saba

dilla officinalis Br, 
Heloninnm (v. ö .. helonias) a helonin 

a1ve1at1iu. v ö pseudoveratriuum 
Helopyra és 
Helopy:retns (To ÉAo:; posvány, TO TCVp, 

Ó 11:upo:ré; liz), a posvá.nyláz = feli· 
iis llaludosa 

Helos (TO f),o;), a 111ocsá1, a posvány 
Helos (ó ~Ao;), 1. a szeg = clavus; 

2. szcgfejszerű e1nelkedés. Tchó.t: 
Helos ocnli :::'::: p1olapsus üidis. 
Helos pedis1 tyúkszen1 
Helosis (n.etv 1negfo1ditni), 1. a fo1-

ditás, görbités; 2. a szen1pillák ki
fo1ditása s kif'o1dulasa; 3 a kan
csalság; 4 helotis. 

Helotica se x·emedia, tyúkszen1 elleni 
szerek. v„ Ö, 

Heloticus (d ·~Ao:; a tyúksze1n), tyúk
s;.::0n1i 

Helotis (r>..E.t'> összebonyolitni), lengyel
iistök, lengyelfii1 t. 

Helxis (·~ fA~t:: li'Axcx1 hnznil, a hnz<Í.R 
- tiactio 

Heme:ra (-fi ~µépet), a nap, dies 
Heme:c·alopia, az éjjeli vakság, c:oeei

t1is nocturna. A szófejtés értehnében 
tulajdonkép: nappali vakság! Némely 
n1agya1 orvosir6 »alkonyködnek(( 
fo1ditja ! V ö. helneralops. 

Hemex·alopia scox·butica, sµlyokozta 
éjjeli vakság. , 

Hemeralops (-fi ~j.Jlprt a nap, ),, enphom 
nisticu111 és ·~ Wl.JJ a sze1n) 1 éjjel vak 
egyén 

Hemei:·atyphlosis = heme1otyphlo
sis. 
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H.emeresins (~µ<:p~O'(O;) 
Hemerinus (iíµeptv~;) 1 napontai, n1in„ 

dennapi. Febris hemcresia, seu he· 
me1ina = febris quotidinua, 

Heme:f·odi;·omus ("fiµ::poOpóµ.o;), egy nap 
alatt lefutó. Febris hen1erodron1a = 
ephen1e1a. 

Hemei;·opathia (v. ö. hen1era, r'b TCcf'.:Jo,; 
a bántalon1), :na1J1)ali bántaloJn, nappal 
jelentkező bántalo1n 

Hemei;·otyphlosis (v. ö. hen1e1a, 1Í 
-rúq:iACil1n; vak~ág), szüxól szó1a: nap·· 
pali vakság. Ertsd : nyctalopia 

Hemiacephalus St Hilaii:·e (v. ö. 
aeephalus paracephalus), csonkafej{i 
toizszülöt.t, csonkafejH szörnyeteg 

Hemialgia (~µt. f-él, -rO ríJ,yo; fájdalom) 1 

félfájdalo1n ? J \ 7 ö. henücrania„ 
Hemiamaui:osis (.Jiµ~ fél, v, ö„ amauro

sis), an1aurosis dimidiata, félsze1111i 
n161 

Hemianaesthesia (~µ! fél; v. ö 11'naes
thcsia), egy testfél é1zéketlensége. 

Hemiandi:·us (~µl11v'.Jpo;), a herélt - a 
csira, himnö 

Hemianopsia (he1ni és anopsia) = 
a1naurosis llattia.lis fugax„ Sr.61·ól szó
r tt: féloldali vakstl,g 

Hemia.ti:ophia. ("IÍµ~ fél; v. ö rttro11l1üi), 
féloldali so1 vadás 

Hemiati: ophia facialis pi:·ogi:·es
siva, i1rosopodysn1ot11h-ia1 féloltlalt 
lwJadó arczsorvad;í.s. 

Hemiathetosis (~µt ftll; v„ ö. athctosis), 
féloldali athetosis 

Hem,iazygaeus, hemiazyges, hemia
zygos (ci~vy1Íi;, élí;;uyo;), já1on1htlan 
paratlan, félig páratlan Vena hen1i 
azygos, pár nélküli éi. 

Hemicephalaea (~µt fél; ~ X<:(j)CÚ,ry:fo: 
a fejfájas) ,,.= hemicrauia 

Hemicephalus (~µt fele 7 ~ x.eq:ia);fÍ a fej) 1 

félfejü torzszülött, csonkafejű szür
nyeteg V. ö acephaJus 

Hemichoroa, chorea dilnídiata, fél 
test1e te1:jedö, v. féloldali Vidtáncz, 
ehotea. 

Hemicr·ania (~ ~µtx.pavla), féloldali 
fejfájás, n1ig1aine, neuralgia t1ige-
1nini ra1ni suptaor bitalis late:ris 
unius, féloldali fejzsá.ba 

Hemici:·ania angiopai:·alytica = 
Hemicrania neu:c·oparalytica., ideg

hüdéses :féloldali fejzsába, 
Hemici:·ania sympathico-tonica seu 

spastica, görcsös féloldali fejzsá.ba, 
szem bogá.1·-tágulattaL 

Hemicr·ania vasomotoria._. vlhcdény
beidegzés okozta féloldali fejf~jás 

Hemici:anicus (~1J.lx.pa:1J1x.ó;), n1i a fél
oldali fejzs<Íl>á.1·a vonatkozik stb 

Hemidesmus indicus R B1·own = 
periploca indica Willdenow (Witt-· 
stein szerint: Linné) = asclephts 
pseudosarsa Ro:x.b1ugh, cserje, 
mely Keletiudiában szá1csa·gyökér
ként használta.tik, tehát álszá1·csa
cse1je 

Hemidialysis (~µt féli i/ Otá.Aucn; a 
hűQés) = herniplegia. 

Hemidiaphoresis (T
1
µ( fél ; v. ö„ Uia

phoresis), féloldali izzadás 
Hemidi:achmon (tC· 'Í]µlOpa.:x_µov), fél 

nehezék 
Hemidr·osis = hype1id1osis unilate·· 

ralis 
Hemiencephalus ('~µ~ fél ; v ö. ence

phalns agyvelő) = he1nieephalns. 
Hemimelia (~), féltaguság. V ö. 
Hemimelns (~µl fél; -rO µl/,o.; a tag) 

féltagú szörnyeteg 
Hem.iopia, hemiopsia (-fiµ~. fél,~ Ő..jJ~; 

a látis), a féllátás, 1\ lát6ideghár
tya felénok 111ó1jn. 

Hemiopia inferioJ:·, alsó féllút!is. 
Hemiopia lateralis dexti:·a, jobb

oldali féllá tás 
Hemiopia la.ter·alis sinistra, bal

oldali féllátás 
He4iopia super·io1·, felső félUttas. 
Hem.iopia tempo1a.lis = ctnutnrosis 

pa1 tialis fugax 
Hemipai:aplegia (~,u..t fél; v .. ö. pata·_ 

plegia), egy véghtgra szo1itkozo 
hlldés, n1onopl0gia 

Hemiparesis (1)fH fél; \ ö. paresis), 
egy· testfélnek tökéletlen hiidése. 

Hemiphalacx·osis (fifl.~ fél ; "\, ö. pha
lacxo~ás), félüldalú kopaszság, a fél
f'E!j kopaszsága. 

Hem.:iphonia (r\µlq;iriwo.; félhangú), a 
félha.ngi n hangtalanság, pl. a cho
le:i:áb11n 

Hemiplegia, hemiplexia (~ ~µtTtA·l']
yla, 1Í ~µtTt).1J~la.:) 1 egy testfélnek hfí.„ 
üése, féloldali hű dés, 

Hem.iplegia cerebralis ati;ophica, 
az agyvelöböl uredö féloldali soi.
vasztó hüdés 

Hemiplegia epileptica, nehéz nya·· 
valyaokozi:a féloldali hűdé~ 

Hem.iplegia spinalis, a gerinczböl 
kiinduló féloldali hüdés 

Hemiplegicns1 hemiplecticus (-fiµt·· 
nÍ.i)Xttx.c';), féloldalt hűdött 

Hemiplexia = h0111iplegia. 
Hem.ispháera (TO ~µtcr<pa[ptov), a. fél

gö1nb, félteke. 
Hemisphaexae cei:·ebr-i et cere~ 

belli, az agy Cs agyacs féltekéi 
Hemispheria cerebri (haemisphae

:i:iun1 többese), az agy féltekéi. 
Hen1isphae1·icns, félgömbi ·v. ö. 
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He:inisphae:r,in:ID. = hemisphaera 
Hemisystole {~µt fél és systole), fél 

szivösszehuz6dás„ Ér_tc·ndö: h~gy a 
két sziv-gyo1nrocs összehuzódása nem 
cgyidejii. 

Hemitritaeus se febr·is (0 -~µtTptTrxto.; 
~upt-rÓ.;), Galen sze1int: napos ·- har
madnapos láz = feb1is semitertiana, 
t. i mindennapos váltólaz -· f01-
vá.ltva harn1adnapos váltólázzal ; 
IIippokrates szerint - tait6s láz, 
1nely időnként fokozódik 

Hemitr·itaicns = hemitritaeus, 
Hepa:r· (•0 I,Tcap) a n1~j Azonos értel
műek: jecur, jccnsculum, ficatun1, 
fibra jeco~is seu jecinoris 

Hepa:r adiposum, lipa1natosis he
patis, a hájas iná j. 

Hepa:r· antimonii calcarenm,dái <lány 
mészkéneg, antimonos mész1náj 

Hepar indu:r-atnm7 indu1atio hepatis, 
1nájkéi:ge;s;:;dés 

Hepa:r melanaemicum, fekete n1áj, 
Hepar· migr-ans vándo11náj Balogh 

sz6tk11liból 
Hepar moschatifo:r·me, szei:ecsendió-

1náj 
Hepai:· moschatifo1'me at:r·ophicum, 

sorvadó szerecsendi61náj 
Hepai:· sanguinis =placentasanrpünis. 
Hepax sulfu:ris calcar·eum, a. 1néRz

kéneg·, kéu1náj 
Hepa:r· sulfuris kalinnm = 1n1liun1 

snlfu1atnr.1. 
Hepar sulfn:r·is martiale, vasas kén· 

inU.j BaJogh szótárából 
Hcpa:r· sulfn:ris vnlgare = kaJiu1n 

sulfu1atn111 p10 balueo. 
Hepa:r· nter·i seu uter-innm = pla

ö. hepa1 ; Tb 
inájf<\,jdalom, 

C}),yo~ a 
n1ájtáji 

nenta 
Hepatalgia (v. 

fáidalon1), a 
fájdalon1. 

Hepatalgicus (v ö. az clüttevalóval), 
májf8.jdalmi stb 

Hepatapostema (v ö hepaT és 11pos
ten1a), a májtó,lyog, 

Hepatapostematicus (v. ö. az clőttc
valóval), májtályog 

Hepatau:x:e (v ö,. hepar ; Y.1 ct?.íi;'t) a túl
tengés) = byperti·ophia hepatis 

Hepatechema, hepatechos (v ö 
he11ai:; 1'b -~X't)fJ.CI. a hang), a májhang, 
ton1pa kontatási hang. 

Hepatemph:r·axis (v ö„ hepar; ~ tµ„ 
cppai;t; a dugulás), a n1;1jdugulás, máj
duzzadlis, 

Hepatencephaloma ;:::.; hcpaton1ye
loma. 

Hepateria se. remedia., májbajelle·· 
nes sze1ek. v„ ö 

Hepatel''US (~nccr't)pÓ;) = hepaticus. 

Hepathaemorrhagia ( v ö„ hepar és 
haerilo:ri:hagia) = hepatorrhagía 

Hepat.helcosis (v. ö hepar és helco
sis ), a máj f8kélyesedése, májfekély 

HepathydeX'US (dnb 70Í:Í Trco:TO; co~po;), 
D1ájbántalom okozta vizkÓT. 

Hepathydrocystis (v. ö. hepax, rb 
~Ö"wp a víz és cystis) = cysticercus, 
s. echinoccus hepatis 

Hepatiaeus (-~rrD'::Ttato;) = hepaticus 
Hepatica se. r·emedia (v„ ö.hepaticus), 

inlijk61 ellenes szerek, májszerek 
Hspatica tribola DC = anemone 

hepatica J_, 
Hepatico-colicns (v. ö. hepaticus és 

colicus ), 1náj-1emesei. 
Hepatico-gasti:icns (v. ö hepaticus 

és gastricus ), 1ná}gyo1no1i„ 
Hepaticon, hepaticum (TÓ ~TI'CfftY.Ó\I 

xaxÓ\I), a n1ájbántalom. 
Hepaticula (hepar kies), 1. kis máj ; 

2·„ gyenge inájlob. 
Hepaticus (·~rrocHxO.;), ináji. Ho1no he·· 

paticus = hepaticus, a májk6ros. 
Plexus hepatic,us s nervoru1n, a máj 
idegfonaba. Habitus hepatí0us1 inlij .. 
kóros külső, sá1gak61os külső Venae 
hepaticae, a iná j erei 

Hepatificatio (v. ö hepa1, fftce1e 
csinálni) = hepatisatio. 

Hepatisatio (v ö hepa1), a májosodás 
Hepatisatio ilava, sárga májosodás. 
Hepatisatio gr-isea et gxiseolutea, 

szü1késsái:g_ás májasodás., 
Hepatisatio :r·ubx·a, ve1·es m{~jasDdás 
Hepatisatus, májasodott 
Hepatisis = hepatisatio. 
Hepatites, hepatitis (~rcarl1''l');, fe1n 

~rcocrlrr;) = hepaticus„ 
Hepatiticns, inájlobi, rnájgyulr.dási 

v„ ö. 
Hepatitis (~rret.ri:í."t; sn \lo'cro;), a in~jlob, 

nuijgyuladás, 
Hepatitis dift'nsa chronica adhae· 

siva =hepatitis interstialis chronictL, 
seu 0irrl1osis hepatis, szövetközi ináj
lob, szemcsés májsorvadás 

Hepatitis parenchymatosa diffnsa 
acnta, heveny sárga n1ájsorvadits, 
májelmállás 

Hepatitis suppurativa, tályogos má}· 
lob. 

Hepatitis syphilitica gummosa, gö,. 
bös bujakóros májlob. V ö:. syphi„ 
loma hepatís 

Hepatitis vera ci:r·cnmscripta sup
pni:·ativa1 tályogkópzö, valódi máj_· 
lob. 

Hepatocele (v. ö. hepa1 és cele), a 
májsérV, 111ájdaganat 

Hepatoci:r~·hosis = cirrhosis hepatis. 
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Hepatocolicns = hepaticocolicus 
Hepatocysticns (-), májepehólyagi. 

Ductus hepatocysticus = ductus 
choledochus co1nn1unis 

Hepatodynia {v. ö. hepa1, ~ 08.Jv"f) a 
fájdalon1) = hepatalgia, 

Hepatogastricus = hepaticogast1icus 
Hepatogastx·ocholosis (v ö. hepar 

gaste1 és chole) = febris biliosa 
Hepatolithiasis {v, ö. he1Jar· és li

thiasis), a máj kőbántalma, májkő„ 
betegség. 

Hepatolithicns (v ö hepatolithiasis) 
májkőbántalmi. 

Hepator:r·hexis (v. ö. hepar; ~ Pii~t.; 
a szakadás, repedés), a máj megsza
kadása, májrepedés 

Hepato1'z·hoea (v ö. hepar i Pdv foly·· 
ni), 1.. = fluxus hepaticus : 2 ináj
vérzés? ! 

Hepatoz·rhoi:cus (v. ö. hepat?rrhoea), 
lnájfolyási, 

Hepatoscirrhus (v. ö hepar és sci
l'l'hus), a máj rostos rákja. 

Hepatoscopia (v„ ö„ hepar ; ·~ crxon:rí a 
vizsgálás), a máj vizsgálata„ 

Hepatoscopicns (v. ö hepatoscopia), 
májvizsg:llatL 

Hepatosphongiomata (v. ö. hepar 
máj, -ril cri:poyy1Wµo:Ta gümök), máj-

Hepatholithns (v ö. hepa1 j o' Alűo~ a 
kő), a májkö, epekő. 

Hepatologia (v ö. hepar ; ó ),o'yo:, 
tan), má.jtan, a máj tana, 

Hepatologicns, hepatologus (v. ö 
hepatologia); májtannal :foglalkozó, 
máj tani, 

a güml)kór -- tuberculosis hepatis. 

Hepatomalacia haembrrhagic3.{v„ ö. 
hepa1· és malacia), májelmállás 
apople:x.üt hepatis, ha.emo11hagia he· 
patis 

Hepatomphalocele (v. ö. hep:n és 
omphalocele), májköldök-sé1v. 

Hepatomphalon (v. ö. hepar és om· 
phalus) = hepato1nphalocele 

Hepatomphalos, hepato1nphalus 
hepato1n1Jhalon 

Hepatomphalnm = hepatom11halo11 
Hepatomyeloma (v. ö„ hepar és 

myeloma) a máj velős tálja. 
Hepatomyelosis (v, ö. hepato1nyeloma), 

velős rnltjrákbántaloni. 
Hepatoncns (v. ö. hepar 1 ·rO /fyxo; 

a. daganat), májdaganat1 különösen 
idült daganat 

Hepatoparectama (v ö. he1)a1; ncr.p
EXTdve:w tágulni), májtúltengés 

Hepatopathia {v„ ö. hepar; TO TCá'.Jo; 
a bántalom), a májbántalom, a máj 
baj .. 

Hepatospleniticns1 máj-lé11lobi. V. ö 
Hepatospl~nitis (v. ö hepar és sple

nitis), a máj és lép lobja 

Hepatoto:mia (v ö hepar ; ~ 70µ-~ a 
metszés), a ináj boncztana. 

Hepatotomicns (v. ö„ hepatotomia), 
májboncztani.. V. ö. 

Hepatotomns, májbonczol6, 
Hepatotubez·cnla hepatosphon· 

giomata. 
Heptapha:r·macnm (é:rná. hét, -rO <páp!J.!X·· 

xov a gyógysze1·), hét részből álló 
elavult ír v oi:vosság, 

Heraclens moi:·bus (v, ö mo1bus he1·- ·· 
culeus), 1. = epilepsia; 2 Aretaens 
szerint = elephantiasis, 

He:r·ba, a fii, a gyer. Nevezetesebbek: 
Hei:·ba abr·otani abrut ür·ö1nf'ii 
Hei:·ba absinthii, fehér ürö111fű 
Hez·ba (cum :fioribu~) absinthii pon· 

tici seu romani, ró1nai ü1ö1nfli, 
arhe1nisia pontica Linné flí.ve, vhágos 
lomqja, 

Herba acanthii , ho1gas bordonííi. 
Her·ba acetosae, sóskafű. 
Her:r·ba acetosellae, inadár ló1on1fü 

V. ö oxalis acetosella. 
hepar és Herba aconiti, a siaakfü. Hepatophlegm.one (v. ö, 

phlegmone) = hepatitis. 
ltepatophthisicns (v ö. hepar a n1~j, 

és phthisis)i rnájso1vadásos 
Hepatophthisis (v. ö. hepatophthi

sicus), a májsorvadás. 
Hepatophthoe (v ö. hepa1 ; ~ <pl'lorí a 

sorvadás) = hepatophthisis. 
Hepatophthoi:cus (v, ö„ hepatophthoi:i) 

= hepatophthisicus 

Herba aconiti lutei = he1balycoc
toui 

He:r·ba adianthi capillornm Veneris, 
fodo1·kafií. 

Hez·ba adianthi pedati = herba ~eu 
folia adianthi canadeusis, kanadai 
fodo1kafü. 

He:r·ba adianthi teneris = herba 
adiauthi mexicani, mexikói fodo1kafíí. 

Her·ba alchemillae, <t közönskges 
bqkál levelei, bokálfú. 

He:t·ba althaeae, .P.;ilizf(í. 

Hepato1"x·hagia (v.. ö. hepar ; ~ fio:y-r) 
a vérzés), a májvérzés. 

llei_>atox·:r·hagicus (v. ö hepatorrha. 
gia), májvérzési, inájvérzésben szen„ 

He:r·ba alldz·ographídis, a kaiijátfü. 

n1ájszakadásbau · Herba anethi, kapotfii 
vedő 

Hepato.r::r·hecticns1 
szeu vedö V, ö„ He1·ba anthos = folia authos. 



Herba. aristolochiae 257 Herba Iactntae sativae 

Hei:·ba aristolochiae =herba clema·· 
tidis, 

Her·ba ax·nicae = folia arnicae 
Herba ax·temisiae = sun1mitates arte

misiae vulgaris. 
Herba ar·temisiae abessinioae = 

summitates artemisiae abessinicae, 
Herba ballotae lan.atae1 gyapjas 

peszterczefű. 
Herba balsamitae = herba costi 

hortoru111. 
He::t·ba basilici = herba ocy1ui citrati 
Her·ba beccabnngae, bekabungafű„ 
Her·ba belladonnae vix·idis, virágos 

nadragulyafű. 
Hex·ba betonicae, betonikafű. 
Herba bismalvae = herba althaeae 
Hex·ba boraginis, orvosi bo1ágofű„ 
He:1ba botryos mex:icanae = herba 

chenopodii ambrosioidis 
Hex·ba buglossi, orvosi a„traczélfli 
Hex·ba buglossi agx·estis = herba 

echíi 
Herba buxsae pasto:i;is, 11ászto1 ta1· 

s6kafü 
Hex·ba calendulae, a pe1en1é1'fü. 
Hex·ba cannabis iudicae, az indiai 

kender fű., 
He:r·ba cannabis sativae, kenderfű. 
He:i;·ba capillox·um Venexis = het ba 

adianthi capillorun1 Veueris 
Herba cardui benedicti 1 áldott 

csükküllőfű. 
Hex·ba cardui to:mentosi 

acauthii. 
herba 

Hex·ba centaurii chilensis, chilei 
eze1jófű 

Hex·ba centaurii minox·is, az ezer-
jófű 

Hex·ba chamaedryos, tarorja gaman„ 
dorfű, v„ ö„ téucriun1 chamaedrys 

Herba chelidonii majoi:is, a gó
dii·czfü. 

Her·ba chelidonii minoxis = herba 
ficariae .. 

Hex·ba chenopodii ambx·osioidis, 
mirhalibatoppfű. 

Hex·ba chimaphilae 
chimaphilafii (Balogh 
]1Chin1aphylla« hibás 
Pótlások! 

umbellatae, 
szótárából) 

irás V ö 

Herba chi:tatae, ehfratafű 
Hex·ba cichorei, katángfű 
Herba cicntae = herba uouii inacu· 
' lati 
Hex·ba citronellae = herba melissae 

citratae 
Hex•ba clematidis, herba aristolochiae 

longae vulga1is, farkas„gége virágfii 
Herba cochleax·iae, tormalevél. 
Herba conii maculati, bürök.fű„ 
Hex·ba coi:tusi = herba mari veri. 

Hex·ba costi hortorum, balzsamint 
váradicsfű. 

Hex·ba cynoglossi, árnöfű .. 
Hei:·ba cy:z:·iaci = herba mari veri 
He:i·ba daturae = herba stran1onii 
Herba dentai:iae seu dentellariae 

= herba plu1nbaginis, 
Hei:·ba dentis leonis = herba ta-

1axaci, 
Hexba digitalis pui:·pureae = folia 

digitalis. 
Hez·ba doi:·onici gei:·maniei = he1·ba 

arnicae = folia aruicae 
Her·ba echii, terjöke kigyósziszfű„ 

Azonos: herba buglossi agrestis, 
herba vipeiini. 

Hei:·ba eqniseti, a zsurlófű .. 
Hei:ba ericae, repcséu haugafű 
Hei:·ha erige:xontis canadensis, sep-

reucze küllö-r ojtfű. 
Herba erysimi, zsoni.borfű, 
Herba eupatoxii, pak6czafű, V. ö, 

iadix cannabis aquaticae. Azonos: 
herba canuabis aquaticae, herba Sanc· 
tae Cuniguudae 

He:xba farfhl'"Re, lókörmű szamár
lapúfű. 

Herba febrifuga = herba ceutaurii 
mino1is 

Hez·ba Rcar·iae, saláta szirontákfű 
Hei:·ba foeniculi, köméuyfű. 
Her·ba fx-agaxiae, földi eperfű 
Herba fuma~·iae, füstikefű 
Hei:ba galegae, orvosi zanótfű (?.1. 
Herba galeopsidis gzandiilo1ae1 

vajszinű vajfii 
Hei·ba genippi, többféle havasi a1'te. 

misiafaj fűkeveréke; ugymint: arte. 
U)isia inutellina., artemisia glacialis) 
arteinisia 1upestris keveréke. 

Her•ba genistae scopa:i:iae, seprűfű. 
Herba glasti = herba isatidis 
Herba gxatiolae, csikorkafű„ 
Herba hede:i;ae tex·rest1•is1 földi iep·· 

kényfű. 

Hexba heli.:iues = herba parieteriae. 
Hei·ba hepaticae nobilis, kökörcsínfű 
Herba hormini p:catensis = herba 

sulviae pratensis. 
Hez·ba hox·mini sativi = herba sda· 

ieae, 
Hexba hyosciami, beléudekfű. 
Hei:·ba hyosciami albi, fehér belén-

dckfű. 
Herba hysoppi, az izs6pfli.. 
Hei:·ba jaceae, ibolyafű, 
Her·ba in.tybi angusti =herba lactu·· 

cae vir0sae 
He:xba ixionis = herba erysimi 
Hexbá isatidis, csüllengfű. 
Hei:ba lactucae sativae, jóféle saláta 

11 



Herba Iactneae scariolae 258 Herba spartii eoparii 

Herba lactucae sca:r·folae s. syl
vestx·is ; v. ö„ lactuca sca1iola 

Herba lactncae vi:r·osae, mérges sa„ 
látafű., 

Herba lina:r·iae, gyujtoványffi, 
He:r•ba linquae cervinae = h0rba 

scolopendrii 
Herba lobeliae inflatae, po1honrojtfű 
Herba lujnlae = herba acetosellae. 
Herba lycoctoni, farkasölő sisak-· 

virágfű. 
Herba: majoi:·auae, majoránfü 
Herba malvae ma,ioris, nagy pap

sajtf{í, 
Herba malvae mino:ris, kis pap

sajtf{í, mályvafű. 
Herba ma:r·i vex·i, illattarorjafű. V. ö 

teucrium marum, 
He:r·ba max·rubii albi, a fehér pe
metefű 

He:r·ba maz·rnbii nigr·i, herba ballotae 
nigiaé seu foltidae, bűzös peszter
czefű V. ö„ ballota ni~a 

Herba matico, matikofű. 
Herba matricax·iae, székifü. (?) 
Herba meliloti florida, virágos sárga-

lóherefű 
Hez·ba melissae citr·atae , orvosi 

czitron1fü 
He:r·ba millefolii, cziczkor ófű. 
He:r·ba musci elavati ter:rest1·is bu
,_ zogányido1nú korpafíi 
He:r•ba nastnrtii aqnatici, orvosi 

zsázsafű, vizi zsázsafü 
Herba nastnrtii ho:r'tensis, kerti 

zsázsafű 
Herba nicotianae = fűlia nicotianae. 
He:r·ba nollae culinariae = herba 

pulsatillae 
Hex·ba ocymi cit:rati, kerti hazsili-

komfü. 
Hei:·ba ononidis, igliczfíí. 
Hei:·ba oxigani, fekete gyopá.rfü. 
Herba o:r·igani c:r·eiici = spicae ori~ 

gani cretici. 
Herba paralyseos = herba prin1u-

lae veris 
Herba paridis farkasszölöfü 
Herba parietariae, orvosi falf{í, 
Herba pex·vincae = h()l:b<;i, vinca.e. 
Hex·ba phytolaccae, berÍ~sei\I.:fü, festő 

széHöfű. -;:; 
Herba pimpinellae horten,sib.~ = 
Hex·ba pimpinellae italicae mino

x·is, vérfejű csabafre 
He:r·ba plantiginis, utifü 
He:r•ba plnmbaginis1 olmá1fű V, ö 

plumbago europaea. 
Herba polygalae *amarae 1 czésze

száruyf{í, 
Herba po:z:·tulaoae, kövér porcsinfű, 

kerti porcsfíi. 

Herba pxasii = herba marrubii albi„ 
Hei:·ba px·imn.lae ve1·is, tavaszi kan-

kaliufü. 
Herba ptarmicae, vad táikonyfű. 
Herba pulegii, a csomborfű 
He:r·ba pulmonaz·iae maculatae, 

pettyes gálnafű. 
Herba pulsatillaeJ kököicsinfű 
Her·ba ranunculi albi, ligeti kököi:-

0sinfü , 
He:r·ba xanuncni':· ;palustxis, to1zsika 

szirontákfü, 
Her·ba x·emox'ae axatri = 
Hex·ba restae bovis = het ba ono" 

nidis. 
Hex·ba ruta.e caprar·iae = herba 

galegae 
Herba rntae ho:r·tensis, szagos iutafű„ 
Herba sabinae, nehézszagú borókafű. 
Hex·ba salicox·niae, somócsingfű 
Hei:·ba salviae hox·tensis, orvosi zsá-

lyafű. 
Héx·ba salviae pi:atensis, mezei zsá .. 

lyafű 
He1·ba sampsuchi =herba n1ajorauae. 
Hei:·ba saponai:iae, szappanfű. 
He:rba satui:·ejae, bo1sfű. 
Herba scabiosae, sikkantyúfű. 
Hei:·ba scla1eae, skailElt zs:ilyafű 
He:i·ba. scolopendrii, szarvasnyelvü 

bordalapfü 
He1·ba scordii, ha.gymaszagú ta101jafű 
Herba scx·ophular·iae, bodzaták gyö

kérfű„ V. ö scrophularia no<losa. 
Hex·ba Sctae Cunignndae = herba. 

eupatorii. 
Hei:·ba Sct Antonii = herba plum

baginis. 
Herba sedi majoris, he1 ba se1npervivi, 

fehér szakafű. V ö sen1pe1vivu1n 
tectorun1 r„. 

He:I·ba sedi minimi = 
Hex·ba sedi minox·is acris, bo1sos 

s:r,akafü. 
Hex·ba semper'vivi = he1 ba sedi ina· 

joris. 
Herba sex·pylli, a den1utka kakukfű 
He1·ba sidei:·itidis, tisztesfű, bibetyUfű 
Hexba sii palnstx·is, széles levelű 

bolonyikfú. 
He:rba solani furiosi = herba bella·· 

donnae„ 
He:rba solani quadxifolii hexba 

paxidis 
Herba solani xacemosi = he1 ba 

p. iytolaccac, 
Herba Sophiae 
Hei:ba Sophiae chi:rnrgor•nm, Zsófi.a 
zsomborfű ·v. ö, sisymbriu1n Sophia L, 

Hei:·ba spa:r·tii scoparii = herba ge
nistae scopa1iae„ 

•'.·'·t·· 
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Herba spigeliae a.ntheln1iae 259 

Herba spigeliae anthelmiae, fó1eg
hajtó spigeliafű. 

Herba spigeliae mai:·ylandicae, ma
l'ylandi spig'elíafű„ 

Hei:·ba spílanthis ole:raceae, kei·ti 
szennyefű 

He:r·ba spinae albae = hei·ba acanthii 
Her·ba stramonií, 1naszlagos i·edö

sziromfű. 
Hei:·ba tabaoi, dohánylevél. 
Her·ba tanaceti fto:t'ida, virágos vára· 

dicsfű. 
Her•ba taxax.aci, pitypángfű 
Herba thymi, kakukfű 
Herba trixaginis = he1·ba chamae

dryos 
Herba tussilaginis =herba fa1farae 
Herba ulvae ver·sae seu vnlpinae 

= herba paridis 
Hei:·ba nrticae, csalánfü 
Hex·ba valex·ianae celticae, i·61nai 
gyökönkefű 

Herba venti = he1ba pulsatillae 
Herba ve:c·basci1 farkkórófű 
Herba ve1micnlaris = herba seili 

n1ininü. 
He1·ba ve:r·onicae, szigo1allfü 
Hei:·ba vincae = fülia vincae 
Hei:·ba violae t:i:'icolox·is = hei·ba 

jaceae 
Hex·ba viperini = herba echii 
Herbax·inm. (heiba a növény), a nÖ· 

vénygyüjten1ény 
Hercnleus = hexacleus. 
Hexeditaxins = haereditarius. 
Hei:·maphrodisia 1 hex·maphx·odfs„ 

mns = hermaphroditis1nns. 
Heromaphi:·(lditicus, csixa '·l, ö. 
Hex·maphioditismus (Hermes és 

A ph1 odite), a himnőség, e s i r a á 11 a„ 
pot 

Hex ma.ph:c·oditismus bilatex·alis scu 
ve:c·ns, valósága.s hiinnűség, valódi 
csiraállapot. Androgyuia 

He:r·maph:r·oditismus lateralis, egy
oldalú hiinnőség ; egy oldalon peté
fészek, 11)8,sikon here -· egyik vagy 
inásik csupán eltörpülve. 

Hermaphroditislllns spu1•ius1 álhim·· 
niíség1 ha1nis csira. 

Her·maphx"Dditus (Ó €pµ.aq;pó0tt"o:;), a 
himnö, a csira 

Hex·meticns (Hermes), 1. ni.i IIermes-· 
töl ered; 2 tehát rni tudo1uányos, tit„ 
kos ; a1s hermetica = chemia ; 3 
vegytauilag: _lég1nentes. 

Hex-:modactylus (Hermes és dactylns 
az újj) = radix ireos 

Hermodactylus spurius 1 többféle 
kÍkiricsf<l.j gyöktörzse„ "\\Tittstein sze„ 
rint: bulbus' colchici variegati 

Ilernia dnodeno-jejnnalis 

He:r·mophilia (Hermes = meicurium ; 
~ cpO,-o.; szerető), a higanyszeretet, kén· 
esöked velés, 

Her·mophilus (v .. ö, hermophilia), hi„ 
ganykedvelö. 

Hernia ('rb €:pvo:; a sa1j ?), a sérv. Syno
nym: ramex 

Her·nia abdominalis, hasi sérv. 
Hei:·nia accreta s adcreta, odanőtt 

sé1v. 
He:r·nia 
Hex·nia 
Hei:nia 

sérv 

acquisita, szerzett sérv 
adiposa = liparocele. 
adumbilicalis 1 köldöktáji 

Hor·nia aquosa = h:y·drocele. 
Hex·nia bronchialis = bronchocele. 
Hei;·nia cai:·n.osa = sarcocele = ele-

phantiasis scroti 
Hei:·nia cerebx·i = eucephalocele. 
Hernia cex·ebri lateralis, oldalagos 

agyvelősérv. 
Hernia ce:relti:·i naso-ethmoidalis, 

rostacsont-orrüregbeli agyvelösérv 
Her·nia cer·abri naso-orbitalis, szem.

orrüregi agyvelősérv. 
Hex·nia cerebi;·i occipitalis1 nyak„ 

szüti agyvelösihv. 
Hernia coi:·ebr-1 sagittalis, nyilvar·· 

ránytáji agyvelősérv, 
Hernia cereb:c·i sincipitalis, hom· 

loki agyvelő sérv. Azonos: ceuen
cephalocele„ 

Hernia cerebri sphenomax:illa.ris1 

ék-ábrázatcsouthasadéktáji agyvelö
sérv 

Her·nia cerebri spheno„orbitalis, 
szemüregbeli, az ékc:suntréseu kito
lakod6 agyvelösérv 

Her·nia cerebxi spheuo-pharyngea, 
ékcsont-zarattáji ag,yvelösérv 

Hernia Cloqueti, Cloquet„féle sérv 
'-l„ ö. heruia pectiuea„ 

Hernia coecalis, vakbélsérv. 
I-Iernia colo-coecalis, vakbél-rGJnese

sérv. 
Hei:nia congenita, világrahozottsérv. 
Hernia A Cooper·i, A Coop(3t'„féle 

C?.ombsé1 v 
Hei:nia coi:·dis, szivsé1 v 
Hernia coi;·neae = staphyloma. 
Hernia. cr·nralis, a czombsérv 
Hex·nia crnralis pectinea seu xetx·o-

vasculai:·is, edényekm egetti czon1b· 
sérv 

H:e:i:·nia diaphroagmatis, rekeszsérv, 
ha t. i iekesznyiláson bél szorul ki 

Her·nia diver·ticnli parietö-inqui
nalis, lágyékgu1délyos sérv. 

Hernia dorsalis = hernia ischiadica. 
= ischiocele. 

Hernia duodeno-jejunalis, nyom„éh
b8lsérv 
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Hernia e diverticulo intestini 260 Hernia nteri 

Her·nia e diverticnlo intestini -
hernia littrica s. littreana 

He~·nia epigastrica, gyomo1táji sérv. 
Hex·nia. epiploica = epiplocele. 
Hex·nia extex'na, külső sérv. 
Hernia femox·alis = hernia crmalis 
Hex„nia foram.inis ovalis seu obtn-

ratoria, a petelik sérve„ ·v. ö. hernia 
subpubica, 

Hex•nia fox·aminis Winslowii, a \Vins
low-féle lik sérve 

Hex·nia fnnicnli nmbilicalis, her
nia umbilicalis congenita, világraho·· 
zott köldöksérv 

Hex·nia hnmoxalis = hydrocele vagy 
orchitis? ! 

Hex·nia immobilis, megmozdithatat„ 
lan, helyre nen1 igazithat6 sérv. 

Hex·nia incax·cexata, beszorult vagy 
kiszorult sérv 

Hex·nia incipiens, kezdődő sérv 
Her·nia inftammata,'meggyuladt sé1v, 

V. ö„ peritonitis herniaria. 
Hex·nia inqninalis, a lágyéksérv 
Hex·nia inqninalis anctox·nm 

he1·nia inquinalis n1edia Linhart 
Hex•nia inquinalis completa, tö. 

kéletes léigyéksérv 
Hex·nia inquinalis ex:texna, külső 

lágyéksérv„ 
Hex·nia inqninalis extex·na intt·a

iliaca (Parise)i kétrekeszü lágyék
sérv 

Hernia inqninalis en bissac, két-
1ekeszű lágyéksérv 

Her,nia inqninalis incompleta, tő· 
kéletlen lágyéksérv„ 

Hernia inqninalis interna, belső 
lágyéksérv. 

Hernia inqninalis intex·stialis, lá
gyék-gyűrűbeli sérv, mely a gyi'.irű 
külső nyilásán még nem hatolt át 
v„ ö, hernia inquinalis incompleta 

Hex·nia inqnino-intex·stitialis (Goy-
1and) = hernia iuquinalis en bissac 

Hex·nia (inqninalis) intrapaxietalis 
Bix·kett = 

Hernia inqninalis media Linhaxt, 
a lágyéksérv, hernia inquiualis auc
torum. 

Hex·nia inquinalis retxopex·itone
alis pax·ietalis Linhax•t, kétrekeszű 
lágyéksérv. Hernia en bissac. 

Hernia intestini xecti, archocele, 
végbélsérv. 

Hexnia ischiadica s, doxsalis, 
az ülövágánysérv, ülőliksérv. V. ö. 
ischiocele. 

Héx·nia ischio-rectalis. = hernia peri
nei 

Her·nia labialis anterior1 mellső 
szeméremajk~sérv. 

Hex·nia labialis posteriox•, háts6 
szemé1·emajk-sérv, 

Hex·nia labii pudendii a szen1éren1·· 
ajksérv. 

Hexnia lacxymalís ftstnlosa, sipo
lyos könytönüö--sérv. 

Hernia late:1alis = ente1ocele par·· 
tialis = hernia e diverticulo intes·· 
tini = hernia litte1ana 

He:1·nia liga.menti Gimber'nati, Gim„ 
be1nati-féle szálagsérv 

He:x:nia lineae albae, a fehé1 vonal 
tájának sérve 

He:1•nía littex·ana s littxica, Littre
féle sé1 v V ö, enterocele partialis 

Hernia Inmbalis, ágyéktáii sérv 
Hexnia mobilis, 1nozgékony v szabad 

sérv. 
Hernia musculai:·is, az izomsér v. 
Hernia obtnxato:x·ia1 rectius foran1Í·· 

uis obtu1ati, a boritott lik sérve. 
Hez·nia oesophagi = diverticulum 

oesophagi. 
Hex·nia omentalis = epiplocele. 
Hex nia ovarii, oopho1ocele,petefészek· 

sérv 
Hex·nia pai:·inquinalis Bx·ugissex 

két rekeszii lágyéksérv 
Hexuia pectiuea = heruia Cloqueti 
Hex·nia pex·inei seu pe:c·inealis séu 

ischio-l'ectalis, gáttáji sérv. 
Hel:'nia. pharyngis = dive1ticulum 

11har yngis seu oesophagi 
Hex·nia px·ocessus vermifo:c·mis, a 

fé1ognyúlványsérv 
Hernia pxopex·itonealis = he1nia 

di ver ticuli parieto·-inquinalis 
Hernia pnlmonum, pueumonocele, a 

tüdő sérv. 
Hernia rectalis = hedrocele = ar· 

chocele. 
Hernia xeti·operitonealis, hashártya 

n1cgetti sé1 v .. V. ö he1nia inquiualis 
retroperitonealis parietalis„ 

Hei:·nia sc:c·otalis = oscheocelo 
Hex·nia seminalis sci;oti, sper

n1atocele, tömlös ondósérv. 
Hex·nia sicca, száraz se1·v, 
Hex·nia snbpubica1 petelik czomb-

sérv. „ 
Hez·nia su.pxanmbilicalis = hernia 

adu1nbilicalis, 
Hex·nia synovialis, ízületi toksérv 
Hex·nia nmbilicalis = on1phalocele. 
Hexnia nmbilicalis adultox·um, fe}.. 

serdültek köldöksérve. 
Hex·nia umbilicalis congenita, vi

lágrahozott köldöksérv. 
Hernia nmbilicalis infantnm. s. inR 

fantilis, gyel'mekek köldöksérve. 
Hernia nteri, méhsérv. Balogh SZÓ• 

tárából.. 



Hernia vaginalis 261 Heteroehronicns, heterochronns 

Hernía va.ginalis = el,ytrocele = 
colpocele, 

Hernia varicosa = cirsocele. 
Hernia ventr·alis = he1nia abdomi

nalis = laparocele, hassérv, Balogh 
»gyomorsérvnek« mondja. 

lternia ventr·alís lateralis, oldala·· 
gos hass€1 v. 

Her·nia ventr·alis media = hernia 
lineae albae .. ~ 

Her·nia vesicalis, sen vesicae nri
nai:iae = cystocele 

Hei;·nia zix·balis, csepleszsérv V ö 
ziibns 

Herniarins (v. ö hernia), sérves, 
Cholera herniara, koleraszerü tüne· 
méuyekkel járó bélszorulás vagy sérv
kiszorulás. 

Herniemphragm.ns herniemphra
xis, (v. ö. hernia és ~ t'µcppet:.;(i; a be
tömés), a sérvcsatorua n1lileges be·· 
tö1nése., 

Herniolapa:x·otomia (v ö„ hernia és 
laparotomia), sérv-hasu1etszés 

Herniologia (v. ö. hernia ; 0 ).Ó·yoi; a 
tan), a sérvek tana. 

Her'niologicns (-) sérvbántalomtani, 
sérvtaui. 

Herniologus (-), ~érvbántahnakkal 
foglalkozó sebész 

Herniotomia (v„ ö hernia, -rif).vew 1net· 
szeni), a sérvmetszés, sJrvmívelet, 
sérvoperatio 

Herniotomia externa, külső sérv-
1netszés 

Hex·niotomia exti:aperiotonealis 
juxta Petit, Petit-féle sérvmetszés 
tö1nlönyitás nélkül. 

He~·niotomia intex·na, belső sérv·· 
ine tszés. 

Hex·niotomia 
közönséges 
nyitással. 

ín tx·a peri tó ne alis, 
sérvmetszéa: - tönilő-

He1•niotomia vulgaris = herniotomia 
iutraperitonealis. 

Herniotomus (v ö. herniotomia), 
1. a sérvkés; 2„ a sérv1nűtö. 

HeJ.'OÍCa se. r·emedia, erélyes gyógy
szerek, erős szerek V. ö„ 

Heroi"cus (~pwtr.ó~). erélyes, hatásos, 
erős 

Hei:·pedon, her·pen (ó ÉprclJ/Scii\11 €p1t1Í\I) 
= herpes. 

Herpes (ó ?pn:lJi;), a sömör, 
Hex·pes circinatns Bateman, körös 

sömör, 
Her·pes c~nj.n_nctivae, a szen1kötö

hártya son1ore 
Her·pes cor·neae = ceratitis phlyc-· 

taeno!les 
Hei:·pes episcler·alis, a szem inashár„ 

tyájá.nak sömöre. 

Herpes esthiom.enns = lupus„ 
Herpes exedens = lupus 
Herp~s f'acialis = herpes labialis. 
Hex•pes Íl''is = herpes circinatns Ba„ 

logh »szivárványszerűnek<( mondja. 
Tévedések kikerülése végett azt tar·· 
tom, hogy jobb: kö1ös sömör„ 

Herpes labialis, aJksömör, ábrázati 
sömör 

Hex·pes phlyctaenodes seu pustn· 
losU.s, tüszős sömör. 

Hei;pes praepntialis, fityma-.sömöl' 
Hei;·pes pr·ogenitalis = herpes prae· 

putia1is 
Herpes pnstnlosns = herpes _phlyc·· 

taenodes 
Herpes serpens, csúszó sömör 
Herpes syphiliticns = lichen syphi

liticus 
Herpes tonsnr·ans se .. capillitii, szőr·· 

vesztő kop asztó sön1ö1·, trichophyton 
tonsu1ans nevü go1nba által előidézve„ 

Her.Pes tonsnrans macnlosns, foltos 
szélrvesztő sömör 

Herpes ton.snran.s sqnamosns, vedlö 
sző1·vesztéí sömör 

Herpes tonsn'.l·ans unguinm, köröm .. 
vesztő sön1ör. Azonos: onych0myco· 
sis tonsu1ans, 

Herpes tonsnrans vesicnlosus, hó-
lyagcsás szőrvesztő sö1nör, 

Hei:pes zooster·, az övsömör„ 
Hei:peticus (tpTC'i/T~xÓ:;), sö1nöri, 
Herpetographia (v. ö. herpes; yprÍ.cpet\I 

leirni), a sö1nör rajza 
Hei:·petologia (v. ö herpes; 0 Aóyoi; 

a tan), a sö1nör tana. 
Horpetologicns (-) sömörtani 
Herpetologns (-), sömörtani, sömör. 

tannal foglalkozó 
Hesperidinnm, a hesperidin, a. czit-

1'0Il1 egy alkotó része„ Azonos: auran
ti'inum. 

Hestia naturae (1} €0-rla a tiízhely), 
a szív„ 

Hetaei;·ocholex·a (~ é1a(poc a szajha és 
cholera) = 

Hetaerocolica (.fi é-ra(pa a szajhá és CO·· 
lica) = colica scortorum .. Felesleges 
mindkettő. 

Heteradelphia (E·n:poi; másik; Ó dBú.·· 
cpÓ; a testvér), összenőtt ike1szö1nye
t~g, melynek egyik fele fejletlen 
(Ertsd : durváuy.) 

Heter·ocephalns (En:po; másik i v ö. 
oephalus), ikerfejü szörnyeteg, mely
nek egyik feje fejletlen. 

Heteroch:t·onia (--), l'eudellenes ide
jiiség. v„ ö 

Heterochronicus, ,hetei:·ochronns 
(E-r$poi; idegen i 0 xpovo; az idö), rend„ 
ellenes idejű, 
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HeteX'Oci:asia = dyscrasia. 
Hetex·odidymus ($n:po; másik; v ö. di

dymus ), összenéíttiker szőr nyeteg,mely
nek egyike ép stökáletes, másika törpe, 
fejletlen; utóbbi az épnek mellén v, ha
sán foglal helyet. v„ ö heteradelphia 

Hete:rogenes, heterogenens (f·n:po
yE-.~;), ri:iásne1nű, elütéí, külömböző. 

Heterogenesis (v. ö heterogenes), 
elütéí alakulás, rendellenes képzéídés, 
álképzl:ldés 

Hetex'olalia (S•o.po; jdegen; ),o:Ae:t11 be
szélni), rendellenes beszéd, nyelv„ 
botlás. 

Heterologia (S-co.po; n1á.snen1ü j ó ),Ó)'O; 
a tan), az idegenszerűség. 

Hete:r'ologns (-), rendellenes1 idegen
szerű. 

Hetex·Omeria {fre:po; idegen, 't0 µÉpo; 
alk0tó1ész) különnem{i alkotó részek
béíl való állás, különnemű részeket 
tartalmazó alkotá.s v„ alkotmány, 

Hetex·ometx,ia (S-ce:po; másnem{i, ,e, 
µÉ•po-. a mé1·0), mennyiségileg eltEhö 
szövetképződés - túltengés 

Hete1omoi:,phia, hetex'omox·phosis 
(é'n:p':l; idt>gen, ~ µoptp~ az alak) = 
pseudomorphosis 

Hetex·ophonia (~ t.e:poq.iw-.lrx), elválto
zott hang, idegensze1íí hang. 

Heterophthalmia (Sre:po; másféle és 
ophthahnia), külö1nböző szinii szen1 
Egyik félszem rekesze mas sziuli pl 
kék, n1ig a másik félsze1n rekesze 
barna. V. ö 

Heterophthalmns (É•e:póq.i'.Jcú.µo;), kü
lön1bözéí sziníi szem1nel biió egyén 

Hetex·oplasia, heteroplasis (l'Te:po; 
másnemii, 1j nACÍ.crt; a képződés) ál
kérzödés, pseudoplasis; oly újképlet 
alakulása, melynek alkot1n<lnya ne1n 
felel ineg talaja minőségének. Tág 
értelemben, »Újképlet« képződése 

Hete1oplasticns_(-), rendellenes szö. 
vetl-i. 

Hetex·opodie. (ÉTe:pÓnou; kétféle hosszu
sAgú alvégtaggal bir6), a sántaság. 

Hete:r·opx'osopns (Sce:po; lnásne1nü, -cO 
np~crwnoil az ai·cz), ikerarczú ször
nyeteg1 melynek egyike kisebb, fej
letlen törpének maradt„ 

Heteroi:,:r·hexia (é'te:po; idegensze1ii; -/i 
ÖpY]~t; az étvágy), rendellenes, idegen 
szerü étvágy, pl. földre, krétára A 
megkivánás 

Hetero1·:r,hythmus (~ ~TEpóppvOµo;) , 
rendellenes üte1nxíség, az ütem rend~ 
éllenes volta; rendellenes rhythmus 

Heterotax:is (i'•e:po; idegen ; ~ Tcf~t; a 
fekvés), rendellAnes fekvés, helyzet. 

Hete:r·otopia {fre:po; rendellenes ; 6 TÓrco; 
hely), az illetéí helynek rendes szö-

vetétöl elütő szö-vetképzödés, a ta.laJ·· 
tól elütő szövetképződés. 

l!eterotopns ; v ö. heter0topia 
Hete:i:·otrophia u:rEpo; idegen és 1Í 

Tpocpf.), l enclellenes tenyészet V. ö 
neoplasma .és degene1 a.tio. 

Hevea bxasiliensis, brazilia.i kau
csukfa 

Hevea qnianensis Aubl„ guiauaei 
kaucsukfa 

Hexis (-fi r;tc;) a külső, a testalkotás 
Hiatus (hiar·e nyílni), a nyilá.s, i·epe

clés, rés 
Hiatus congenitus spinalis = spina 

bifida 
Hiatns diaphi:agmatis, a törzsök

ver·őé1 :i:ekeszbeli nyilása, a rekeszrés. 
Hiatus sacx'alis, a keresztcsont nyi

lásai 
Hiatus spnrius canalis Fallopii, 

Ferein·-féle névtelen lik, a :b,alopp
féle csatornának ha,n1is nyílása, 

Hibiscns abelmoschus Linné, az 
atelfü. Azonos abelmoschns esculentus 
\Vittstein szerint; <.ibel1noschns 1no
schatus 1\föncb. 

Hid::radenitis, hydxotadenitis (ó tOpúl; 
verejték s adenitis): a verejtéknüri
gyek lobja. 

Hidx·adenitis j>hlegmonosa, a verej. 
ték-1niiigyek tályogos lobja 

Hidi:ischesis = hid1oschesis. 
Hidrischeticns = hid1oscheticus 
Hidroa (TO: t'OpwCt.), a ve1ejtéksömör. 
Hid:i:·oc1·itica phaenomena seu sig·-

na, válságjelzéí izzadási tünetek V. ö. 
Hidx·oci:·iticus (d [.SpW; a verejték; x.pt

::cx.ó; döntéí), n1i az izzadásjelezts 
válságra vonatkozik. 

Hidrodes (lOpW011;), verejtéksze1d. 
Hidromantia (ó lOpc.l; a verejték,~ µrxv·· 

i:det. a jóslás), kó1jóslás a,z izzadás 
alapj;tu. 

H~dx·o~os~s„ !1id:r·o1!-usus (ó lOpW; rtz 
izzadas, 'l vocro;- ilOucro; a kor), 1 a 
verejtékmirigyek bántahna; 2. 
sudor auglícanus 

Hidropedesis (v„ ö hidros; 1J r.·~Oi)crt; 
a fakadás), rendellenes bő izzadás, 
verejtékfakad<Ls, verojtékszakadás 

Hidx·oplania (v. ö hidros; "fi nAd.~YJ az 
eltévedés),rendellenes testrészek izza
dása, ha t. i oly testrészek izzadnak, 
n1elyek rendszer·iut nen1 szoktak 
izzadni 

Hidropyretns {v. ö, hidros; 0 7'1.lpt:TÓ . .;: 
a lá.z)i az izzadóláz1 angol izza.dás, 
sudor auglicanus 

Hidi:·orrhoea (v„ ö. hidros; {iEtv folyni), 
a verejtékfolyás, vei·ejtékszakad:is. 

Hid:i:·os (o' [öpW;), a -rerejték 
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Hidroschesis (v. ö. hid1·os; tax,i;w 
visszata1tani) , az izzadás megre„ 
kedése. 

Hidroscheticus (-), izzadás„rekedési, 
stb 

Hidrotadenitis = -hid1adenitis 
Hidrotei:ium (cC l0pui-r1]'pto~), az izzaszt6 

szoba. 
Hidi."otica se remedia (•OC lí'iphlnxá), 

izzasztó sze1·ek. V ö 
Hid:i;·oticns (tOpUlnxói;), izzasztó, 
Hidropoea = hidropo6tica. 
Hidi:opoeia - hid:r·opoesis (v. ö. 

bidros; ~ -:co~'i)crli; a képzés), az izzasz~ 
tás, a verejtékelválaszt:is. 

Hidx·opo0tica (i.OpcurcoiT)TtXtl) = diapho
retica. V. ö 

Hidx·opoeticns (i:OpUlítO~TJTtXÓi;), izzasztó. 
Hiei;·opy:i; (hpói; szent, -rO 11:Up a tűz) = 

erysipelas. 
Hillae, hii;ae, a belek, a béltekercsek, 

a bélgomolyok 
Hilnm, l. cicatl'icula ; 2„ a köldök. 
Hilnm lienale, a lép köldöke. 
Hilns = hilun1 Utóbbi jobb kifejezés. 
Hilns cai:·tilagiuis thyroideae, a 

paizs--porcz felső bevagánya. 
Hilus cei;·e bri, az agy köldöke. 
Hilus ova:!ii, a petefészek köldöke. 
Hilns seu porta pnlmonis, a tüdő 

köldöke 
Hilns renalis, hilns renis, seu pox·· 

ta x·enis, a vese köldöko, 
Hippiati:ia, hippiatrioa, hippiati:ice 

(1.1tn:t&:rp(x.~ se, -rlz-.ri), az állatorvos
tan 

Hippiatz·us (ó l:íí:rrlo:-rpor;), az állatorvos„ 
Hippocampu.s (ó 1.rrnOx.a.µn:o;), n1esés 

tengeriló Pes hippoca1npi 1najo1 et 
nüno1, a nagy és kis pörgeláb„ 

Hippocastannm vulgare Giti:tn, 
vadgesztenye. Azonos: aesculus hip· 
poca.stanu1n L 

Hippocoryl'la, hippocoi:yzoma, hip·· 
pocoryzosis (ó í.'-n::1to; a 16, v ö. 
co1·yza) 

1 
a 16takonykCn, 16161 

emberre ragadt takonykór, 1nalleus, 
Hippoc:c·aticns (ln:rcoxpa.nx.ór;), hippok· 

ratesi Facies hippoc1 atica, von a g 1 ó, 
halálküzdehneket mutató arcz. Vinum 
hippoc1aticu111, szel"'OS bor. 

Hippocraticns medicus, Hippokrates 
követője. 

Hippocratismus (!) Hippokrates elvei .. 
nek követése. 

Hippomyxa, hippomyxoma, hippo
myxosis = 111alleus 

Hippopns (v ö. hippus; 0 ;;:oU; a láb), 
a lóláb 

Hippotomia (ó í.'rcrco; a 16 ; n:µvet'J 
bonczolni), az állatok bonczta.na. 

Hippuricus· (v„ ö hippus j ,Q oŰpo-. a 

hugy), lóhugyi ; acidum hippuricum, 
lóhugysa,v., 

Hippus (0 fnn:o;), 1. a 16 ; 2„ = nic„ 
tatio, 

Hippus ix·idis, a szemrekeszueki a 
szivárványhártyának rezgése. V. ö. 
spasmus clonicus sphincteris irid.is 
= nystagmus iridis. 

Hirci, hix•qui (hircus többese), 1 = 
canthi oculi ; 2. a honaljak, honalji 
szőrök, fülszőrök. 

Hi:c·cinus = hircosus, 
Hix·cismns, 1. a bakszag, a bakbüz ; 

2 a. hona~ji bűz. 
Hircosus, bakszagú. V, ö. 
Hi:c·cus, hix·quus, 1, a bak : 2. = 

tr agus i 3. bakszag 
Hix·quitalitas = paraphonia pubes„ 

centium„ 
Hix·qnus = hircus ; ezen irással több· 

nyire »szcn1zÚg«. 
Hirsn.ties, a bolyhosság, széírösség, 

borzasság 
Hix·suties acquisita, szerzett - értsd: 

neni. világrahozott szörösség. 
Hii;suties adnata, világrahozott sző

nniversalis = dasytes. 
hirtns, bolyhos, borzas, 

rö,sség 
Hirsuties 
Hii;sutus, 

ször·ös. 
Hix·ndinacea, a nadályfélék. V. ö. 
HiJJ·nndines ustae, égetett fecskék 

állati szén, ' 
Hi:c·udo, a nadály, a piócza 
Hi:rndo artificialis = antlia sauqui

suga 
Hirudo ceylonica, czeyloni nadály„ 

Balogh szótárából 
Hirudo chinensis, chinai piócza, v 

nadály. 
Hi:c·udo chlorogaster, zöldhasú v .. 

lengyel piócza 
Hirudo gei;·manica = hirudo inedici· 

nalis 
Hirudo hungarica = hirudo offici·· 

nalis 
Hix·udo 
Hix·udo 

nadály 
Hi:rudo 

javanica, javai pi6cza, 
medicinalis Linné, orvosi 
v piócza. 

mysomelas (?), r szeuegali 
pi6cza 

Hirudo obscn:ca, sötétszin-Li piócza. 
Hi:r·ndo officinalis, műtermi nadály 

v piócza. 
Hirudo sanquisuga interr•npta, vér· 

szop6 nadály, 
Hirudo qninquestriata , ötcsikú 

pi6cza. 
Hirudo t:1ist:r·iata, háromcsikú piócza. 
Histina, histinnm (Ó to-rór; a szövet) 

= fibrinum. 
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Histodes, histoides (v. ö histos 1 -ro 
e.I3o; idom)i szövetszerű. 

Histogenesis = histogenia 
Histogeneticns (-), szövetképzödési ; 

szövetképző„ 
llistogenia (v ö„ histos, yl )'\le.aS-et.t 

képződni), a sejtszövet-képzödés, szö
vete1edet, szövetalakulás. 

Histographia (v., ö. histos1 ypclcpe.w le
írni), a szövetek leirása, rajza, 

Histologia (v. ö histos ; ó A Óyo; a 
tau), a szövetek tana;, a szövettan. 

Histologicus, histologus (- ), szövet„ 
tani, szöveti, szövettannal fOglalkoz6 

Histonomia (v. ö„ histos; d 'IÓµo; a 
törvény), a szövetek élettana, histo
logia. 

Histos, histus (0 [o"rÓ~"), a szövet 
Histotomia (v. ö. histos; ~ TOµ'Í a 

metszés), a szövetek boncztaua 
Histotomicue:, histotomns (v ö„ az 

elöttevalóva1), szövetbonczta.ni, szöyet
boncztannal foglalkozó stb. 

Holagoga se. i:·emedia (ŐAoi; egészen, 
telje"sen, clyc.>yÓ; vezető)1 tökéletesen 
kiürítő szerek 

Holax·th1•itis = panarthritis. 
Holonar·cosis (OAoi; teljes s v. ö. na1„ 

cosis), tökéletes elkábitás 
Holosteosclex·osis (Q),o; teljes; v ö 

osteosclerosis) = osteoscle1osis totalis 
Holosymphysis (0),oi; teljes; v ö. sy1n

physis), syinphysis totalis, tökélete:,; 
összenövés 

Holotetanns, holotonia (Ö).o; teljes ; 
v ö. tetanus), egész testre te1:jedő 
dermed.és. 

Homatr•opinnm (6µo'; hasonl6; v ü. 
atropinum), homatroriin, ne1n 1né1ges 
atropin?? 

Homer·da (homo az ember, n1erda a, 
sár), en1beri bélsár, en1beri CHnésztet. 

Homocentricns, azonos központú V ö. 
l!-_.:...<ocentrum (Cµoro~ azonos, és 

centrum), azonos központ„ 
Homocer·ebrinum (Oµó; azonos; v ö. 

cerebrinum), homocerebrin 
Homicida, a gyilkos V. ö 
Homicidinm (hominem caedere), a 

gyilkosság 
Homília (~ 61HAla a gyülekezet, 

együttlét), Axataeus szerint: közö„ 
sülés. 

Homoeobioticus (Óµoto; hasonló, 
~((i)-rtXÓ; életi), az életnek megfelelő ; 
pl diaeta homoeobiotica, szabdly·· 
sze1·inti életmód, élet1end 

HomOeomei·ia (fi 6µotoµéptio:), az alkotó. 
részek egyne1nüsége Homoeome1iae 
- Anaxagoras értelmében : elemek 

Homoeome:r;·us (óµotOfJ.iJp~i;), egynemli 
részekből alkotott 

Homoeomo,I'phia (Óµotoi;; hasonlÓ1 

azonos ; '!') µopcp~ az alak), hason
alakús_ág 

Homoeomol"phus (ÓµotÓµo?cpo;), hason„ 
alakú, hasonló. 

Homoepathes, homoepathicns (Óµoto· 
1ro:S·rí;), hasonl6módon szenvedő, ha· 
sonl6 betegségben sínlődö. ·v, ö 

Homeopathia ('~ óµotorrcf::Otto:; Cµofoi; 
hasonló, i:C Ticf'.Jo; a bántalom), :1 ha· 
sonló betegség, bántalom ; 2 az 
u. n. ha s o n sz e n vész e t, homö„ 
opathia 

Homoeopathica, homoeopathice = 
ho1noeopathia 

Homoeopathicus, 1. = homoeopathes; 
2. homöopatikus t i. orvoslás, stb. 

Homoeopathist i, , homeopathistes 
(v. ö hon1eopathes), homöopatikus 
orvos, u. n hasouszenvész 

Homoeoplasia, homoeoplasis (Cµoto; 
hasonló; -/.i TIAÚO"!; a képzés), azonos 
új képződés, oly Ujképlet tenyé. 
szése, mely a i·endes szervezethez 
alakra és lnüködésre nézve hasonló 

Homoeosemns (0 µotócr~w.o;), hasonj elen
tőségü 

Homoeosis (+i 6µ.olülat;), assiniilatio, 
áthasonlitás, azonositás, vérréválás 

Homoeotopia (óµofo.; hasonló; 0 i:órr:.o; 
a hely), hasonhelyüség, azonos helyű· 
ség Balogh szótáni,Jól, hol ~horni. 
otopitb« áll, hévesen ho1uoeotopia 
helyett V. ö. heterotopia. Ezzel eg;rbe
vetve talán : a talajhoz hasonló v 
azonos szövetképzödés? ! 

Homogenes, homogenens (Óµoyev·~;), 
egynem{[ 

Homolinnm (óµ.oU egész és i:O >.lvov a 
vászon) = linteum ca1 ptum 

Homologa se. corpora , ho1nolog 
"egyek, azonos vegy·::ik V. ö. 

Homologia, a hasonnenlliség, az azo„ 
nosság V ö 

Homologus {ÓµÓf.oyo;), azonos, azonos· 
nem{i, hasonne1nű. 

Homotomia (eTedet ?), a rneggyuladt 
niandulák bemetszése 

Homotonicus, homotonns (óµO.i:ovo;), 
egyfO:i:maer~jü I\{orbi homotonici, 
nem váltc: ) bántaln1ak, inelyek nen1 
fokozódnak 

Homozyges, homozygos, homozyx 
(6µ.oS'uy~;, Oµó~uyo;, 6p.ÓS'u~), páros 
Tehat: 

Homozygia (~ OµoSvylx), a há.zasélet 
Hono:r·, honos, a becsület 
Honm· capitis, a fej hajzata. 
Horaeotas, lioi:aeotes (~ JJpo:ton{:,), 

orvosilag: a sexdülés, a fanosodás 
koxszaka, az ivaré1ettség 

Ho:r·deatnm, az ái:paczibeie V. ö 

~~·„„„„ ....... „„„„ ...... „ ...... „„ ...... „„„„„„„„„„ ...... , .... „„ ... „ ... „„„„„„„ ... 
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HOrdeolnm (v. ö hordeum), a, szem· 
árpa 

Hordeolnm externnm, külső szen-1„ 

árpa 
Hordeolnm internum, belső szemá1 pa 
Hor·denm crudnm, a nyers á1pa. 
Ho:r·denm excolticatum sen pel>· 

latum, a gyöngyárpa, árpakása. 
Hor·deum vnlgare L,,közönséges árpa 
Horizon (0 ;pl~úYI), a látás köre· 
Horizontalis (v ö. ho1izon), ~izszint~s 
Horonosos, hor·onnsus ('~ wpa: az ev-

szak; 1] vó;o;, votícro; a kór), az év
szak bántahna. 

Horoptei:· (; Őpo; a czél; Opc.(hl látok), 
a horopte1\ a látás tere 

Hox·rentia = ho:rror. 
Hor·xidns, borzasztó ; feb1·is ho1'l"icla, 

a rázó láz 
Horxipilatio, a borzongás, a bo1'zadály 
Ho:1·x·or, a borzalom, a borzongás. 
Hospes animal , az elösdi állat, 

vendég állat 
Hospitale, hospitinm (hospe:-; a ven· 

dég), a vendégfogadó, a menedékhely, 
a kó1ház 

Hostiar·ins = pylorus, 
Hnmeciantia se r·emedia {hu1nec

taus nedvesitü), nedvesitö szerek. 
Hnmer-alis, h,nmer-arins ( - ), válli, 

felka1cs0llti. 'il„ ö. 
Hnmerus, 1 a váll; 2 a vállizület; 

3, a kar, t i. felkaa: Os humeri a 
karcsout. Os b1achii rosz kifejezés, 
mert b1achinn1 jelenti az egész felső 
végtagot„ 

Hnmia {arabs?) = feb1is axdf.lns, 
Hnmidnm (hu1nidus nedves), a nedv, 

a nyirk 
Hnmidnm pi:·imigeninm seu iadicale 

seu sátivum, seu sen1inale1 a pete fe
hernyéje, albu1neu. 

Hnmilis, alacsony, alázatos. :llíusculus 
humilis = musculus rectus inferior. 

Hnmilns = hu1nulus. 
Hnmix,ia balsamifera Anbl (humiri 

guineai szó), balzsa1nte1mö humhiafa 
Azonos: myrodeudron amplexicaule 
\Villd, Co1 tex humiriae, hu1nil'ihéj 

Hnmor1 a nedv, a nyirk 
Humor albugineus sen albnminens 

= hu1nor aqueus. 
Humor· aqueus1 a szemcsarnok nedve 

Azonos: humor aquae siniilis, 
'Humor cr-ystallinus, 1. a kristály 

vi:.'.e ; 2 a szen1lencse 
Hnmox· gelatinosus seu glacialis, a 

szemlencse. 
Humor Morgagni, I\forgagni-féle nedv, 

a szemlencse tokjában levő nedv. 
Humor similis vitl'eo liquefaeto = 

corpus vitreu111 

Hnmö:r vitrensj az üvegtesti nedv1 az 
üvegtest nedve 

HumoFalis, nedvi. Febris humora.lis, 
a nedvláz. Pathologia humoralis1 a 
nedvk6rtan, melynek tana szerint 
minden betegség a nedvek bántal
maitól e1cd 

Humor·es (hun101• többese), a szervezet 
nedvei 

Hnmo:ites excx·ementitii, kiválasz
tandó nedvek, a szervezetből kiküszö· 
bölendö, hasznavehetetlen nedvek 

Hnmoxes inquilini, elválasztott 
hasznavehető nedvek 

Humnlinnm = lupuliuum. il. ö. 
Hnmnlus lupnlns Linné, a koml6 
Hungax'icus, magyar. Fibris hungariea 

a iuagyar váltóláz, vészes posvány 
váltóláz, a Boerhave-féle typhus cas
t1ensis 

Hupo, oleum hupo = oleu1n crotonis 
Hura bi;,asiliensis (hura crepi~ens 

Linné ?) a braziliai hura, melynek 
tejnedve - succus hu1ae ~valamint 
kérge, hányható és hashajtó„ 

Hn:iinnm (v„ ö„ hura), a hurin 
Hyaleus = hyalinus. 
Hyalinosis, üvegszerű elmállás, ko· 

csonyaszerü szövetbomlás, v„ ö„ 
Hyalinum, a hyalin, N tartalmu 

glycosid. 
Hyalinus (útXAeo;, úo:Alvo;, űo:'),10;), üve·· 

ges, üvegszeril, átlátszó. l'.Iun101 
hyalinus = co1pus vitreum. 

Hyalistos (i.lcft.to; üvegszerű ; 0 lató; a 
szövet) corpus vitreum 

Hyalitis (v ö,. hyaliuns), az üvegtest 
lobja 

Hyalitis chronica, az üvegtestnek 
idült lobja. 

Hyalitis sex·osa, az üvegtestnek 
vizenyős lobja. V ö. synchysis co1-
po1is vit1ei serosa. 

Hyalitis snpp-nxativa, az üvegtest· 
nek tályogos lobja. 

Hyalodeitis (v. ö. byalodes) = hyalitis 
Hyalodeomalcia , hyalodeoma.la· 

cosis (v ö hyalodes, és malacia)1 

az üvegtest elpuhulása, elmállása, 
Hyalodeonyxis (-v ö hyalodes és 

nyxis) = hyalonyxis. 
Hyalodeoproptosis (v ö byalodes; 

~ rrpÓn:nilO"t; a kiesés), az üvegtest 
kiesése 

Hyalodes, hyaloides, hyaloideus 
(~Ao:oetO"fÍ.:;, VAaW15YJ;), üvegszerű. HumoI 
hyalodes Rufus Ephesius szerint = 
sze1nle11cse C a n a 1 i s h y a l o i
de u s, az üvegtest csatornája, 

Hyalodes tnnica, az üvegtest burka) 
ineze A_zonosak : tunica hyalolilea, 
vagina hu1noris vitxei, tuuica co1·po· 
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ris vít1ei. Rufusnál - retina » Vit„ 
rina oculi,"," elveten~ö 

1 
„ 

Hyaloma (1J uet.Ao:; az nveg; 1"0 oµµ-x a. 
szem), az üvegszem. 

Hyalomeninx (v. ö. hyalos és meninx) 
= tunica hyalodea 

Hyalonyxis ('~ Üo:),o:; az üveg; „~ \IÚ~t:; 
a szurás)1 az üvegtest D1egszu1tisa, 
egy neme a hályog1níveletuek. 

Hyalos (~ Ücú.o:;), az üveg 
Hyboma, hybos, hybosis ('rO Ü~űl,u.o:, 

cO Ú~o:;, 'Í) Ü~w::n:;), a pupp, a puposság, 
a puposodas. 

Hybx·idns, hibridus, elegyfajll, elegy 
eredetű. Ve1bu1n hybridun1, vox 
hybrida, kevert, fonák szó; pl. latin
görög keverék, mint: conjunctivitis, 
lactimetru1n s számtalan lnás, ki:Uö
nösen újabbko1i sz6aJkotás 

Hyda:c·thricus = hyd1 arthricus 
Hydar·thrus = hydrarthrou 
Hydatente:r ocele (T) Ü8(1}p a viz, és 

enterocele)) hernia scaotalis et hyd10-
cele1 hydrenterocele viz- és bélsé1 v 
a borékban. 

Hydatides {hydatis többese), a rivókák. 
Hydatidens: iivókás1 rivókaszel'li 
Hydatidocele (·~ úl:lo::·d;: a rivóka ; v ö 

cele), a rivókasé1 v, a iivókadaganat 
H~datido~~s, h~d:"'tioid';;s ( ~OxnOW011;:, 

vQ0::7tfiO$U)ij;:)1 i·1volu1,sze1n 
Hydatidoni.a ('~ ú0ü.1'l:; a riv6ka), a 

rivókadaganat, 
Hydatidoscheocele (v. ö. hydatis és 

oscheocele), rivóká.s vizsé1v Bivókás 
hereborék„daganat ! ? 

Hydatidosis (v, ö. hydatis), arivókakóti 
rivókabántalom, echinoc:occus-bán
talon1 

Hydatidosns (-), riv6kás, rivókiikkal 
telt 

Hydatiepatitis (v ö. hydatis és hepa„ 
titis), rivókáS 111ájlob, cchinokokusz
okozta 1nájlo b. 

Hydatigenus, hydatidogenns (v. ö 
hydatis; yly'ie.115°0'.t képezni)1 rivóka„ 
képző, rivókane1nzö 

Hydatis (~ úO~z:rí;), 1 a hol:ragcsa; 2 
rivóka, echinococcustö1nlő 

Hydatis Morgagni, 1forgagni„féle 
hólyagcsa a parova1iu1non 

Hydatocele = hydrocele. 
Hydatode1tis, hydatocapsulitis (ÚO:t.

TO€t0~;: se tunica), a vizhá.rtya lobja, 
a Desce1net vagy Demou1s-féle hár
tya lobja. 1\finthogy hydatocapsulitis 
yox hyb1ida, ma1·adjuuk n1eg hy
datodoitis, v desce1netitis szavaknil 

Hydatodes, hydato2des (úócx.t:W011;, 
iJOO'.t:oetO·!i<;), vízsze1 ű. 

Hydatodes humor· = hu1nor aqueus 
Hydatogenesis (v. ö. hydor ; ti yiveat<; 

a képzödés)i 1. a vízképzödés; 2. víz
szerű, savós, izzad1náuy képződése„ 

Hydatoncus (v. ö hydor; 0 Öyx.o;' a 
dagna1at), a vizenyő, a vizdagauat, 
oedema. 

Hydatophilns = hydrophilus 
Hydatopösia (i/ VOrt.1orcoalx), a vizivás 
Hydatopota, hydatopotes (ó .DOü.tOT-:Ó-

1'1);), a vízivó 
Hydatoz-:c·hoea = hydrorrhoea. 
Hydatothe:1apia = hydrothe1·apia 
Hydex·icns (úOep~x.ó;) = hydropicus, 
Hydei: oncns = hydatoucus 
Hyderus (6 Üóc.po;) = hydrops; külö-

nösen: anasa1ca 
Hydoi:· (t:O í50Mp)i a víz. Sokszor: nyirk, 

nedv. 
Hyd:r·achne (v. ö. hydor ; ti &xv'I min„ 

deuféle váladék), a zsebre 
Hydrachuides (v. ö. hydrachne -

hyd1aohnis többese), variolae lympha. 
ticae, a zsebrék 

Hydr·achnis = hydrachne ! 
Hydxaden (v. ö. hydor nyirk és aden), 

1. ly1nphaden j 2 = a ve1ejték1ni· 
rigy. 

I-Iydradenitis (v. ö. előbbivel), 
1 lyn1phadenitis; 2. verejtéknürigy
gynladás 

Hydi:adenypertrophia ly1npha-
denypertrophia. V ö hyd1·aden 

Hydraeilos ( v. ö. hydo1; ~ rd00;, a néíi. 
szen1éreJ}1), a női sze1nére1n vizeuyője 

Hydx·aemia (v. ö hydo1 ; 1'0 cd:µa vé1), 
a vér vizcnyőssége. 

Hydi:agoga x·emedia (v. ö, hydor ; 
&ywyó;: vezető), vizhajtó szerek 1,T, 
ö. diuxetica, diaphoxetica et laxan
tia. Sz6val azon sze1·ek, melyek se·· 
gitségével a test nedveit csökkenteni1 

kihajtani lehet. 
Hydx-agogia (i) úOpayoy(a), vízhajtás, 

a húgyhajtás. 
Hydragogia se. vasa, vasa, lymphatica, 

a nyirk„edények, V. ö. hydragogius 
Hydragogicus = 
Hyd:1agogius (VOpet.j'W'{€to;:) = 
Hydi: agogus ( úOpo::'((l)yÓ;), vizvezető, 

vízhajtói húgyhajt6. 
Hydralmae (hydralme többese), ten" 

geri fü1dők, tengeri sósfürdők 
Hydi:·alme (~ Vópc:D,µ11), a sósvíz 
Hyd:r·amidum (v. ö, hydor s amidum), 

a hydra1nid1 a, hidramid. 
Hyd:r·amnios (v„ ö hytlor és amnion), 

sok vizet tartalmazó 1nagzatburok, 
nagyn1ennyiségli. magzatviz. 

Hy'drange2tis (v. ö. hydor, ,Q &yyf.tO'i 
edény) = lyn1 phangeitis. 

Hydrangiographia (v. ö„ hydrangion; 
ypcúpet'I leirni), a nyirkedények rajza, 
leirása. 
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Hydrangiog"raphicns (v. ö. az elöbbi
vel), nyirkedényrajzi 

Hydrangiologia (v. ö. hydrangion 
és ó ),Ó·'{o; a tan), a nyirkedények tana 

Hydrangiologicns, hydrangiologus 
nyirkedénytani stb. 

Hydrangion (v. ö hydol' és angion), 
1„ a vizedény ; 2 a nyirkedény 

Hydxangiotomia (v ö hydrangion; 
~ ,~-:oµ-rí 1netszés), a nyirkedények 
boneztana 

Hydranosus ('rO ÜOwp a viz; +; 'IÓcro; 
a kó1)1 a vizkór. 

Hydrargyrana.tx-ipsis (v ö hyd1ar·· 
gy1um s auat1ipsis), higanybekenés, 
kéneső-bekenés 

Hydrar·gyxatus (v ö hydraigy1um) 1 

higanyos, kénesös. 
Hydxargy:r·en.tex·ophthisis (v ő. hyd1-

a1·gy1uro, enteron s phthisis), higany·· 
okozta bélsorvadás; tulajdonkép hi
ganyszere1lésokozta sorvadá..s 

Hydi:a1•gyi:·entx-ipsis = hyduugy1„ 
anatripsis. 

Hydxai:•gyx·i chlo:r-idum co:r·rosivnm 
= hydra1·gyrum bichlo1atu1n co110-
sivnn1 

Hydxax·gyri jodidnm viride = hyd1· 
a1gy1'um jodatu1n fiavu111 

Hydrar·gyx·i subchloridnm = h') ~h·, 
aigyru1n chloratn1n mite. 

Hydrargyria (v ö. hydrargy111m), a 
higc.nybetegség, kéuesön161·ger.és, A 
kénesővel való visszaélésokozta bö1-
bántalo1n, pl. ecze1na n1e1cu1iale 

Hyd1"ar·gyxiasis (v. ö hydraigy1u111), 
higanybetegség, kénesöokozta sin· 
lödés, higanymérge7'és. 'tl ö. 111e1cu„ 
i·ialisn1us. 

Hydxar·gyx·icns (v. ö„ hyd1'a1gyrun1}, 
higanyi, higanyos, kénesős. v„ ö n1er„ 
curialis 

Hydrax·gyrides = hyd:i:argyria 
Hydrargyro-chlox·atus (v. ő„ hyd1ar· 

gyru1n s_ chloratus), higanychlóros 
Hydxa1·gy1·ope1ica1·ditis (v. ö. hyd1„ 

argyrum s pe1ica1ditis) = pe1icar
ditis me1curialis Feles1egtiR 

Hydr·ax·gyrophthalmia (v ö„ hy<l1ar· 
gyrum. s opthahnia) = ophthalnüa 
me1cu1ialis. 

Hyd1·a1·gyx·o„psydracia (v. ö„ hyd1a1-
gy1um s psydracia) = psydracia 
mercurialis. Felesleges 

Hydxar'gyx·os (6 úi5pi.pyupo.;) = hyd1·ar„ 
gyrus, hydrargyl'um 

Hygr·a1·gyr·o-sialorx·hoea(v„ ö._ hydra1" 
gyrum és sialorrhoea ), higa.nyos nyál. 
folyás, kénesőokozta nyálfolyás. 

Hydrargyrosis, 1. = hydrargyriasis ; 
2. némelyek szerint: higanyos gyó
gyitás, kénesővel való orvoslás 

Hydx-ax·gyx·osis acnta, heveny higany„ 
1né1gezés 

Hydxax·gyi:·osis chr·onica, idi1lthigany· 
lné1gezés 

Hydrar·gyx·osis subacuta7 félig he
veny higany1n81gezés 

Hydra:rgyrostomatitis (v. ö hyd1-
argyrus és st,on1atitis) = stomatitis 
mercu1ialis. 

Hydxaxgyrotripsis = hydrargyrana„ 
t1ipsis. 

Hydx·aI·gyrum (0 úapápyupo~): a higany: 
a kéneső. _&zouos értelmii: nier
curius 

Hydz·aI·gy1·nm aceticnm1 eczetsavas 
higany v eczetsavas kéneső 

Hydrargyxum albuminatnm, fehér· 
nyés higany f eh é I e s kén e s ö. 
Ltóbbi nem hangzik jól, ineg két
~'ttelmii is 

Hydx·argyxnm amidato - bichloz·a·· 
tum = 

Hydrax·gyxum ammoniatnm = hyd1„ 
argyrum bi< hloratu1n a1n1noniatum 
V. ö azzal 

HydrargyI·nm ax·senico·snlfuratnm, 
inilcny-savas higanykéneg. Azonos 
'ele : aethiops R.uripign1entalis 

Hydxax·gy:rnm bichloratum ammo· 
niatnm, higany -ammo11iu1n· chlorid. 
A„zonos: hyc11·argy1 uni_ anüdato·bichlo· 
iatu1T1, hydra1gy1u111 ammoniatu111, 
l!1ercu1ius p1aecipitatus albus. 

Hydrax·gyx·um bichloxatnm corros· 
civnm, n1a1ó 1liganybalvag, n1aró hi· 
ganychl01id Azonos : hydra1gy1 tun 
inuriaticum co1·rosivum 

Hydrai:•gyrnm bijodatum rubi:·um, 
higanyiblag, vö1ös higanyjodid Azo
nos: bijodetum hydrargyri, bydral· 
gy1u1n IJer:jodatun1, deutojodu1etum 
hydra.1gy1i, hydra1gyrun1 jodatu1n 
rubrum, n1tncurius jodatus ruber 

Hydrai:·gyrnm b1·omatnm, br ó1nos 
kéneső,: br6mos higany 

Hydxax·gyx·nm chlo:catum mite, sze· 
lid higanychlorür v higanykloríh' 
Édes kéneső, kalo1nel Azonos : 
hyd1·argy1i subchloridu1n, hyd1ar
gyru1n rnuriaticuin n1ite, protochlo· 
ridu111- hydrargy1i, chlo1'etun1 hydr
a1gyri vel hydrargyrosum, mel'CU· 
rius dulcis. calo1nel, murias hydrar· 
gy1'i mitis, · aq_uila alba, ni_ánna me· 
tallorun1 1 panacea mercurialis, draco 
mitigatus 

Hydi:·ar·gyrum chloratum mite lae
vigatum = hydra1gyrum chloratum 
mi te 

Hydx·argyi:·nm chloratnm mite sn
blimatione paratnm, fellengitett 
kalomel 
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Hydrargyrnm chloratum mite va
pore par·atnm, vizgözzel készült 
kalomel Azonos: calomelas vapore 
pa1atus 

Hydr·a.rgyr·nm chloratum mite via 
humida paratum, oldatból készült 
kalomel 

Hydrargyrnm cum ci;•eta, krétával 
kevert kéneső v higanv 

Hydxax·gy:r·nm cyanatum, kéksavas 
·higany, higanycyanid 

Hydr·argyrnm jodatl_lm Ilavum, sá1gr. 
higanyjodür, higanyiblany, sárga hi
ganyjodid, Azonos: hydrargyrum 
subjodatum, protojoduretum hyd1al'·· 
gyrii hydrargyri jodidum viride, 
mercutius jodatus :fiavus, joduretun1 
hydrargyrosum 

Hydrax·gyi;·um jodatnm rnb:i;·nm = 
hydrargyru1n bijodatum rubrum 

Hydrargyi:·nm muriaticnm corro· 
sivnm = h,ydrargyru1n bichl<;natum 
corrosivum„ 

Hydxar·gyi:·nm mni;iaticnm mite = 
hydrargyrum chloratum mite, 

Hydrax·gyi:·nm nitxicum oxydula„ 
tnm, légenysavas higanyélecs, salét„ 
romsavas higanyélecs. 

Hydi;argyrum oleatnm, olajsavas 
kéneső v„ higany 

Hydxax'gyrnm oxydatnm = 
Hydi:,ai;·gyrum oxydatum fl.avum 1 

sárga higanyéleg„ Azonos : oxy-du1n 
hydrargyri fiavu1n, inercurius prae· 
cipitatus fiavus 

Hydx,ai;·gyx·um oxydulatnm nigi:'nm 
Hahnemanni, fekete higanyélecs 

Hydi:argyrU.m peptonatum iluidum 
peptouos higany 

Hydrargyi:·nm perjodatnm = hydr„ 
argyrum bijodatum rubrum. 

Hydrargyx·um rectificatum, tiszti
tott higany. 

Hydrargyrnm stanno-snlfnratnm , 
ónos higanykéneg. Azonos : aethiops 
jovialis. 

Hyd:c·ax'gyx·nm stibiatoRsnlfnratnm, 
dárd::i.nyos higanykéueg, antimonos 
higanykéneg Azonos : aethiops anti
n1onialis, 

Hydi;·argyrnm snbjodatum = hyd1· 
a1gyru1n jodatu1n ílavum. 

Hydrargyrnm snbsulfux'icnm fi.a. 
vnm, alkéusavas higany Azonos : 
turpethum rninerale. 

Hydrargyrum snlfux·atnm nigrnm, 
fekete higanykéneg Azonos : aethiops 
miueralis 

Hydrargyi:,um sulfnr'atnm rnbrum 
= ciunabaris factitia, veres higany
kéneg, mesterséges czinóber.. A gö
rögben, TO xt1nclxo:pt, ó Xt'J\láj3C1.pti;, te" 

hát nem nőnemű; vajjon nem kellene 
a latinban is hin1neműnek lennie ? 

Hydi:-argyx·nnt snlfnr·icum, kénsavs.s 
higanyéleg. 

Hydr-argyrum snlfnr·icum basicum 1 

Balogh szerint = hydrargyrum sub
sulfuricum. 

Hydrargyi:·um tannicum oxydula
tum Lustgai:·ten, csexsavas higany„ 
élecs, csersavas higanyoxydul. 

Hydxax·thi:·icus {v. ö. hydor ésarth1on), 
izületvizenyői V. ö. 

Hyd:i::,arthi:'oll (v. ö. az előttevalÓ·· 
val), izületvizk6r, izületvizenyő 

Hydrar·thi:·osis (v„ ö hydrarthron), 
izületi vizkór. 

Hydxarthx·us = hydiarthron 
Hydras (ÜOc.>p a viz), a vizegy. 
Hydxas chlo:z:ali = chlo1·alum hydri-· 

cu1n seu hydratum. 
Hydras kalicus = kaliu1u hydr-· 

oxydatun1. 
Hydzas kalicns fnsus = kalium hyd1-

oxydatu1n fusum. 
Hydxas magnesicus = magnesium 

hydroxydatun1. 
Hydi:as natr-icus = uatrium hydr

oxydatum. 
Hydi: as potassae = hydras kalicus 
Hydxastinnm1 a hydrastinun1, hydrastís 

caJutdcnsis Linné álkaloidja 
Hydxatns = hydricus 
Hydxectasis (v, ö. hydor ós ectasis), 

1. víz kiterjedése; 2. víz általi kitá
gultls, víz vagy savó okozta kitagulás„ 

Hydxelaenm (v. ö. hydor és TO O.caov 
olaj) , olaj . vízkeverék = emulsio 
oleosa. 

Hydi:·electr·icitas = galvanisn1us. 
Hydxe~.ectr-icns 1 galvánvillamossági 

stb Azonban hyd1electrica balnea 
(újabb kifejezés; rendesen: »hydro
olectrica<), elek:tro1nos vizfü1dők. 

Hydrelytr·on (v. ö. hydox és elytron), 
1. = hyd1·ocele ; 2. hydrops vaginae 

Hydi:·emesis (v„ ö hydor s emesis), 
vizhányás. 

Hydrencephalion (v. ö, hydor és 
encephalos), belső agyvízkór, hydro„ 
cephalus iuternus 

Hydrencephalitis {v. ö hydrence„ 
phalion), heveny (gyuladásos ?) agy· 
vízkór 

Hydr·encephalocele (v. ö. hydor és 
encephalocele), agyvízsérv„ Az ence
phalocele egy nen:.e Az agyvelő kam~ 
rája közlekedik az agyséxv tömlö
jével 

Hydrencephalns = hydrencephalion 
Hydrenterocele (v ö hydor és en

te1·ocele), bél~vízsérv, t. i. a here„ 
bo1ékban 
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Hydr.nteromphalocele 

HydrenterOmphalocele (v,. ö, hydor, 
enteron és on1phalocele) = 

Hydrentexomphalus1 bélköldök -viz„ 
sérv, 

Hydx·epigastr-ium (v ö. hydor s epi„ 
gastrium)1 hasfalakbeli vizenyő 

Hydi:epiplocele (v„ ö .. hydor s epiplo·· 
cele), cseplesz-vízsérv. 

1Hydx·epiplompha.locele = 
Hyd·x·epiplomphalus (-q, ö bydo1, 

epiploon és omphalocele), cseplesz-· 
köldök-·vizsérv. 

Hyd:1·epiploon ( v ö. hydo:i: s epiploon), 
csoplesz„vizeuyö 

Hydretx·nm (v. ö hydo1, \O ti-.:pov a.z 
alhas), hasvízkór.. 

Hyd:c·iasis (rO Ü00p a viz, ~ 'fo:ot; gy6· 
gyitás), a víz gyógyitó ereje. 

Hydx·iatica(v. ö. hydorj-i) let.'i"fl(Y.1Így6gy
n1ód), vizg,y6gyn1ód, vizzelvaló gyó
gyítás. 

Hydr·iat:r·os ( v. ö hydriatrica), vízzel 
gyógyitó orvos. 

Hyd:ticus (úOptY.Ó;)7 vizes, hydratos, 
vizegyes 

Hydiindinum, a.z inulin bonllásának 
terménye1 hyfuindin 

Hyd:c·oa febrilis (?) = herpes labialis 
febrilis 

Hyd:1·oaricus1 petefészekvizkóri V, ö, 
Hydroa:r·ion (v. ö hydor ; oa1iou 

Dete, a petefés,..ek) = hyd1ops ovarii. 
Hydi:·obenzamidum (nen1: beuzhydra .. 

midum), hydrobeuzamid. 
Hydr·o benzoylium, hydrobenzoyl. 
Hydrobilirnbinum (v. ö. hydor s bí

lirubinum), hydrobilirubin. 
Hydt·oblephax·on (v ö. hydor és ble·· 

pharon), a szemh~j vizeuyője, pilla
vizenyő 

Hydrobromaethylum. (v. ö hydo:r, itt 
= hydrogeniu111, és brornaethylun1) 1 

a b1·omaethyl 
Hydi:·ob:romatus: = 
Hyd:1·ob:1omicus (v. ö. hydrogeniun1 

s bromicus), bromhydrogenes, hydro
bromos. 

Hydx·ocachexia. {v ö. hydor és ca
chexia), vizkó1os sinlődés; néha vJz„ 
áradások okozta siulödés -· cachexia 
aquosa, 

HydI·ocardia {v. ö hydor és cardia), a 
szivburok vizi heteg:;ége, vizkórsá.ga, 
vízkóros szivburok. 

Hydroca:1·otinum (?), Bru1nmer sze
rint = angeliciunm. 

Hydrocatarrhophesis = 
Hyd:1ucatal"rhophia (v. ö. hydor a 

viz, xa:'t'a:pporp~:~ felszivui), a víz fel
sziv6dása, 

Hydxocele (v. ö. hydor és cele), a 
vízsérv, a herevizsérv. 

Hydroeephaloides se. niorbus 

Hyd:c·ocele acquisita = hydrocele 
tunicae vaginalis p1op1iae. 

Hydx·ocele aouta = periorchitis acuta, 
pcniochitis acuta serosa 

Hydxocele biloculax'is, kétrekeszli 
vizsé1 v. 

Hydrocele colli Maunoixii, fl:Iaunoir„ 
féle kopoltyúrés-tömlő 

Hydx·ocele communicans, a hasüreg·· 
gel közlekedő vizsé1 v. 

Hyd:r·ocele complicata, bélsérvvel 
szövetkezett vízsérv 

Hydxocele congenita, világrahozott 
vízsérv„ V ö hyd1ncele processus 
vaginalis. 

Hydr·ocele cum hernia = hyd1ocele 
hernialis. 

HydI·ocele cystica congenita1 tön1„ 
lős, vilá.grahozott vízsérv. 

Hydx·ocele cystica funicnli spe:t· 
matici, az ondózsinór tön1lős víz
sé1 ve 

Hydrocele divexticulosa Albert = 
hydrocele bilocularis 

Hydx'Ocele fnnicnli sper·matici, on
d6z:;iu61·os vizsérv, az ondózsinór 
vizsérve V. ö perispermatitis 

Hydrocele funiculi spex·ma.tici 
multiplex seu multilocnlaI·is, 
száinos ond6zsin61vizsérv, sokrekeszü 
ond6zsiu61 vizsér v. 

Hydi:·ocele funiculi spermatici pai:"· 
tialis, egyszer{i ondózsinór··vizsérv. 

Hydrocele hel"nialis, sérvtömlös víz .. 
séiv 

Hydrocele mnltiloculai:is, sokreke„ 
szli vízsérv · 

Hyd:1·ocele spin.alis = hydrorrha„ 
chjs 

Hydrocele testis = periorchitís = 
orchidorneningitis, 

Hydrocele tunioae vaginalis pro
priae) szerzett vízsérv„ 

Hydx·ocele unilocula:1is, egyrekeszü 
vizsérv 

Hydr·ocele vaginalis, közönség,es viz
sé1 v. 

Hyd:t'ocelicus (v ö. hydrocele), víz
sérvi, vízsérves 

Hydrocenosis ( v. ö, hydor ; -/i xé\lúlat; 
a kiü:rités), a vÍíl kiürítése, víz vagy 
sav6tart6 üregek megcsapolil.sa 

Hydrocephalia = hydrocephalus. 
Hydrocephalicus, agyvízk6ros, viz

fejü 
Hydrocephalitis = hyfu:encephalitis. 
Hydxocepha,lo<;entesis (v. ?· hyd~o„ 

cephalus; iJ XE~'t'"i]O't; a szuras), a v1z· 
fej megcsapolása, punctura hydroce„ 
phali. 

Hydx·ocephaloides se mox·bns (hydro. 
cephalus és TO eIOo; az idom) agy· 
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vízko1sze1 Ü agyvelőbántalom, mely 
agyvelőbeli yérteleuségen alapszik. 

Hydl''ocephalon, hyd:1·ocephalns {ó 
úOpor..úpo:Ao;), a vízfej- agyvelövízkór. 

Hydx·ocephalns acutns, heveny agy
vizkó1, héveuy vízfej„ 'l. ö 

Hydx·ocephalus aocachnoidalis, külső 
vízfej vagy a pókhálómez vizenyöje 

Hydx·ocephalns chx·onicus , idült 
agyvelövízkó1 

Hyd:r·ocephalus cht"onicus acquisi
tus, S7.erzett, idült agyvizk6r. 

Hydr·ocephalus chronicus congeni
tus, vilá.grahozott agyyízkór. 

Hydrocephalus ex vacuo, agyso1 va
dásokozta agyvízkór 

Hydrocephalus externus = hydro 
cephalns arachnoidalis 

Hydrocephalus herniosus = ence
phalocele 

Hydr'ocephalns internus seu verus, 
belső agyvízk6r, valósligos vi.zfej. 

Hydr•ocephalus senilis, aggkori (so1-
vadás okpzta) agyvízk61. 

HydJ:·ocephalus vent:ciculoxum, bel
sö vagy gyonuocsokbeli agyvizk6i. 

Hydi:·ochezia (v. ö hydot; x.~~sw szé
kellli), vizes hasn1eués 

Hydrochloxas (hydor a víz, itt köneny i 
és chlo1un1 a h;;.lvauy), halvauy
savas só 

Hydx·ochlor·as ammoniae = 
Hydrochloras ammoniacus a1n·· 

mouilHn chloxatum. 
Hydr•ochloratus = 
Hydrochlor·icus (v ö hyd1ouhloras), 

sósavas. 
HydMecholecysLis (v. hydot s chole

cystís), hyd1ops vesicae felleae, az 
epehólyag vizenyője ! ? Tönüős daga„ 
nata? 

Hydrocholecystitis(v, ö. az elöttevaló. 
val, a vízkóros v vizenyős epehólyag 
gyuladUsa ? ! 

Hydroeh:·socele (v. ö. hydrocele és cir·· 
socele), ércsán1ós vízsérv. , 

Hydx·oelepsis (v. ö. hydor és •j x).e'.t.f;~; 
lopá.s), nedvvesztés, 

Hyd:rocoelia (v. ö, hydor; ·~ xot/..t'.o: 
a hasüreg), hasvizkór, ascites 

Hydroeotarninum (-·), hydrocotar· 
uin, 

Hydrocrania, hydr·ocranium (v. ö 
hydor s cranium) = hydrocephalus, 

Hydi:·ocyanicus (hydor = köneny és 
és cyanicus), kéksavas 

Hydrocystis (v. ö hydor és cystís) 
hydatis. 

Hydx·oder·ma (v. ö. hydo1' s denna) = 
anasarca 

Hydi:·odes, hydroides (~Opc.5611;, V:Jpo~~·· 
~~;), vizes, vízsze1 ü. 

Hydi·odia:c·i:·hoea (v ö hydor s dia. 
t'rhoea), vizes hasn1enés. 

Hjrdx·odictyotomia (v ö hydor, ,Q 
Otx·,uo·1 = ietiua., n~,U.'IS('I metszeni), 
a sav6san bes?:Ü1Ödött lát6ideghá.r· 
t,yának inegrnetszése. 

Hydrodi:ffusio (vox hybrida. Dy Bois 
Rayn1ond), az oldatok közvetlen ki· 
egyenlödése: egymc\,sbaval6 rí..töm·· 
lése. 

Hyd:r•oedema (v,. ö. hydo.t s oeden1a) 
= oedema ag_uosun1. felesleges 

Hyd:roelaterinum (v. ö hydo1 s ela· 
te1inu1n), n1011101dica elate1ium, nÖ·· 

vényben elöjöYö sárga alaktalan 
tön1eg Balogh szótárából Azért 
vette111 fel, meri; ujabb hantis szó. 
alkotás. Jobb liydi elaterinuin - mer·t 
ne1n mondjuk :ohyd1oencephalus« ·
hane1n hydrencephalus n:i:agyarul 
pedig: hyd1elatelin = sárga mag .. 
rugó-alkaloid ! '? 

Hydi:·ogala (v. ö. hydor ; cO yci>,oc a 
tej), hig tej, feleiesztett tej 

Hydx·ogastei:· (v. Q hydo1 és gaste1) 
= ascítes. 

Hydx·ogenesis = hydatogenesis 
Hydx·ogeninm ( rO ÜB@p a viz1 y1r1sa'.Jo:~ 

képez11Í), a köneny1 a hydrogeniun1 
Hydr·ogenium hypero:x:ydatum 

aqua oxydata, élenyos víz, köneny~ 
feléleg, oxygones viz. 

Hydr·ogenium ozyétatum, köueuy
élegviz 

Hydroglossum (v. ö hydo1 és glossa) 
= 1a.uula 

Hydx·ohaemia (barba1ismus .Balogh 
szótárából) = hytlr11e1nia, 

Hydrojodas (v. ö. hydo.i: és jodum), 
ibl1111ysavas s6, j6dsó. 

Hydr·ojodaslixiviae =kaliu1n hydro
jodicun1 = kalium jodatu1n 

IIydi:·ojodatus ~= 
Hydrojodicus (v 0 hydrojodas) 1 

iblanysavas 1 jódk;.nenyes. 
Hydi:·olysis (v. ö hydor és lysis), a 

vízbontás, vízbomlás 
Hydx·olyticns (-), vizbont6, vizbou .. 

tási 
Hydromania (v ü. hydo1 v 1nania)1 

1. öngyilkos ő1 ültség - az illető 
vizben igyekszik életének véget 
vetni ; 2. olthatlan szo1nj ; 3 vizzel 
val6 01voslás.i. rajongás, víz1ajongás 
hyd1othe1apeutieus rajongás 

H;ydx·oma = hygro1na '? 
Hydromediastinum (v. ö. hydo1· s 

mediastinum) = hydrops seu oede1na 
mediastini 

Hyd:c·omel, hydromeli (rO úOpo'µsJ,(), 
a mézviz, n1,éhse1 egy ne1ne 
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Hydr•omel infantnm, a gyermekek 
hashajt6 méze. 

Hydr·omelita (hydromeli többese), a 
n1ézelegyek„ 

Hydromeningitis(v ö. hydor; ·~ µ„~vty~ 
a hártya), a Descemet-féle hártya 
lobja, gyuladá.sa. V, ö. desce111etitis 

Hydromeningocele = encephalocele. 
Hydi:·omeninx: (v .. ö. hydo1 s meniux), 

az előbbiek szerint kétfélét kell alatta 
érteni, u. n1. 1. Descemet-féle hártyát i 
v ö hyd101ueningitis; 2. az ag:r
velB savós hártyáit, mezeit. V ö 
hydromeningocele. Elég zavaró szó
szaporitások ezek ! 

Hydx·omet:1-a (v„ ö. hydor és n1etra), 
méhbeli savóösszeszaladás, a méh
vizkórsá.ga, a inéh savós daganata 

Hydromet:r·ia = hydrometra 
Hydx"Omphalon, hydromphalus ('rO 

ÚÖ?éµ-:pa.:Ao\l, Ó 0öpÓfHpaAo;), a köldök 
vizenyő. 

Hydx·omyelia, hydxomyelns (-) = 
hydrorrhacl:is iute1na 

Hydxomyelocele (v. ö. hydoI, myelos 
és cele) = spina bifida,. 

Hydx·omyringa, hydx·omyi:-inx ( y, ö, 
hydor és n1yrinx), dobüregbeli savó„ 
összeszaladás?? J)obüreg vizenyő 

Hydx·onephrectasia (v. ö hydor ii 
vtq:ip$X.Ta.a-lci: a vesetágulás) = nephy
Urops ~ 

Hyd:c·onephx·os (v ö hydor, ot V$cppol 
a vesék) = 

Hydron.ephx·osis ( -), a vesevizkÓr
ság, húgyrekedésokozta vesetágulás, a 
vese vizenyős daganata. 

Hydronosns, hydronnsns = hydrops. 
Hydroophor·nm (v, ö hydor s oopho„ 

ru1n) = hyilroarium. 
Hydroparastates (v. ö hydor s rca:pa.„ 

aTtÍT1Ji;, a mellékhere), a 1nellékhe1·e 
vizenyős dagfluata 

Hydropaxotis (v„ ö. hydor és parotis), 
a fültöuürigy vizenyöje. 

Hydropathia {v„ ö. hydor, ,Q rccl:Joi; 
a bántalom i helytelen), értsd : hideg 
vizzelvaló gyógyítás v„ ö hydr
iatica, 

Hydropathicns, L = hydropicus; 
2., = hydriaticus. 

Hydropege (v. ö hydor és 'fi 1C1JY~ 
forrás) = t?..qua fontana. Felesleges„ 

•Hydropericardia - hydropericar„ 
dium 

Hydx·opericai:·ditis (v. O. hydor s 
pericarditis), szívburok gyuladás 
savós izzad:11ánynyal? ! 

Hydropex·icardinm ( v. ö. hydor s pe
ricardiu1n), szívburok-vízkór, hydrops 
pericardii 

• 

HydT·operipneumonia (v, ö hydor s 
peripneumonia), tüdögyuladá;; savós 
iuellüregbeli izzadmánynyal 

Hydrop8rítoru.aeum. (v. ö- hydor s 
peritonaeum) hydrops ascites 

Hydx·ophallns (v. ö. hydor és phallus), 
monyvizenyő. 

Hyd:r·ophilus (v.!ö„ hydor; ó c.pO,oi; barát), 
vízkedvelő. 

Hydx·ophimosis (v ö. hydo1• s phi~ 
mosis), vizenyős fity1na - szűkület, 
vizenyős fityma··szoros. 

Hydx·ophlegmasia ( v. ö„ hydor s phleg. 
masia) = phlegn1asia alba dolens 

Hyd:c·ophobia {v„ ö. hydor; Ő !pÓ~o; a 
félelem - JOpo::popla), ebdüh, veszett. 
ség Sz6ról-szóra: irtózat a víztől 
Lyssa hu1nana 

Hydi:·ophobia hysterica, méhszenves 1 

méhk61ságos irt6zat a viztől 
Hydx·ophobicus (űBpocpo~t>:Ói;), veszett, 

ebveszettségbeu szenvedő„ Morbus 
hydroi)hobicus = hydrophobia 

Hyd:r·ophobns = hydrophobia. 
Hyd:r·ophthalmia (v. ö. hydo.r és 

ophthal1nia), vízszem, szemvízkór 
Hyd:r·ophtbalm.ia antica = hydrops 

ca1nerae auterioris 
Hyd:c·ophthalmia mixta = hydroph„ 

thahnia universalis. 
Hydx·ophthalmia postioa = staphy· 

lon1a sclero·choroidale. Balogh szótá. 
iábfl.n : lencsetok vízkórja 

Hydx·ophthal!Jl-ia nniversalis, álta· 
János szernvizkór, 

Hydz·ophthalnlus = hydrophthahnia. 
Hydi:·ophysocele , hydr·ophysocelis 

{v„ ö .. hydor i ~ cpVcra: a. lég, és ce:e), 
víz-légsérv 

Hydxophysometxa (v. ö. hydor és 
physo1netra), a n1éhuek víz· és lég 8 

daganata. 
Hydropicus (ÚBpc.:rn:txO;), vizkó1·os, vizi 

betegségben szenvedő 
Hydropisia, hydr opisis, hydx'OpÍs· 

111ns = hyd1ops 
Hydxopnenmonia (v ö hydor és 

pneun1ouia): lobos tüdővizenyő 
Hyd:r·opneumonypostasis pneu. 

n1onypostasis hydropica, sülyedéses, 
tiidőlobos vizenyő 

Hydropnenmothorax (v ö hydor s 
pneroothorax), víz .. és légn1elL 

Hydx·opoesis (v. ö hydor, ~ rro"lljati; a 
készités), 1 a víz alkotása j 2. ásvány
vizek gyártása 

Hydroposia (Ti ú3porcocr1et.), a vízivás 
Hyd:r·ops (~ ÜBpt.>t.li), a vízkór, a vízi

betegség 
Hydx·ops abdominalis = ascites, 
Hydz·ops activns (Balog)::i. szótárából), 

cselekvöleges vízk61·, vértolulási víz„ 
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kbr v. sav6gyüle1n? Tah'i.n = hydrops 
acutus? 

Hydrops acutus, heveny-vízkór. Pl 
hydrops scarlatiuosus. 

Hydrops adiposus, zshtart6 vízkóros 
izzadmány. 

Hydi:;•ops albnm.inosns, fehérnye-tart6 
vízkóros izzadmány 

Hydi:·ops an.asai:·ca1 a bőr-vizenyő 
Hyd:r-ops anti:·i Highmoi:·i, a High· 

mor··Odú yizenyője. 
Hydi:·ops a:i;-ticuli hydrarthros) 

hydrarthrosis 
Hydx·ops ascites, a hasvízkór. 
Hydrops cachecticns, sinlörléses >-iz

k61ság vagy sinlődők vízibetegsége. 
Hydx·ops calidus = hydrops acutus 
Hydrops came:r·ae ante1•io:1·is1 a 

mellső szemcsarnok vizkórsága, mell
ső vizszem. V,. ö. hydrophthalmus, 

Hychops chronicus 1 idült vizk(n, 
hideg vízkórság 

Hydrops chylosus, uyiiksejtes víz
kóros izzadmány. 

Hydrops cystidis felleae, az epe
hólyag vízk6rsága v tömlős dag<:tnata'? 

Hydrops ex: vacno, iiregtöltéí víz· 
izzadmány. 

Hydrops famelicns, éhezésokozta 
vízibetegség. 

Hydrops follicnlornm seu follicn· 
laris ovax·ii, a petetüszők vü•;enyéíje, 
vizibeteg8Jg8, 

Hydx·ops fx·igidns = hydrops chro
nicus, 

Hydx·ops fngax:, iuulékony vizibeteg· 
ség, 

Hydx·ops gx-avitativns, sülyedéses, 
pangásos vízkÓ1'. 

Hydrops hydatidosus, rivóluts vízkór 
Hydr·ops hystericus = hydrops spas .. 

ticus. 
Hydx·ops iut'ex·cus = auasarca 
Hydrops ix·rltativus, ingerokozta 

vizenyéí 
Hydrops lymphaticns (= hydrops 

chylosus ?), nyirkos izzadn1ány, 
Hydx•ops marasticns, sorvadás- vagy 

erőkimerülésokozta vizenyő vagy vízi
betegség. 

Hydrops mechanicns, a vérkeringés 
akadályai okozta vízibetegség. 

Hydrops m.ediastini 1 a mellgáto1· 
vizenyéíje, 

Hydrops meningens, p6kháló-n1ezbeli 
vizenyő„ 

Hydxops nervi optici, a látóideg 
· vizenyője 
Hydrops ovarii ovario„cy~ta = 

cysta ovarü„ 
Hydr•ops pai:·alyticus, hüdéses vízkór, 

bénulásokozta vizen,yö„ 

Hydr·ops passivns = hydrops mecha· 
nicus 

Hydrops pi:·imai:·ius, elsöleges vízkór. 
Hydr-ops renalis, vesebántalomokozta 

vízkór 
Hydi:·ops sacci lacrymalis, a köny„ 

tömléí vízdaganata, vizenyöje. 
Hydr·ops saccatus = hydroJJS cysti

dis ovarii = cysta ovarii„ Néha : el-· 
tokolt savós izzadmány, eltokolt has· 
üregbeli tályog, elt-okolt genyhas 
En1py e1na peritorreL 

Hydi:·ops scar·latinosus , vörheny„ 
okozta vizibetegség. 

Hydz·ops secnndarins seu sympto
maticus, kór:j elzö - bizonyos be
tegségtől eredő Tizikórság 

Hydi:·ops sinuum f1·ontalium, ah o lll·· 

l o k o dv a k - houüoköblek, vize
uyöj e1 savós izzadmáun.y-al megtelése. 

Hydi:·ops spasticus = oederna nervo· 
SUlll 

Hydi:·ops serosns, savós vízkór. 
Hydr·ops spnzins, hamis vízkór 
Hydrops subi:·etinalis , a látóideg· 

hP.rtya alatti vizenyő, 
Hydx·ops tubai:·nm, a 111éhkürtök vize. 

uy5je 
Hydi:·ops venti:·icnlo:r·nm, belső víz

fej A m. hydrocephalus iuternus. 
Hydi:·ops vesicae felleae = hydro

cholecystis 
Hydi.·oi:·ch:i.s (v. ö. hydor s orchis), Ö. 

here vizeuyöje, herevizkór. 
Hydi:·orosatnm (vox hybrida), in.fusu1n 

folio1u1n rosarum, rózsasziron1 fo1:rá· 
zata. 

Hydror1·hachia, hydrori:·hachis (v. ö. 
hydor és rhachis), gerinczüri vízkór, 
vízgerincz. 

Hydroi:·rhachis acqnisi·ta, szerzett 
gerinczvizkór, vizge1incz. 

Hydrorr·hachis congenita dehiscens 
= spina bifida 

Hydr·or·r·haohis congenita externa, 
világrahozott kiilsö gerincz„vizkór ; 
- a savó a pókhálómez tön1lőjében 
gyülik 1neg, 

Hydz·orrhachis congenita incoln· 
mis, ép ge1inczosZlopú gerinczveléí· 
vizkór 

Hydroi:·1·hachis congenita inter·n.a, 
a gerinczvelö közapetti csatornájának 
világrahozott vizkóros kitágulása 

Hydx·oxx·hachitis = hydrorrhachis 
llydx·oi:·rhoea (v. ö. hydor; Pe:t~ folyui) 1 

1. a savóömlés; 2 = hydrop~. 
Hydi:·oi:·rhoea gx-avidarnm. - endo-

1net1itis decid11a cata1rhalis - a 
terhesek savós folyása a méhből. 

Hydi:orthopnoea (v ö. hydor és or
thopnoea)7 vízk6:·okozta nehéz légzés 
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Hydrosacchal·um (v, ö„ hydor és sac„ 
charum), 1. a czukrosviz ; 2„ = syxu
pus simplex, 

Hydrosalpinx ( v ö, hydor i .fi O"clA
rcty~ a trombita.), a vízkürt. V, ö. hy
d.r ops tuba.rum 

Hydr'oscheocele = hydrocele V. ö 
Hydr"Oscheon (v. ö. hydor ; 10 ÖC)'..eov 

a bereborék), hereborék„vizeuyö. 
Hydroscopia (v. ö, hydor ; ~ crx.on:rí a 

vizsgálat), a víz kémlése, a víz vizs
gálata. 

Hydroscopicus, hydroscopns (Üöpo·· 
crxorctx~;), vízkémlési, vízvizsgálati. 

Hydrosepsis (v„ ö. hydor; "li a~l.\,it; a 
rothadás), a víz rothadása, 

Hydrospermatocele (v. ö hydor és 
si)er1natocole}, ond6vízsérv, Az ondó„ 
sérv tömlője szétreped, mire a:z ond6 
a vízsérv tartalmával elegyül 

Hydr'osphygmogr·aphion Mosso (v ö 
hydor és sphygmographion), vll:ér„ 
verés-rovó, hydrosphygmograph. 

Hydi:·osnlfnratns (-rO UöCllp itt köneuy 
és sulfu1atus; hybridum) 1 jobb: hydr'O· 
thionicus Y .. ö hydrothion 

Hydrotherapeusis, hydi:otherapia 
(v„ ö hydor és therapia), a vízgyógy
m6d; vízzel való orvoslás, gyógyitás, 
a„ m. ))byd1opathia.«. 

Hydr·othion (v„ ö. hydor a víz, köueny; 
TO ~$tOv a kén), a kénköneg, kén„ 
hydrogeu 

HYdrothionaemia ( v,. ö. hydrothion 
és haema), kénköneges veiuseg, 
vérmérgezés hydrothionos gázzal 

H:ydr'Othion · ammoniaemia (v ö„ 
hyd1othion s ammoniaemia), vér
mérgezés, kénköneges v„ hydrothiouos 
kénammonium gázaival 

Hydrothionicus (v. ö. hydrothion), 
kénköneges, kénkönenyes, hyd1othio
nos„ Acidum hydrothionicum, a. kén„ 
köneg. 

Hyd:t'Othionnm = hydrothion. 
Hydrothium (Balogh szótárából) 

hydrothion„ 
Hydrothoracicus, mellvízkóri V ö, 
Hydrothorax (v. ö hydor és thorax 

kas), a mellvizkór, mellkasbeli saYÓ
izzadmány 

Hydx·oticus = aquosus 
Hydr·otis (v ö. hydor i TO oÚ-:; a fül), 

fülbeli savó„ömleny, fülbeli savó
összesza.ladás„ 

Hydr·otitane (-!i -r[-ra:v(; ?.v -r!{> tÍÖ'a.Ti 
Ilippokr. ), a. mészviz = aqua calcis 

Hydr·ovai:'Ínm = hydroarium„ 
Hydr·oxalicnm acidum (v, ö oxalis), 

a sóska.sav 
Hydr·oxydatns (v„ ö hydor és oxyda,

tus ), vizegyes 

Hydi:oxydum aluminii ("tO 
könen.y ; v, ö oxydum) = 
hydrica„ 

Hyd:i:ur·ia (v ö, hydor; -ro 
hugy), hig vizelet, vizes 
sokvizelés. 

Ü::JCllp a 
alumiua. 

oVpov a 
hugyir, 

Hydi:·ymenitis (v„ ö„ hydor; Ó úµ~~ a. 
hártya), a savós hártya lobja, infiam„ 
matio membra.nae serosae„ 

HyepiglotiCns = hyo iepiglotticus. 
Hygea = hygfüa. 
Hygeiologia = hygeologia. 
Hygeologia (-!i Dydct, ~ytdct az egész-

ség ; ó ),Óyo:; a tan), az egészség tana. 
Hygiansis, hygiasis (~ ~·ylavat; 1 ~ 

Vylai:n;), a gy6gyitás, a gyógyulá~, a 
felüdülés 

Hygiasma (-r'o t.y(aaµcx), a, gyógy6zer, 
az orvosság 

Hygiastica, hygiastice se doctr,ina. 
(+ úy{(x.O'nX~), az orvosi tan, az orvosi 
tudomány, a gyógyitás tana 

Hygias.ticus (Üytaa-rtxÓ<;)1 gy6gyit6, 
orvostani, 

Hygiea, hygea (T-Vytdct, fi Vydo:.), 1. az 
egészség ; 2. az egészség istennője 

Hygiene, hygiei:ne se„ doctrina 
(Üyt~WÓ<; egészséges, ép), az eg6sz
ségtan 

Hygiene privata, élettendtan 1 az 
egyén egészségtana 

Hygiene pnblica , közegészségtan. 
Balogh szótáraból. 

Hygienions (Blllogh szótárából Ily 
görög sz6 nincs), egés~ségi, egész
ségtani 

Hygieologia ( ~ Dytdcx az egészség; ó 
Aóyo' a tan) = hygiene. 

Hygielogicus, hygielogus (--), egész„ 
tani, egészségtannal foglalkozó 

Hygiocomium (0_yt'fi:; ép; v„ ö. noso· 
comium; az ápolóház), az üdülök 
kórháza, osztálya, 

Hygi:,inum (\;ypói; nedves?), n. Lyglin, 
egy anyag a koka„teában 

Hygx·obx•onchio:rx·honchus (0yp0; ned
ves; v. ö." bronohus és rhonch-.i;;), 
hö1·gős szörtyögő zörej, a szörtyögés 
.A. m„ rhonchus bronchialis humidus 

Hygx·ocata.ra.cta ( {iypó; híg ; ,. . ö 
cataracta), híg szü1ke hályog. 

Hygx·ocix·socele = hydrocirsocele 
Hygr·ocnisso:1:·rhon.chua (~ypói; :n_ed1 es, 

~ x.vlaau.. a szercsegés), nedves szer
csegés =rhoncbus crepitans humidus 

Hygrocystis = hydrocystis. 
Hygrocystorrhonchus (0yp:Í; nedves, 

·~ xi.ícr·n; a hólyagcsa és rhonchus), 
nedves hólyagcsás szercsegés. 

Hygx'Oma (Dypó; nedves), a vizdaganat, 
savós tartalmú tömlős daganat, V ö. 
hydatis. 

18 
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Hygx·oma acntnm, bursitis acuta, 
heveny hygroma 

Hyg.t·oma cellnloso-cysticum conge·· 
nitale = hygroma. cysticum conge. 
nitum„ 

Hygr·oma chx·onicum, ízületi tönllös· 
daganat (ortu1n ex bu1sitide) 

Hygroma cysticnm congenitum~ vi .. 
lágrahozott savós tömlődaganat. 

Hygroma cyst;icnm congenitum 
axillax·e , világrahozott honalji 
tömlődaganat. 

Hygr·oma cysticnm congenitum cex·· 
vicale, világl'ahozott ta1·kótömlö 

Hygi:·oma cysticum congenitum 
colli, világra.hozott nyaktö1nlő 

Hygx·oma cysticnm pex'ineale et 
sac:r·ale, világra.hozott gáttá.;i ús 
ke1eszttáji tön1lö. 

Hyg:roma metastaticnm, át1akodás .. 
okozta ízülettömlődaganat, 

Hyg:r·oma olec:rani, bu1sitis chro„ 
n'icaolecrani~ a könyök tö1nlődaganata 

Hygxoma px·aepatella:re, bursitis 
praepatellaris, hydrops bursae prac
patellaris, a térdka.lácsnak tö1nlő
daganata. 

Hygrometr·nm (tiypo'; nedves, hig; cO 
fJ.{-:-po~ a mé1ö) = hygroscopinn1 

Hygrophobia = hydrophobia. 
Hygrophobicns = hydrophobicus. 
Hygrophthalmia, hyg:r·ophthalmus 

(úypÓq:i'.JctXµo:;), 1„ könybebo1nlt szem; 
2 hydrophthalmia, 

Hygr·or~·honchns {Ú)•pd:; híg, nedves; 
v. ö rhonchus), ned\-es szercsegés 
V, ö„ hydrobronchior1houchus 

Hyg:r·oscopia (ú·tpó; nedves ; ~ O"XOTt:<Í rL 
vizsgálat), a nedvesség vizsgálata, 
mérése 

Hyg:r·oscopicns, l. nedvesség111érő; 
2. m<'gereszkedő 

Hygi:·oscopirim (v. ö hygroscopia), 
uedvesség1nérö 

Hylister (ó Ú).tcrt'~p), a SíHUú 

Hyloti:·opia (i; UA"t) az anyagi ·;plit:ó:('J 
fo1'0gni), az anya.gcseie. 

Hymen (ó Úµ:rjv), 1. a szövet, a hái tya; 
2 a szűzhártya, a szüző:t. 

Hymen annnlaxis, gyüríiszerű szűzör, 
v. szűzhártya 

Hymen c:r·ibrifox·mis, szitaszeril sziizőr 
v. szűzhá1tya 

Hymen diaph::r·atton = mediastinunJ. 
Hymen fimbi:·iatns, sallangos v. czaf.. 

rangos szíízháitya. 
Hymen imperforatus, ép szűzhártya 
Hymen semilnna::r·is , félholda.lakú 

szűzhártya. 
Hymenalis = hymenicus. Cai unculae 

hymena.les carunculae myrti-
formes. 

Hyntenaea cn::r·baz'Íl. Sprix et Mal'·t. 
an1erikai kopálte1n1öfa., an1.,.rikai ko~ 
p4lfa. 

Hymenaea stilbocai:·pa Hayne = 
hvmenaea cnrbsril 

Hyinenaea ver·i:·ncosa Gii::r·tn. 1 afrikai 
kopálfa 

Hymenicns, szűzhártyás Au1.enórrhoea 
hymenica, szlizhi:Li:tyagátolta tisztu„ 
lás 

Hymenitis (v. ö. hy1nen), a hártyalob) 
a sz{izhártya.-gynladás 

Hymeninm (TC i}µC„to~), l. fiuon1hártya; 
2„ a gou1bák te1möhá1ty<\ia? J 

Hymenodes (Ú,u.E1WOr;~), hártyaszez íí 
Hymenog:r·aphia (Y„ ö hymeu és 

11 pd.9e~~ lei1ni), a há1tyák lcirása 
Hymenologia (v ö. hymen; ö /,óyo~ a 

tan), a há1 tyak tana. 
Hymenomalacia (y, i.i 

malacia), a hú,1 ty:tk, pl 
ty ák elmállása. 

hyn1eu és 
savós há1 -

Hymenopolypns = polypus hy1nenis 
Hymenopterae se insectae, a há1 ·· 

tyás szá1·nyúak 
Hymenopter·yginn1 (v ö. hy1nen s 

pto1ygi1un), Jub:tyás szenuöpii, hártyás 
pterygiurn. 

H~me_nox·z·hap~iia 
pctq:J'l') a varras), 
varrása?! 

(' 
1 

ö hyn1en ; +1 
a savóshú.rtya 

Hymenotomia 
inetszeni), 1. 
bone;zolása, ; 2 
nyitása 

(v ö hyn1e~ ós -réµ'ie.p 
a há1'tyrl.k boncztu.ua, 
az ép szí:í.zlul.rtya. n1eg· 

Hymnion, hymnium (i:O úµ„[01) 
arnnion. 

Hyobasioglossns, hyodeoglossns se 
muscnlns, (v ö hyodcs és glossa), 
szakcsont„nyelvizom = basioglossus 

Hyocholicus (ó, -fi ·0:; n. se1hvés és 
chole), disznóepesavas 

Hyodeothy::r·eodes (v ö. hyodes é.s 
thy1eodes), szakcsont·paizsi; pl. inus
culi hyodeothy1·eodei. szakcsont·paizs. 
po1 czi iz1nok, 

Hyodepiglotticns (v. ö. hyodes és 
epiglotticus), szakcsont ~ gégefedöi; 
pl. ligamentun1 

Hyodes, hyoides, hyoideus {~ú.531"];, 
Úo<:tOTj:;), disznóornnányszeríí 1 y-szerű 
Os hyodes1 a sza.kcsont 

Hyoglossus = hyodeog-lossus 
Hyoglycocholicns (0, 'lj, Ú; a disznó; 

v. ö glycocholicus), disznó-glycochol· 
savas 

Hyoscerinnlll (v. o hyoscia.inus 8;:; 
cera), beléndekviasz. 

Hyosciaminnm, a beléndekal, a hyos·· 
ciamin. 

Hyoscianius (ó tiocrxúocµo;), a csalmaM 
tag, a beléndek 

.. 
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Hyosciamus albus Linné, f8hér be
léndek. 

Hyscia.m_us niger Linné, a fekete 
beléndek, bolondmák. 

Hyoscinicum se acidum, beléndeksa\ 
Hyoscininum, a hyoscinin. 
Hyoscinum (-), a hyoscin 
Hyoscinum hydr·ochlo1·icum, hyd10-

chlo1·savas hyoscin. 
Hyoscinum hydi:·ojodicum, hyd10-

j6dos hyoscin 
Hyoscipicx·inum (v, ö. hyosciamus és 

-rclxpo'; kese1 ű), a beléndek keseri~je. 
Hyoscii:·esinum (v„ ö. hyoscia1nus és 

resina), a hyosciresin. 
Hyotaurocholicus (v ö hyocholicus _; 

~ Tet.Vpo:; az ökör\ disznótaurocbol
savas. 

Hypacticus ('5rro:xn>:ó:;), hashajt6. 
Hypagoga se x"emedia, a hashajtó 

szerek 
Hypagoge (r.. ,]rro:1·oy1j), a hashajt:is 
Hypalbuminosis (úrtó al j és albumi· 

nosis; teh:it hybrid), a vérnek csök
kent fehé1nye„ta1 taln1a, a y é i - f e
h ér nyének fogyatkozása 

Hypalgia (\in:{ al; TD &Ayo:; a fájdalo1n), 
nlf>gcsökkent fájdalomérzés ? Balogh 
szótáiá ban: csekély fáidalon1 ; talán 
hypalgesia ? 

Hypamaur·osis (únó al és a.1naurosis), 
nen1 teljes raór, nem tökéletes mór 

Hypalllblyopia (ú"Ó al és amblyopia), 
ne1n teljes látástompulás; - szetn
gyengülés --- s z e m h i b á z á, s 

Hypanconion, hypanconium(TO t'..tto:y
xhl'ltov), a karvdJú, a karvánkos 

Hypacusia (Vrró al; ·~ &xoucrt:; a hallás) 
= hypaesthesia acustica. 

Hypaesthesia (úrcó al; v„ ö. aesthesis), 
csökkent, 1negfogyatkozott éi·zés. 

Hypaesthesia acustica , csökkent, 
meggyengült ballás 

Hypaesthesia gustatox·ia1 csökkent 
-·tompult ízlés, 

Hypaesthesia olfactozia, fűgyatékos, 
gyengült szaglás. 

Hypaesthesia optica, gyengiilt látás, 
szemhibd.zás. 
Jegyzet. A fenti hat tern1inus Balogh 

szótárából való. Változás csupán a fo1·„ 
ditásban vall. Még valamit »llibázik a 
szemem« annyit tesz, hogy .nen1 jól 
látok !gy mondja ezt a nép Vajjon 
szabad lesz-e ennek alapjiin: hallás
hibáz.ist, .szagláshibázást és izléshibá
zást mondani? 
Hypapoplexia (Wn,/ al és apO})lexia), 

kisfokú gutaütés„ V. ö. paresis„ 
Hypatmismus, hypatmus (ó úrrarµt:;· 

µÓ:;), a füstölés. 
Hy_pi;ca:cuanha = ipec.acuanha 

Hypecchox·etica se remedia (úttet.· 
X.WP"f]rtY.Ó·;), gyenge hasbajtószerek 

Hyperab~uctio (hybriduro) Jobb: 
s u per a-b du e t io„l\{ethodus hy}J8I·· 
rtbduc:tionis, beigazitó m6d hypel'·· 
abductióval. 

Hypex·adenia (Wrrlp túl és ::tden i Dr 
Banti) = leucaemia 

Hyperadenosis (V.-cSp túl ks aJen) = 
h.r pe1 trophia glandularum 

Hyperaeiusis (\ir.:lp túl, 1j ŰY.ovcrt; a 
hallás), szóról szóra: hallási túlé1·zé· 
kenység De jelent : nagyot hallást is 
V. ö a következővel.. 

Hyperacusis Willisii , Willis - 'féle 
nagyothallás. 

Hyperaematosis ·= hyperae:mia 
Hypex-ae_mia ( ú;cép túl ; 70 o:lµo: a vér), 

a vérbőség, a, vér 111 e s s ég! Azt 
hiszem, hogy »vérmes1>ég" kifogá.s
talan forditlisa a hypei:aemiának ! 

Hype:i:-aemia a:i:·teria.lis seu a.ctiva, 
a vé1 torlódlts, vértódulás. V. ö fluxio 
seu congestio, turgor: orgasmus 

Hypei:·aemia collateralis, oldalagos 
vé1·torlód:is 

Hype:i:·aemia localis, helyi vérmesség 
Hyperaemia mechanica, a vérpang:J.s, 

pangásokozta vér1nesség 
Hyperi..emia pa:i:"R.lytica, hüdésokozta 

vennesség 
Hypei:·aemia passiva. = 
Hypex·aemia venosa = hype1ae1nia 

1nechanica. 
Hypei:·aemosis (~I 1.hcspo:{µiucrt;) = hy-

peraemia 
Hype:i:·aesthesia 1 hype:c-a0sthesi.;. 

(0:i:Ép t_úl; v. ö. aesthesis), fokozódott 
ingerlékenység, túlingerlékenység; 
túlérzékenység 

Hy:Pei:·aesthesia acnstica, a hallás 
túlságos ingerlékenysége, érzékeny
sége 

Hyperaesthe.Sia gustatoi:ia, az izlés 
túlságos éizékenysége. Balogh szót:l-
rából, 

Hypex·aesthesia. olfaetoria, a szag· 
lás fokozódott érzékenysége Balogh 
szótárából. 

Hypei:·a.esthesia optica, a szem tUJ. 
ságos érzékenysége Balogh szótá-
1áb6l 

Hypexaesthesia vaginalis, a hüvel) 
túlérzékenysége. 

Hype:r-aetheses (hypcraesthesis töb
b8se), a fokozódott ingel'lékenység 
bántalmai, 

Hyperaestheticn~, hyperaesthetns 
(- ), túlé1·zékeuy, tűliugerlékeny 

Hypex·aesthetospasmus ( úrdp tUl · 
o:(cr~h1ró:; érző; v: ö„ spasmus), túlér: 
zékeny·ségokozta görcs 
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H.ypei:•albuminosis (ún:ép túl s albumi
nosis ; hyhridum) a vér fehérnyéjé-
nek túlgyarapodása · 

Hyper'algesia, hypex'algia. (\hclp túL 
-:-ci ID.yo; a fájdalom.), túlérzékenység 
a fájdalomra n.ézve 

Hypex•anthex'a mox"Íng-a Vnhl 
moringa pter')·gospern1a Gartn 

Hyper·aphia (Vrcép túl;~ &cp"<Í a tapintás)i 
túlfinom tapintás, a tapintás túlérzé
kenysége 

Hyper·aphr,odisia (Ú;i:Ép túl; fi &.cppo3t" 
alfl. szerelem), túlcsigázott, túlságos 
nemi ösztön. Balogh szerint: kéjvágy. 

Hypei:·a.rthi:lcus, felesszámú taggal 
bir6 V. ö 

Hyperarthrosis ( Jrc{p túl, feles; ar
thron), felesszámú tagúság = ax
throperissia 

Hyperasthe:a.ia (J.rrlp túl ; v .. ö e.sthe·· 
nia.), a. végkimerülés 

Hyperauxesis = hypertrophia.: 
Hyperbrac·hycephalia (01tÉp túl és 

brachycephalia.), igen kurtafejűség 
Hyperbx'achycephalns (-),igen kurta 

fej 
Hyperbulia (úrdp túl; ~ ~ovA"<Í az 

akarat), rendellenesen fokozódott aka· 
ra.t„nyilvánulás elmebetegnél 

Hyper'catharsia, hypercathax·sis {~ 
U1tepKd'.Jo:pcrL;), 1, túlságos hashajtás ; 
2. túlságos női. tisztulás 

HypercathaJ:·tica se :r·em.edia, er5s 
hashajtók„ 

Hypei:cer~:tosis (ú>tlp túl; rO Y.Épo:; a 
szarú), a. s:c::"~ porczog6shártyá:j ának 
bujálkodása ·.Y= staphyloma corneae 

Hyper,cholia {Vrclp túl; v. ö„ chole ), 
túlepésség 

Hyperchondx•oma (úrclp túl; v„ ö 
chondroma), btijálkodb porczogóda
ganat 

H:r\)ex"chondrosis (-), porczogó-tUJ. 
t~ngés 

Hyper,chromia cutanea syphilitica 
(űrclp túl és chroma), syphilis macu-· 
losa colli, bujakóros foltok a 
nyakon, 

Hypercinesis {Jrcép 'túl és ~ Kl'i11]tn; a 
mozgalom), a mozgatóidegek műkÖ·· 
désének rendellenes fokozódása, -
mely görcs alakjában nyilvánul 

Hypercinesis oesophagi , nyelés· 
görcs. V. ö. dysphagia spastica. 

Hypex cinesis vesicae = cysto„ 
spasmus„ 

Hypex·cr·inia (rosz szó)= hyperc.risis 
Hypei:·cx'isis { ~ örcipKpLal;), 1 = cri 

sis nimia j 2 = secretio niin"ia, tUl„ 
ságos elválasztás„ 

Hypercr'iticus (v. ö„ az elütteval6va.l)! 
túlsá.gos elválasztási. 

Hype::i:·cyesis (0-rr:Ét túl; ·f. xJ11cr~; a ter· 
hesség), a túltexhesség = superfoe· 
tatio; 2. gyakori viselőség. 

Hyper'cyi:·tosis (-), túlsá.gos görbülés 
Hyperdermatoma,hyperdex·matosis, 

hypexdex·mosis(1rt~p túl: v. ö„ derma), 
hypertr·ophia cutis, a köztakaró 
túltengése. 

Hypex,diux·esis (ú•:lp túl: v. ö. diuresis), 
hú.gJ·á.r, sokvizelés. 

Hypei:·eccrisis = hypercrisis 
Hypex'emesia, hyperemesis (tr.spsµsi:"il 

túlságosan hányni), túlságos hányás 
Hypex·emeticu.s (- l, túlságosan hány·· 

tat6 
Hypei:ephx·idi:·osis = hyperidrosis. 
Hyperex"ethisia, hyperex·ethism.us 

(tJr:lp túl; 'fi lpe'.Jt.crl~ az ingerlékeny
ség), túlságoi; ingerlékeny.!lég. 

Hyperethismus (úr.epe':J(~stil kissé inger. 
leni), csökkent, megfogyatkozott in
gerlékenység ! 

Hyperex:tensio (t;dp túl j v ö, extensio 
Vox hybrida), jobb: superextensic. 
1\íethodus hyperex.tensionis = 1netho
dus sec„ Roser„ R.oser-féle beigazitó 
eljárás túlságos nagy nyujtással. 

Hypergenesis (v ö genesis) = hyper
trophia. 

Hypex·genesis mammarum, hypertro 
phia man1man1m 1 a csecsek túltengése. 

Hypei:·genetic·us = hypertr~phicus .. 
Hypergeusia, hypex·geusis (ú'lt~p túl; 

i; yeVcrt,; az izlés), az izlés túlinger·· 
lékenysége, túlérzékenysége \T„ ö 
hyperaesthesia gustatoria. 

Hypei:idI'osis {Ur.Sp túl j ~ 'Uiptucrt;, ~cp(„ 
Bpcu1n; az izzadás), túliiágos nagy
fokú izza;dás. V e r e i t ék·· sz a k a·· 
adás? 

Hyperidx,osis oollicativa, sorvasztó 
izzadás. 

Hypex·idx·osis localis, helyi bö izzadás. 
Hypei:idx,osis unilatex·alis, féloldali 

izzadis V. ö he1nid1osis. 
Hyperidi:osis univex·salis1 iltalános 

bő izzadás, túlságos verejték. elvá
laszttl.s. V crej téksza.kadás. 
Hypex,inosis (Dné? túl; fi l.'; a rost), a 

rostonya bösége, a vérnek túlságos 
nagy rostanyag.tartalma„ 

Hyperlymphia (úrclp túl; v. ö. lympha)1 

uyirkbőség, nyirkosság, Ad uorn1an1: 
vé1'messég 

Hypex·manganicus (Drc<'.p túl; v„ Ö 
mauganieus)i felcselenysavas, hyper
m:1ugansa vas. 

liypermeti:·opia (Jn:Sp túl j ~ µ.lTpo.,i a 
mérték, ~ Wy a látás), hyperopia, a 
túllátás 

Hypernei:'vosi.smus (újabb barbaris· 
n1us V ö Gyógyászati 1884. 6, szám 
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:Oubay czikkével), túlságos ideges„ 
ség, k6ros, beteges idegesség Talán 

Hypernenrosis (Ú-;;;Íp túl, -:0 \ltÜpov az 
·ideg), 1 na.gyfokú idegesség, az 
idegek túlé1zékenysége? ! 

Hypei;opia, hyperopsia = hyper
n1.etropia.. 

Hyperoi;·gosis (úr.::ip túl; 11 Cp·f~ az ösz
tön).= 1. orgasmus ; 2·. = satyriasis. 

Hypero<;mia (Ú1tép túl; -fi Ó~µ·~ a szag
lás), tú·lérzékeny szaglás, kórosan 
inge1léke11y vagy érzékeny szaglás 

Hyperosphresia, hyperosphresis 
(~7tip túl; } őaop"t)at; a szaglás) = 
hype1osmia 

Hypei:ostoma ({r:t.ip túl; •O Cr;•lo·1 a 
csont), a Gsoutdagauat, a usontuöve· 
dák 

Hypex·ostosís (v 
csontdaganatok 
teng és. 

ö„ hype1ostoma), a 
képződése, csonttúl„ 

Hype1"oxydatus , fSléleges, hyper„ 
oxydos. V. ö„ 

Hyperoxydnm (Ü;cÉp túl, fel; v ö 
oxydum), a feléleg, a hype1oxid 

Hyperoxydnm hydi:"Ogenii1 hyd1 o· 
gen.feléleg 

Hyperoxydnm manga.nesii (-) = 
manganiun1 hyperoxydatum 

Hyperoxygenatus, hyperoxygenicns 
= h5peroxydatus. 

Hyper·oxys (Ú7C$pO~Úi;) = superacutus 
Hypex·pathia (Urrlp túl; Tb ttá'.Jo' a 

bántalom)i t;ilfogékouyság, nagy kó1:. 
h~jla.m. 

Hyper·phlebosis (Vttip túl; ii <pAÉ\jJ az 
ér), túleresség. lbrteudü : :igen sok 
tágult ér a :-.öztakarón? 

Hypei:·phlegmasia (Vrdp túl ; v ö. 
phlegmasia), iufiam1natio peracuta, 
igen heves gyuladás 

Hyperphrenia (VTtép tUl; fi cpp'fÍ~ az 
elme) = mania„ 

Hypei:·pimele (•jTtip túl ; ~ nqJ.e):rí a h~j), 
nagyfokú elhájasodás 

Hyperplasia (v ö. neoplasia), hyper·· 
trophia localis, helyi tíüliáplálkozá.s 
okozta túltengés vagy szövetgyara~ 
podás, helyi szövetbujálkodás. 

Hype~plasticus (v ö. az előbbivel), 
túltengett, b·:i,jálkod6, 

Hype:r·ple:i:·osis (ÜTt$pTtÁ1)poU-. túltölteni), 
tU.lteltség, túltelültség. 

Hype:i:·pnene:tia gastrica (Ú11:Ép túl; 
, TC'itÍ'< légzeni) = flatulentia 

Hype:i:·presbyopia (Írr.:Ép túli Ó 1Cpe'.cr8u; 
a.z agg, ~ Wl.jl a látás) = hyporn1e· 
tropia 

Hyper·pselaphesis \ U1Cip ttl-1 ; tJiYJACl<pÖ:'i 
~a.pintani), a tapintás tűJiugerlékeny~ 
sége, a tapintás idegessége. 

Hyper·pyra, hyperpyr·etns (úttép tUI ; 

C -:tUp$TÓ.;, -r0 1ti:íp a láz)i 42° fokot meg,. 
halad6 .nagJ láz 

Hyper·pyreticus, igen erős lázÍl. 
Hyper·sa:r·coma (TO Ú11:tpa&px{r)µCL) , a 

hússarjadzás, a vadhús, a húsdaga.na.t. 
Hypersai:·cosis ( - ), a vadhús bujál 

kodása, a seb túlságos sarjadzása. 
Hype:i:·sa:r·cosis testicnli = sarcocele 

sc1·oti. 
Hypex·seci:·etio (hybridu1n) = super~ 

sec1etio, hypercrisis 
Hyperspaaia, hyper·spadiacns, hy· 

per·spadias = epispadiacus 
Hyperspasmia (VTtip túl j v. ö. spas„ 

inus) = convulsio 
Hype~sthenia (i5nép túl; v. ö. sthenia.) 1 

erütúlság, nagyfokú erejüség 
Hyper•systole (\i;;:ép túl ·j ~ crucrro):rí az 

összehúzódás), igen erős szivösszehú:r.6-
dá'S 

Hypex·thermia (511:ip túl; ~ '.:!E'.pµ'l') hő), 
höfokozódás. 

Hype:ii·t'hermia excessiva, túlsá.gos 
hő fokozódás. 

Hyper·thymia (Ú11:Ép túl; ó '.:tuµó; a 
kedély) = mania atrox 

Hypertonia (V'li'.t°p túl ; ó có-.o.; a zsong), 
túlságos nagy zsong. Nagyon gyauUs 
faragmány ez a »zsong«. 

Hypertrichosis ( tlTtlp túl j ~ ~pi'.; a 
szőr), i·endellenes szörszaporodás, haj" 
tulteugés, szürszaporodás, szőrösödés 
V ö. polytrichia, trichauxis. 

Hyper'trichosis nnivex·salis, áltahL·· 
nos szőrösödés. 

Hyper·trophia · (Úntp túl ; ~ •pocprj a 
táplálkozás), a túltengés 

Hyper·tx·ophia adju.nctiva = hyper· 
plasia. 

Hyper·trophia concentr·ica, központ 
felé haladó túltengés. 

Hypertr'ophia ex:centxica, a kerület 
felé haladó túltengés.. 

Hypertrophia mammarnm, csecs 
túltengés, emlötúlteugés„ 

Hyper·trophia nuxne:i:•ica hype1· 
plasia. 

Hypei:·tr·ophia scroti = elepha.nti· 
asis scroti 

Hypertrophia simple:z:: seu ver& 1 

valódi túltengés 
Hypertrophia spux ia, áltúltengés. 
Hype:i:·tx·ophia vera = hy11ertrophia 

sünplex 
Hypertr·ophions (-), túltengett 
Hypernria = 
Hype:i:nresis (V;i;lp túl; ~ oÜpYjat~ a, 

vizelés) = diab{'tfls Tulajdonkép: 
bövizelés. 

Hyphaema = haemophthalmus V .. ö 
Hyphaemia (Vltó alá., TO C(Iµ.(l & vér), 

suffusio sauguinis, vérbeborulás 
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Hyphaema.tosis ('51~ó al i Ti t1.~µá:r6lcrt;
a vé1képzödés) 1 csökkent v;érképzö„ 
dés, a vérképzödés fogyatkozása„ 

H:yphaemitis (v ö hyphaenia), kisebb 
fokú vérlob 

Hyphomycetes (ii úq::i~ a szövet, 6 
tJ.Úx:I'); a gomba), a penészgon1bák. 

Hypinosis (úr.:Ó al, Ti 'L;; a rost), a vér 
rostanyagának csökkenése, fogyat·· 
kozása, a rostonya megfogyatkozása. 

Hy'[Jnaesthesis (0 Ürcvo; az Alo1u, +i 
a:'Lcr51)0't; az érzés), az álmossiig, alu
székonyság 

Hypnobasis = hypuobatesis. 
Hypnobata, hypnobates, az alvajáró 
Hypno batesis (6 Ürrvo; az <ilo1n, ~aL 

\l$t\l lépni, járni) = somnambulis
mus. 

Hypnodes (~nvWOr1 ;:), álmos, áln1~it6 
Hypnopathia (v. ö hypnus; -eb 1trl'.Jo.; 

a bántalon1), rendt.'1lencs álo1n, kóros 
áJmosság. 

Hypnophobia (v. ö. hypnns; 0 ~Ó~o; 
a félelem), álon1boli ijedezés Sz616l 
szóra: á.lomtól val6 iitózat vagy 
félelem 

Hypnopo0us (Ún:\lon:o~o' ;), altató .. 
Hypnosis (Yi ~n:\lüH1t;)1 inesterséges 

altatás. V ö, hypnotisn1us 
Hypnotica se remedia, az altató„ 

szerek. 'il. ö. 
Hypnoticns ("~nvonxó .;), aJtat6 
Hypnotismns Bx·aid (ó ŰTC\IO; az álo1n), 

1, ;á,lo1nsze1íí á,llapot; 2. n,ltatás, soni·· 
niatio; 3 az u n. delejcv.ö altatás, 
delejes álom, nles1neris1nus, altató 
n1agrietismus, somna.1nbulis1nns pro
vocatus Bro\vll Sequa.1d szerint: az 
idegzet i11üködésének. csök.konése, fo
gy;ttkozása. l\{agyarúl: n1este1séges 
álomban1e1·ités 

Hypnus (ó Üi1::vo;) 1 az álo111 
Hypoaema. = hyphae1;na. , 
Hypocap111sma (co UTI:O:t.(Y.lt\ltcrp.a:), a 

füstölö szer 
Hypoca.pnismns ( úno;.::aTI:\l(~et··1 aláfiis

tölni), 1. <J:, füstölés ; 2 a. füstölő szer 
Hypoca1·ns U.iltÓ al és cO x,c{po;), kisebb· 

fokú kY,baálú111. 
Hypocat.alepsis == catr1.le1)sis imper

fecta, 
Hypocatharsis (~ Urroxd.So:pat;), könny(í 

székelés 
Hypocansis (~ Ú1tÓzaucrti:;), kisebbfokU 

égetés. l{isfokú megsülés 
~ypocansticnm ~ h:rp~cante1inrn 
.l:Iypocanstum. (to VTCOY.'1.U'::rrov ), a.z 

izzaszt6 szoba, az izzaszt6 fü1dő. 
Hypocautexinm (Úr.oxalew alulégetni), 

1 enyhén égető, sütő szer j 2 enyhén 
maró szer. 

Hypochondi:·ia (v. ö. hypochondrium), 
a rásztk6r 

Hypochondriacismns = inorbus hy
pochondriacus. 

Hypochondx·iacns (ÚTCO)'.O\IOptl'.t.:t.;;;), 
1. :rászttáji; 2. rlsztk6ri, pl. 1norbus 
h:> l1ochondriacus = passio, affectio 
h}rpochondriaca , 1nalum hypochon
driae;um. 

Hypochondi:ialgia (v. ö. hypochon. 
dria és ,Q 11.J:ro;, a fájdalotn)i rászt· 
kórságos - hypochondricus fá.jda-
lo1n j 2. = hypochondria. . 

Hypochondi:iasis = hypoe;hondr1a. 
Hypochond:x·ion ':-:-O 0':1'oxóv~ptov) 1 H, 

rftszt-tái 
Hypochondx·ophthisis (v. ö hypo

chond1ia es phthisis), rásztk6r~hypo„ 
chond1ia„okozta sorvadás 

Hypochyma, hypochysis (tO v;t'.JJ._Uµo::, 
~ vn;yy1n~), 1 a vé1 beborulás; 2 = 
cata1acta; 3„ glaucorna 

Hypocinesis (ÜltÓ al; v. 0., cinesis), 
csökkent mozgás - hi.i.dés. Balogh 
szótáráb!'11, 

Hypocoelis (·~ i'.ircoxo(),(;), .4..1eta.ens sze
rint: als6 szeinpilla 

Hypocoelinm (TO ÜrcoxoO,to\I), az nlhas, 
altest 

Hypocophosis ((crcóxwcpo; siikt!t), ;1 

süketség, a nagyothallás. 
Hypocysteotomia (Un:ó alul; '' ö. cys

Lis a hólyag, 1i ·rofLTÍ a n1el;szSs), or::. 
dalagos hugykőmetszés Sz61·ól szóra: 
alanti hugykőn1etszés 

Hypode1'·maticus (ú7CÓ alúl j v ö 
derma), bö1alatti. 

Hypodesis (~ VrtóOe::;t;), 1 als6 kötés i 
2. a.z al;l,,kötés, vel.őé1 · n.lákötés, ér
alákötés = ligatura Magya1 ul. : é i -

k ö t, é s v é r n1 e g k. öt é s, 111 e r t 
alákötés szolgai for di
t a s a a né 1n e t :.'u- n te r b i n rl e n ,, 
szónak. 

Hypodes~~' , hjrpod~s<mis, hyp?~es 
mns ('ro urco8so-µ.Ct„ "l') \Jlt08o:aµ1;, o unc· 
3tcrµó;) = 1 hypodesis; 2 tá1no
ga.t6 kötés, védökötés. 

Hypodesmens (-), alákötö horog, tü 
ÉrkötH horog, é1 kötötli 

Hypoga.stralgia {v. ü. hypogastriuu1: 
,o f:Í),yo:, a fiijdalo1n), alhasi fáj
rlalo1n 

Hypogasti:eotasia (hypogastl'iu1n és 
-lj f;;.::-:ei:crt; a tágulás), az allutR kitá
gulása 

Hypogast:i;icns, hypogastr·ins (v 0 
liypogastriun1), alhasi. Vena hypo·· 
gastrica = vena itiacft interna 1 

belső csipöé1 
Hypogastrioi:·rhexis = hypogastro 

rrhexis 
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Hypogastriotome ("v. ö„ hypogastrium ; 
~ -:-oµ~ a metszés), az alhasmetszés„ 

Hypogastrinm ('rO ÚrcoycicrTp~o~), az 
alhas, 

Hypogastr'ocele {v ö„ hypogastriu1u 
és -~ x:~).1) a sérv), alhasi daganat 

Hypogastrodidymus (v. ö hypogas
trium; ó OlOuµoq az ike1), alhasukkal 
összenőtt ikrek 

Hypogastropathia (v. ö hy1Jogast1·ium 
és ,Q íCd5"o.; a bántalom), alhasi bán
talom. 

Hypogastx·or·i;·hagia (TO Jnoyáo'"tp(Oil 
az alhas1 Ti pa:yi) a vé1zés ), alhasi 
vé1·zés 

Hypogastx·or·r·hexis (v. ö. hypogas
triun1 és -Í'; PTi~i; a szakadás). alhas·· 
1negszakad<Ls. 

Hypoglossium ('ro Urroy),uíocrto'l)i 1 a 
nyelv als6 szine; 2 a ini a nyelv 
alatt fekszik, pl a nyelvfék i .3„ = 
rauula j 4 nyelvalatti mirigy. 

Hypoglossus , hypoglottns, hypo
glotticns (Ű;rÓyA,ucrcro;), nyelvalatti; 
nervus hypoglossus seu loquens, a 
beszélő ideg. 

Hypognathadenes (Ó ci:Orí'i a n1i1Így, 
~ y'lrÍ.":io; az 8.Jlkapocs) = glandulae 
sub111axilla1es, az állalatti nyirk
niirigyek. 

Hypognathadenitis ( -) , infl.a1n-
1natio gla'.1dula1uDJ_ submaxillariu1n1 

~1.z á.lhtlatti nyirk1~1iiigyek gynla
dása, lobja 

Hypognathia (ÚTCO alsó, ~ y'lo'.:Jo; az an .. 
kapocs)) torz ike1szö1nyeteg, 1nelynek 
8gyike törpe alakban a rnásik kifej
lett inagzatnak szájpadlásán ül. 

Hypohaemia (bar barisnn1s ; Balogh 
sz6tá1áb6l) = hyphaemü~ 

Hypolymphia (Ú-n:Ó al; v. ö lyn1pha), 
kóros nyhka]Jadás, nyirkfogyatkozás 

Hypomeeonicns (v ö. meconicus), 
abnekonsa vas, 

Hypomia (~ Vrcwµ.La.), a hónalj 
Hypomochlion, hypomoeltliun1 (TO 

Vrcoµ.Ó'J}to'1) 1 az e1noltyH 
Hyponenx-ia (frr:Ó al ; TO 'ls:Upo\' az ideg), 

--- kó1osan csökkent idegingerlékeny
ség, az irleginűködés fogyatkozása, 
apadása. 

Hyponychnm (Vrcó alatt; d Ö\'vi; a 
köröD1), körö111alatti tályog vagy 
vérkelevény 

, Hypopathia (Vrcó al; Tb rcrl5-o; a bán 
1;alo1n), a gyengélkedés, 

Hypophasia, hypophasis (~ ÚTCo'q.iaa~;), 
1. = lagophthalmus partialis j 2. csök
kent beszélő képesség? ! Balogh szó„ 
tárából. 

Hypophlegmasia (Úrr'."Í alj ~ c:pls:.yµacrfo: 
a lob), '1. kisfokú lob; 2. lappangó láz, 

Hypophor·a U1 Úrco~opt:l) = ulcus si .. 
nuosum 

Hypophosphas (Úit'Ó al; v ö„ phosphas), 
alphoSphorossavas só„ 

Hypophthalmion (t'O Úit'oi:p~ciAµ.tov), 
1. a szemalatti táj ; 2„ = hypopyon., 

Hypophysis ("rO Vrcócputn;), 1„ sa.rj ; 
2 = glaudula pituitaria, a turha
mirigy ; 3. = cataracta. 

Hypophysis cex·ebx'Í; v. ö az előtte
val6val 

Hypopia se ossa, szemalatti cson„ 
tok, a.z áb1ázati csontok„ V. ö 

Hypopion, hypopinm. ("rO úrcWrclo'I), 
1. Galen szerint: vér szem, vérbe
borult sze1n; 2,. A1etaeus szerint, a 
s~emala~ti táj, tehát: os hypopium, 
a járomcsont, a felső állkapocs já„ 
iomuyúlvá.nya; 5. helytelenül: a 
genyszem, a inellsö csarnokbeli 
tál;yog 

Hypo:riasia, hypoplasis (úrcó ál és 
plasis ), az elúijulás, elsatuyulás 

Hypopleni:icns ( úrcó alatt ; ~ n:Aev;ia'. a 
borda), bordaalatti 

Hypopleux·on se de:1ma = pleura 
Hypopnoi:ens (tin~ kevés, csekély 

értelemben és ~ TC\'O~ itt: bö1légzés)1 

kissé izzasztó. 
Hypopodia se J:'emedia., a l;\,bszerek 

v Ö, 
Hypopodinm(rOÚrc!lrcÓÖtO\I), 1 azsá1noly; 

2 a libinga ; 3„ lábszer. 
Hypopselaphesia, hypopselaphesis 

(Vrr.o' csökkent értelemben és Ti 'fú,á
(fli]O't; a tapintás), csökkent, fogyat„ 
kozott tapintás. Balogh sz6táráb6l 

Hypopsophesis (~ )rco\.j;Ól'.p')O"t;), a kor
gás kortyogás 

Hypopyon, hypopynm. (\ircó alatt; t'·; 
-;-cÍ:ÍO\' a geny), a. genysze1n, 1nellsö 
csa,rnokbeli tályog 

Hypopyon-cex-atitis = ce1atitis su11· 
purativa 

Hypopyon-ixitis = iritis suppu1·ativa 
Hyporrhinion (TO únoPPl'>(O\I), az 011„ 

alatti táj., 
Hypor:i;·hinns (Un:'."Í{3Pt'IO;), 011on<tt be· 

szélöi or1haugon beszélő. 
Hyposar·oa se. hydrops = anasarca 

v ö„ 
Hyposai:·cidins (űrcoaapxlOto;), izo1n. 

alatti, bö1alatti. 
Hyposar·cosis, (úrcó al; ~ crrípxwa~<; a 

húsképződés), inérsékelt sebsa1'jad:i:8.s 
!lyposcheotomia (Vn:ó al; TO Öazeo\' a 

herebo1ék1 ~ Toµ"Í a metszés), bőr. 
alatti vízsé1 v-nüitsztÍs 

Hypospadia, hypospadiasis (v. ö. a 
következővel), alúlvizelés. Fissur.'l, 
u1eth1ae inferio1 
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Hypospadia~-.glandis, makktáji hypos
padia. A.. húgycső külső szádja nem 
a makk c,súcsán van, hanem kissé 
Jejebb. 

Hypospadia penis, makk megetti 
alúlvizelés. A húgycső csupán a makk 
széleig terjed, s ott nyilik kifelé 

Hypospadia peno-sc:r·otalis (?), he1e„ 
borék-táji húgycsönyilás. 

Hypospadia pezineo-sc:rotalis, gát .. 
taji húgycsönyilás 

Hypospadiaeus, hypospadias ( Sno· 
arra.:;Jw::foq), n1akk alatt nyil6 húgyosö„ 
nyilású egyén - a.lúlvizelö egyén 

Hypospadiasis = hypospadia. 
Hypospadicia = hypospadia 
Hypospadicns, alúlvizelő. 
Hypospasma (úrró al ; Ó cr;co:aµéq a 

görcs), kisfokú gö1cs, különösen 
szemhéj görcs. 

Hyposphagnia (rO Urrócrcpayµo:), 1.. a 
véraláfutás, vér beborulás; 2„ néha 
= hyphaen1a 

Hyposphinxis (·~ .Jri::ócrq1ty~t~), az alá„ 
kötés, a lekötés, megkötés 

Hypostaphyle (ú~o' és staphyle), meg" 
nyúlt nyelvcsap V, ö propedeutia 
uvulae. 

Hypostasis (~ ÚrtÓOTO:O"~~), 1. az alj, az 
üledék; 2. a. siilyedés i S sülyedéses 
vér pangás 

Hypostasispnlmonnm(v.,ö pneumonia 
hypostatica), a tüdökbeli vérpangás, 
vérpangás0kozta tüdölob, tüdőgyu
ladás. 

Hypostaticns (úrr:ocrTct:nxó~), sülyedé
ses, pangó ; pl. oedema hypostafricum, 
vérpangás okozta vizenyő ; pueumonia 
hypostatica, vérpangásokozta tüdö
gyuladás 

Hyposthenia (Vrcó n1egfogyott érte
lemben; ,Q a::Jl-.o~ az erő), fogyatko
zott erő 

Hypostoma (Unó al; s osteon), a csont 
alsó szinén tárnadt növedék! ? 

Hypostosis (-), a hypostoma kép!;6· 
dése? ! 

Hypost:r·ophe (~ ÚnOOTporp~), a m<>g
fc_ ditás; ret1oversio uteri? 1 

Hyposnlfas, hyposnlfis (újabb barba~ 
rismusok), alkénsavas só Balogh szó· 
tárából. v„ ö 

Hyposulf'ni:icus (Urr:ó al, ós sulfur, a 
kén; tehát hybrid), alkénsavas Jobb: 
subsulfuricus 

Hypotasis (~ ÚrcÓTaO"t~), az aláterités. 
l{ypotanrinm. (TO Únon~t.Íptov) = peri„ 

naeum 
Hypothenax, thenar digiti mio.imi,_ 

a, kisujjpárna 
H}'potherma.nther (0 úno'Jepµoc-.t~.;), a 

melegitö korsó 

Hypothesis (~ Ú7tÓS"ecr!;}: az elmélett 
a feltevés, a feltét, a. hypothesis 

Hypothesis desmopathica se. sob
lioseos, szálagb3.ntalmas elmélet. 

Hypothesis mechanica se. scolio" 
seos, n1echanikus _elmélet 

Hypothesis myopathica se. scolio" 
seos, izon1bft.ntalmas elmélet. 

Hypothesis osteopathica se. sco
lioseos, csontb:iutalmas elmélet 

Hypotheticns (Ú1to'Jec~xé;), feltételesi 
feltevéuyes. 

Hypotheton ('t'O Ún:ÓS'eTov), 1 hypothe· 
sis ; 2 = suppositorium 

Hypothymiasis (~ Urcp~uµlctat~), a füs· 
tölés. 

Hypoti11n, hypotium (úrr:ó és 't'O o0;; 
a fül), e111plast1·u1n auriculure, fülnek· 
való tapasz 

Hypotomia (Urc6 alul; ~ "toµ~ a met
szés), alámetszés A ttiehiasiB··opera-, 
tiónak egy módositiLsa. Costomyris 

Hypotonia (Unó a,lúl; v tonus), az 
ernyedés, elernyedés, 

Hypoti:·ope, hypoti:·opiasmns (~ Úrro
Tpo1n")', Útto't'pottto::crµÓ.;) = 1·ecidiva 

Hypoxanthinum, a hypoxanthin A 
m sa1cinum, 

Hypozoma ( -rO U"JtÓ,(J.)µ~) septun1 
transveisum. 

Hypsicephalia (Üljit n1agas; v cephale), 
magasfejüség 

Hypsicephalus (v. ö az elöttevaló
val), magasfejű. 

Hypsilodes (útj;tAúlöYJ;) = hyodes 
Hypsonosos, hypsonnsus (TG \í-J;o; a 

magaslat, ~ -.ócro.;, voiJcro~ a k6r), a 
n1agaslatok bántalma, mely az e1n
bert inagaslatokon éri 

Hyptiasis, hyptiasmus ( ~ Un:Tlao~.;, 6 
VTt:naaµÓ~)1 a hanyatfekvés. 

Hyptiasmns stomachi, erős hinyás 
Hy:rinnm (1) a kókalevelek egy alaga ; 

a hyrin. 
Hyssopites (0 otvo~ Vcrcrw11:lTYJ<;), izsóp bor 
Hyssopus oft'icina.lis Linné, ('~ Ücrcrw„ 

no;), a kerti izsóp 
Hystera (ÜcrTe:po.; semleges többese -

az utolsó, t i. zsiger) = ute1us 
Hyste:r·alges = hysteralgicus V„ ö 

Hysteralgia (v„ ö, hystera; TO /j).yo; a. 
fájdalom), neuralgia uteri, a inéh„ 
zsá.ba 

H;rsteralgia car-diaca, méhkÓ1'os sziv· 
szorongás, méh k ól" s a.go s sz i V· 
szoritás 

Hyster·algia cataleptica. = eclam· 
psia 

Hyeteralgia galaotica = phlegmasia 
alba dolens 



Hysteralgia intestinaJis 281 HysteI"oncns 

Hyste:i:·algia intestinalis, 111éhSzen
ves, hiszterikus hányás, inéhkórsá
gos hányás, vomitus hysteric:us. 

Hysterlgia pulmonalis; méhkóros v 
méhk6rságos fulladozás .~ n1 a.sth
ma. hystericum 

Hystera.lgicns, méhbánta.lmi, méh
zsá.bás, n1éhk6rságos 

Hystex·anesis (v. ö. hystera: ~ él\l$0"t' 
a.z elernyedés), relaxatio utcri, méh·· 
ernyedés 

Hyster·atr·esia = atresia or:üi.cii ute1i 
Hystex·ectomia (v. ö hystera; -f.. ix.~ 

TO!J."tÍ a kimetszés), a méh kiirtás 
Hysterectomia gr·avidax·nm, a. terhes 

v. viselős méh kiirtása 
Hyster·elcosis (v. ö hyste1a i ~ é'Axwcrt.; 

fekályesedés) 1 a méhfekély, méh
fekélyesedés 

Hysteremphy.eema byst1e111rihy: 
sema 

Hyster·epilepsia (hystera és epilepsia), 
nyavalyatörésszeríl, méhszeuves IO·· 

hamok v 111éhkórságos nyavalya
törés„ 

Hysterer·gia (Úa-repo' utó, ,o rpyO'I a 
mű), az utóhatás. 

Hysteria (~ Úacipo: a. méh), a méhszenv, 
a méhkórság. 

Hysteria oataleptica = eelampsia. 
Hystex·ia gastr·ica s. viscexalis; értsd: 

hysteria oknzfo1 gyomorbántalom. 
Hyster'Ía vix·ilis, e1nber méhkórsága 
Hyster-ias, hysteriasis = hysteria. 
Hysterica mala, méhszenves görcsök, 

méhkórsá.gos görcsök, rosz emésztés 
Hystericisnius = hysteria 
Hyster·icoedema (v ö. hyste1ia és 

oedema) = oedema hystericum seu 
fugax. 

Hystericus ("Ja-r~plxÓ;), méhi Affeetio 
seu passio hy sterica = mor-bus hys
tericus1 ma.lum hyster·icum = hys
teria 

Hysteriencephalitis (v. ö. hystera és 
encephalitis), méhkórságokozta agy·· 
velögyuladás ? ! 

Hysteris = hysterias. 
Hyster·ismus = hysteria 
Hysterites (v„ ö„ hystera j adno1'H1a1n: 

ascites), Van der Linden szerint: méh .. 
vizkór. 

Hyster,itis = metritis 
,Hysterocar·cinoma {v. ö bystera 0s 

carcinoma), a méhrák, carcinoma 
uteri, metroearuinoma 

Hysterocatalepsis (v, ö hystera és 
catalepsis) = hysteria cataleptica = 
eelampsia 

Hyater'ocele (v ö hystera és cele ), 
méhsérv 

Hystex·ochloasma (v, ö, hystera és 
chloasma), méhkóro~ májfoltbi:i,nta
lom, a terhesek májfoltjai. , 

Hyster·ocleisis (v„ ö. hystera; "t) 1!.l.Úa(i; 
a zárás), a n1éh szá.djának össze
forrasztása 

Hyster·ocnesmus ( v, ö hystera ; Ó X.\l"t)O"
µÓ; a viszketeg), méhbeli - értsd: női 
szemérem beli viszketeg. A. n1 pruri
tus vaginae = vaginisn1us? 

HysterOcolica (v. ö. hystera és colica) 1 

(,olic.a uterina, 111-éhgörcs, méhzsába 
Hystei:·oer·anion (Vcr-r~po; hátnljövö, 

utó j v. ö c1·aniu1n)1 a nyakszirt = 
occiput 

Hystex·ocyesis (v. ö. hystera és cyesis), 
n1éhte1hesség, méhbeli terhesség. 

Hysterocystocele ( v ö hystera és 
cystooele), méh··hÚgyhólyagsérv1 ille-· 
töleg húgyhólyag~előesés v. kiesés 

Hystex·odynia (v, ö. hyste1a s 1) Oöi;'v"t] 
a fájdalom), idült méhfájdalo1n 

Hyster."oedeina (v ö,. hyste1a és 
oedema vizenyő), 1 lnéhvizenyö j 
2 = hystericoedema 

Hysteroepilepsia = epilepsia hyste
rica = hyste1epilepsia. 

Hysterogenes (v ö. hystera. és y[r 
vzcröa~ képezni)) méhkórsá.gfejtő 

Hysterolithiasis (v. ö„ hystera; 1) Á(

'.Jlo:cn; kéíbántalom), méhbeli köbán·· 
talom ! ! 

Hystcr·olithns {v. ö hystera i Ó Al~oi:: 
a kő), n1éhkö 

Hystex·ologia .(v. ö hystera j o' ).Óyo; 
tan), a inéh tana., 

Hyster·ologus (v. ö, hyster ologia), 
méh tani. 

Hysteroloxia (v ö hystera ; Aoeó, 
ferde), méhelhajlás 

Hysteroloxia posterior = I eflex:io 
uteri 

Hyster·bl<yinphangitis (v„ ö .. hystr:ira 
s lymphangitis) = metrolymphan
gitis 

Hysteroinalacoina (v. ö„ hystera; a 
méh, µo:Ae:t.:x.Ó; puha)1ellágyult,elmállott 
1néh., 

Hysterom.alacosis (v. ö. hysteroma
lacoma)1 a méh-elmállás1 méhlágyulás. 

Hyster·omania (v„ ö. hystera és mauia), 
szeielmi ö1:jöngés1 szerelmi rajongás 
V ö. furoI uterinus, nymphomania. 

Hysterometrum (v. ö hystera, -rO 
µi•pov a mérő), méhmérö 

Hysteromochlium (v. ö, hystera; -re 
µoxAlo\l emeltyü), a méhemeltyü, 
szülészi em~lt;r,ü? ! 

Hyster•on (-ro ucr-repo-., -r!l Üa•epct), a 
mása V. ö placenta 

Hysteroncns (v. ö. hystera ; é Öy)(.o; 
daganat), a méhdaganat. 
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Hysteroparalysis (v ö. hystera és 
pa1alysis), a m,éh hűdése, n1éhbénulás 

Hysteropathia (v„ ö hystera i cO ná~o.; 
a bá.ntalon1), 1. méhbántalom j 2„ = 
hysteria; 3., deuteropathia. 

Hyster·ophor·ns (v. ö hystera ; q;dpet.., 
viselni), méhkoszorú v. !néhtartó 
Nem: méhtartasz ! ! 

Hyster·ophthisis (v. ö, hystera és 
phthisis) = metrophthisis. 

Hyster·ophthoe (v. ö. hysteia; ·fi cp~o<j 
sorvadás), a méhsorvadás. 

Hyster·ophyma (v. Ö„ bystera; cO cptíµet. 
_a daganat), 1. = intumescentia uteri, 
a méh daganata; 2. n1éhbeli daganat 

Hysterophyse = 
'Hyste:rophysema (v. ö. h:ystera; cO 

rpt.ÍO"'i])J.c:t: a légdaganat), a 1néh légdaga-
nata · 

Hysteroplasmata (v. ö. hysteul ; ,Q 
TI;),ricrµ.a a kép), a n1éh1ninták 

Hyste:roplegia (v„ ö. hyste1a; .-fi n).11yfi 
a bénulás) = hysteroparalysis 

Hyste:ropnix (~ on1[~ Do„reptxyj)1 méh .. 
kóros fulladozás =asth1na hyste1icnn1 

Hysteropnixis (v ö hystera; ~ ,,;v(~t-; 
a fulladozás) = bysteropuix 

Hystex·opsellismns = la.ryngospas
mo~psellisn1us. 

Hyste:s:·opsophia ( v. ü. hystera ; Ó ~Órpo.;:) 
zaj 1 zörej), méhbeli légzöre,i 

Hyste:s:·opsychosis (v ö hystera és 
psychosis), 111éhkórsagos ehneban„ 
talom1 méhkórságos elmehiibo10Uás 

Hyster-optosis (v. ö hyste1a j ~ <í:t"Wcrt~ 
esés) = prolapsns utcri, 

Hystero:s:·rhagia (v. ö„ hyste1·a; ~ p("f.y~ 
a szakadás) = 1netl·orrhagia. 

Hystero:r·r·hexis (v. ö„ hyste:i:a; ~ Pii~t;, 
it szakadás), n1Eihszakadás, 1néhrc
pedés, 

Hyste:s:·orrhoea (v. ö hystexa; f.,eXv 
folyni) = 1„ hysterordutgia; 2 = 
fluor albus uteri 

Hyster·or:s:·hoi"cns (v 
r'l'hoea), méhfolyisl, 
okozta, stb. 

ö. hystero
fehér folyás~ 

Hysteror·:r·hoischesis (v ö hystcra, 
Pe:t ... folyni, rcrx.tt'I visszatai.:tatni), a 
fehérfol,Yás lnegrokedóse a méh
folyás lnegakadása 

Hystei:-orrhoischeticns (v U. hyste
rorrhoischesis), Jncgakasztott fché1-
folyásokozta stb. 

Hysteros (ÜcrTepo;:), utoljára jövö, utó 
Hyster·osalpinx (v. ö„ hystera és sal

pinx), a roéhkiirh, Falloppia-féle kürt 
Hyster·oscii:·i:·hns (v. ö hystera és 

scürhus) = 1netroscirrhus. 
Hyste:s:·oscopium (v ö. hystera; fi 

oxor:;j" a vizsgé..lat), méhhallcsö, a 
magzat érlökésének megfigyelésér·e; 
ha.llgat6csö. hallócsö - h a n g f o g ó 
Tehat: méh hangfogó! 

Hyste:s:·ospasmus (v ö hystera. .és 
spasmus), a méhgö1·cs, méhkóros 
görcs. 

Hystei;·ostoma (v. ö hystera; cC cr•Óµct 
!l. száj) a méhszáj, a inéh szii.dja 

Hyste:s:•ostomiotomns (v. ö. hystero„ 
sto111ion, C TÓµ.o~ kés) 1néhsz~jnyitÓ 
kés!! 

Hystex·ostomium (v ö hyste1a, 7C 

acÓµto1 a száj, cr-róµa kies)= 01ificiun1 
uteri 

Hyste:r·osynizesis = n1etros5 nizesis 
Hysterotetanns (v„ ö hystera és 

tetanUs) = tetanus nteri. 
Hystexotomia (v. ö hyste1a; ~ 70µ:i 

metsz8s), 1 11. inéh nyakának bemet· 
szése; 2„ -= sectio caesarea Balogh 
n1éhkii1 tfissal forditja - dc tévesen, 
mert az »hyste1ecto1nia«. 

Hysteiotomion (v. ö. hyste1oto1nia), 
Ossiauder~féle lnéhkés. 

Hystexotomotocia (v. ö„ h.rste1otoniia 
és ~ •o'xi;i:;, a sziilé.<>), a csási<l,riuctszéS 

Hyste:s:·otomus (v ö. hystera; t·lµ'IEtJ 
metszeni), i 111éhkEis. »1\{éhn1etesz~ 
n1agyar bR,I barismus 

Hyste:r·otrachelo:crhaphia (v. ö. hys
tora, trachelos és fi paq;i;í a varrat 
Atyja ezen új rnlisz6nak l\{uude P 
New .. Yo1kban)i :i, 1néhnyak:var1ás 

Hyste:s:·ot:cismns (v ö. hystera t\s 
tiismus), tris1nus uteri, inéh szájadé· 
kának görcse 

Hystx·emphysema (v ö. hystera t\s 
emphysema) = ph} son1etra 

Hystx·iciasis = 
Hystricismns, szemölcsös v sze_n1ölcs· 

szerű bör·bántalom. Av.onos: iohthyo
sis uornea, ichthyosis hystiix J{_a,„ 
pasi szerint: papilloma neu1oticun1. 
Ennek nyon1án: sz e nl ö 1 e s szer ií 
bö1 bántalon1. 

Hystxix (0 -ij Ücrrpt;, Ücr~p~; a sündisznó), 
szemölcssze1·li bői hánta]Qm. 



J. I. 
Jaborandi (b:i:aziliai szó), a jn,bo1andi 

levél, piloca1 pus pennatifolius T_,an1 
levelei 

Jabo:r·andinum = pilocarpinu111 
Jabo:i::-inum (v ö. jaboraudi), a ja .. 

borin, a jfuboraudi egy anyaga, inely 
állitólag = atropiuun1 

J acea = viola tricolor 
Jactatio, jactatus (jacta1e h:l.nyko

lódni), a. betegek h8nykol6dása. 
.„ alappa, jalapa, gialapa (?) 1 ajalapa: 

ipomoea purga gyökere, gun16ja 
Jalapinu:m, a jalapaal 
Jamatosyntaxiologia = ja1natotaxio„ 

logia V. ö. 
J amatosyntaxis (-rO 'to„µa a szer ; 

~ o\ÍVTll.;t~ az összetétel)1 a gyógyszer .. 
készités, az 01 vosságkészités 

Jamatotax:iologia (.-0 'Lo:.µa a gyógy
szer ; Ti ,J.;ti;: a 1end, o' Aóyoi;: a tan), 
a gyógysze1rendelés tana 

Jamborandi = jaborandi. 
James pawdex· (angol)= pulvisJacobi 
J aniceps (Janus és caput) = synce· 

phalus 
Janipha manihot Kunth = jat1opha 

rnanihot Linné = manihot utilis
süna Pohl 

Janito:c·, 1. ajtónálló, ö1; 2 pylo1us 
Janitrix (i:1nitor nőnemben), 1. ajtón

álló, ö1 ; 2. ::.::: vena portarnm 
Japonicns, japáni. Te1Ia japonica = 

catechu„ Acidunt japonicu111 = ac. 
catechunlinicu1n„ 

Jnsi:mus (tdcrq . .1.oc;))_ gy6gyitható 
Jasis ('~ rllcnc;). a gyógyitás 
JaSme (~ 1a'oµ"t)), 1. kelle1ne,; gy6gy

sze:dllat; 2 kellemes illat 
Jasmelaeon (•0 lo:oµlACt.tO'>) = unquen·· 

tu111 jas1ninicum, illatos i1 
Jasminum gi:andiflox·nm L 1 nag) 

virágú jázniin 
Jasminnm offlcinale Linné, OTVosi 

jázmin 
Jasminum samback Vahl, a.1n,bs 

jázmin 
.,Jatex·ia (~ 1rlt„tipla)1 az orvosmüvészet; 

»gy6gymíivészeto: 1osz is, felesle
ges is 

Jatei:.fns (lcc:-Y'.ptoi;), gy6gyitó„ 
Jatoi:ia (~ [ry:Topla) = jatria. 
Jat:i::olipta (0 1aTpo),d1~T1Ji;), hadó javas 

orvos, kuruzsló 
J atroliptica (~ lllTFOÁ~:t"J1TLX~ 'tl'f.'11]), 

1„ a bekenö oTvoslás ; 2 kuruzslás 
11Jeste1 sége :!\fethodns jat1oleptiea, a 
bedö1zsölö gyógyntód, a kenő or·· 
voslás, a kenés 

J atreon = jat1ioh 
Jatxensiologia (v, ö. jat1eusis; Ó Aó·yoi; 

a tan), az 01vosi gyakorlat ti:..na, az 
orvoslá.s tana. 

Jatx·ensis (~ fcÍ.Tpeuoi'; 1a'tpeúeiv gyó'" 
gyitaui, orvusolni) j az orvoslás) 01-

vosi gyako1lat, az orvosi művi3szet 
J"atxia (.fi 11lTFzfll), az orvoslás, a gy<'i. 

gyitás, az orvosi Jnüvészet. 
Jatrica, jatxice se. a:r·s .('t) lo.'tptx·fi 

,{,·1,,vri) = jatrii:; . , . , . 
J atricnf:I. (lrxi:pixo~"), orvosi, gyogy1tas1 
Jatl"ine (~ Irx-rp(v1J), 1. jatr1a; 2. nb. 

ki gyógyit, tehát nőorvos; 3 báha 
Ja t:c·eum (lCt.iFelov) = 
Ja.tx·inm (i.'o.Tp(O'>) = jatiun1. 
Jat:r•ochemia (ó la.:TpÓ<;; orvos; Y ö, 

chemia), 1. 01vosi vegytan, t„ i oly 
vegytan-, mely csupán azon vegyek· 
kel foglalkozik, melyek az or-
vosi tudo1n&ny körébe vágnak ; 
2„ chemiatJ:ia: vegyészeti alapelveken 
nyngvó orvostudomány; 

Jatrochemicns = jat1·ochymicui:
Jatx·ochemismns = jatrocho1nia 
Jatl"ochymia. = jatxochemia. 
Jat:c·ochymicns = .chemiatrOS 
Jatrognomica, jatrognom.ice, rectius 
Jatrognomonica, jatrognomonice 

(iatros· és y'>ti>ÍJ.o-.o.i.Ói; felisriiei·ö, meg
ismerő), a kó!isn1ertetés, a: kó1ineg·· 
határozás tana„ Hufeland: · 

Jatrolog:ia (v. ö; jatros; :0 Aóyo~ <1; ta.n) 1 

az 01voslás'
1 

az ·orvosi hivatás tana 
Jatromania (v„ ö. jatros és mania), 

rajongás ·az 01 vOsi hivatásért Ér-tsd: 
tódulás az 01 vosi pályára.! 

J at:r·omantia (v„ ö, jatros ; ~ j„VtYn.:la 
a jóslás), az orvoSi j6slás 

J a.troinathemathica, természettani 
orvosirendszer v„ Ö, 
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Jatromathemathicnl!I (ó 1ccrpoµ~~o:µo:· 
'!tY..Ó.;), 1. ó é1 telemben oly orvos; ki 
egyszersmind csillagászattal1 illetőleg 
csillagjóslással foglalkozott i 2. orvos, 
ki az orvosi tudomány alapjául a 
menn) íségtani s te11nészettani elve·· 
ket fogadja el 

Jat:r:omechanismns (v ö ja.tros es 
mechanis1nus) 1 orvosi tndomá,ny· 
rendszer, mely 111echanikai alapelve~ 
ken nyugszik; kö1Hlbelül = patho
logia solidaris 

Jatropha, jat~·ophe cnrcas Linné, 
hashaj t 6 di 6 fa., 111el:ynek inagvai 
az »oleu1n iufernale« nevű hashajtó 
_olajat adják 

J at:r:„opha manihot Linné = n1anihot 
utilisshna Pohl 

Jat:r:·ophicum. se. acidnm, kr6tonsav 
Jatr·ophicna1 mi a jatrophára vonat·· 

kozik - kr6tonos. V ö az előtte
valóval 

Jatr·ophylacta, je.t:r:·ophylactee (v. ö, 
ja.t111s, Ó cpuAiiY..'t"iJ.; az őr· 1), orvossá.g
kedvelél1 ki a legkisebb bajnál is 
szerhez folyamodik. 

Iatrophysicns (la:-rpói; orvos, CfJ\HJ~Y..éi; 
természeti}, orvos és természettudós; 
orvos, ki természettudo1nánnyal fog
lalkozik. Felesleges sz6. 

Jatror:r:·hiza calnmba Mier·s (v. ö. 
iatros é . .;; rhiza.) cocculns pahnH..·· 
tus DC 

Iatr·os. (ó la:Tpo';, lii.>1 gy6gyitani), az 
orvos 

Iatrosophista (ó let'!pocrotptaT~;), böl„ 
cselkedél orvos, tudományos orvos, 

Iatx·otechna = 
Iatrotechnes (ö la:-rpoTlXYYJ;), gyakorló 

orvos, 
Iatr·otechnica 

orv0stan„ Ars 
Iatr·otechnicns, 

ko:rló orvos. 

se ars, gyakorlati 
medendi y, ö 
gy6gyitó orvos, gya-· 

Jatx:nm (rct-rpo>1), 1 az orvos fogadó 
szobája i 2„ borbélyműhely; 3, or· 
vosi díj 

Iberis bnr·sa pastoris Cx·tz„ = thlaspi 
bursa pastoris L 

Ichor1 ichos (1xWp, txcJ;), 1. a test 
minden szinteleu nedve; 2, a boncz„ 
tani értelemben = serum sanquinis; 
3 jelenleg : ev = sanil;ls 

Icho:r:·odes, ichor·oides (lz.wp<>.ÍO·t];, lY,j.sl· 
poo:iO~;), evszetli 

Ichor·rha.em.ia (v. ö. ichor és haema), 
ev .. vérrlis~g, septicaeniia. 

Ichorosns (hybridum) = icho1odes 
Balogh szótárából. 

lchthyelaeum (d- lx~U; a hal; 7Q tAa.tov 
oláj), halzsir, halolaj, 

Ichthyema (•o 1;.'.:!Ú'tjµCL); rendes~n töb· 
besben: 

Ichthyem.ata (-rC! 11_'.Ju~µrJ.cCl), 1. bal· 
pikkelyek, a halpénz H:ippokrates 
szerint ichth,ya, szülészi horog; 2 
finom kéregpo1 

Ichthy1os (txS-ú:; hal, ~ó; mé1eg), ·ha.1-
ni.éreg - halban fejlődő méreg1 ve„ 
nen.um pisGinum · 

Ichthyi'ns = ichthyios 
Ichthyocolla (~ 1y.~uoxo'l.Arl), halenyv, 

vizah6lyagenyv, vizaenyv, colla pis„ 
cium 

Ichthyosis ("~ €1_~1.Ífslcri.;), halpéuzbá.uta„ 
lom, halpénzsze1·H bőrbetegség vagy 
bö1bántalon1. Eddigelé »halpikkely· 
k61« 

Ichthyosis congenita, a csec,semök 
faggyúárja V. ö. ichthyosis seba~ 
cea, sebo1rhoea sicca seu s11na1nosa 
neonato1um, cutis testacea, 

Ichthyosis consecntiva = pachy
der1nia; Kaposi szeiint: elephan
tiasis Ara.bum. 

Ichthyosis cornea = 
Ichthyosis hystr·ix: = hystricis1nus 
Iohthyosis idiopa.thica, Qredeti hal„ 

pénz bántalom. 
Ichthyosis linqna.e = psoriasis inu„ 

cosae oris 
Ichthyosis localis, helyhez kötött 

halpénzbántalom, 
Ichthyoi;:iis m.a.x•ga:r:·itaoea ,,=: 

Ich thyosis nacrée = 
Ichthyosis nitida, gyöngyhiLzféuyü 

halpénz bántalom, 
Ichthyosis scntelle.ta = ichthyosis 

nitida. 
Iohthyosis sebaoee. ichthyosis 

congenita. 
Ichthyosis sim.plex seu vnlgaris, 

közönséges halpáuzbá.ntalom 
Ichthyotoxicnm (0 ~X.:Jt.Í; a hal, t"0 

-roi;~xóv a méreg} = ichthylos 
Icica ar·acnchini Anbl. = 
Icica heterophylla Dc„ (ieica, guineai 

sz6, jelent gyantát), aluchi balzsamfa 
Ioter•epatitis (v, ö. icterus és hepa„ 

titis) = hepatitis icterica 
Icter·icnfi (1x-repixó;), sárgak6ros, sár~· 

gasági.. 
Icteritia = icterus 
Icter·itia. alba = chlo1·osis. 
Ictex·itia i:·ubr·a = erysipelas 
Ictex·odes (111.-repc.:IOYJ;) = :icte1ie;us 
Icterophthisis (v, ö. icterus és phth.> 

sis), sárgaságos sorvadás, tabes icte„ 
rica 

Icte:r:·oporphyrotyphns (v„ ö. icterus 
és po1phyrot,yphus) = pOIJlhyroty .. 
phus ictericus Felesleges. 

Icterus (6 1'11.-:-epo~), a sárgaság 
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Icterus albns (Balogh szótárá.b61) 
icteritia alba. 

Ioter·us catar·r·halis, hurutos sárga
ság, a nyombél s epevezeték hu1 utja 
okozta sárgaság 

IoteruS ex mor·su viperarum oi:·tus, 
kigy6mará.sokozta sárgaság 

Ioterue ex: nar·cosi cum chlox·o
fox·mio · a.ut aethere or•tus, chloro„ 
formos bbditás okozta sárga;i;ág„ 

Icter·us ex r·esorptione ortus, epe„ 
felszivódás okozta sárgaság„ 

Icter·ns gravidarum, a viselösek sár
gasága 

Icterus gxavis, vészes sárgaság 
Ictex·us haematogenes, vérben eredő 

sárgaság, vérbomlás okozta sárgasig., 
Ictexus hepatogenes, n1á.jban e1edő 

sárgaság, epepangás okozta sárgaság 
Ict~rus malar'Ícus, hideglelí)s sárga

ság, posványlázas sárgaság, 
Icterus mechanicus = icterus hepa

togeues 
Icter·us melas = icterus niger 
Ictei:·us menstr·ualis, h6számos sár

gaság. 
Icterns neonatornm, a csecsemők 

sárgasága 
Icterus nervosus,. ideges sárgaság, 

idegingerület okozta sá1gaság. 
Icterus niger·, fekete sárgaság 
Icter·us pyaemicus, genyvéres sár

gaság 
Icterns recurrentis, a visszatérő láz 

- a megkerülő láz sárgasága 
Icterus satnxninns, ólmos siLrgaság, 

6lom .. mérgezés okozta sárgaság. 1:I.1abes 
saturnina 

Icter·us spa.modicus, a sárgaláz 
Ictus (--),ütés, csapás, verés 
Ictus arteriae, az érverés, ~z érlökés 
Ictus fulminis, a villámütés, n1enykő" 

csapás. 
IctU:s pulicum, bolhacsipés. 
Idea (~ tlJÉry:), az eszme, a fogalom 
Idea fi.:z:a, a rögC'szme 
Idea mox·bi, a kór - a b0tegs8g fo

galma. 
Idealis, (v. ö. idea), esz1nényi, képzelt; 

pl morbus idealis, elképzelt kór v 
betegség. 

.Identicus (-), azonos 
ldentitas {-) azonosság. 
Idiapocausis ('L3to.; ön, ~ cctoxet.uat.; 

az elégés), önelégés, önn1eggyuladás, 
combustio sr)ontanea, 

Idielectricitas {f3tc; ön és electrici
tas), önvillamosság„ V ö. 

Idielectricus, önvillan1os. 
Idiemp~esis (ra(oi; ön, ~ l'µ_itp'"fJcrt;_ meg

gyuladás, n1eggyujtás), ön1neggyula-

dás - önelégés = incensio co1poris 
humani spontauea 

ldiobU.le és 
Idiobnleusis (l'3to; ön, ~ ~ovkr;, ~oÚAe:v

crt; akarat), önakarat, önálló akarat 
Felesleges. 

Idiocxasia = idiosyncrasia„ 
Idioctonia ('LOtoi; ön, Ó Y.:róvo.; gyilkos~ 

ság), öngyilkosság 
Idioctonus (v„ ö idioct_onia), öngyil

kos 
Idiomnscnla:ris ('L3rn; ön; v. ö. mus· 

cularis; hybri{tum), izombeli, izom
ban lefolyó?!. Balog szótárából 

Idiopathes (lOtoTCoc'.:J'tÍ;) = idiopathicus 
Idiopathia (~ l3torcci'.:l'tw., 'LOto; ön, ön-

3,116, TO >trl~o.; bántalom), el' e det i, 
önálló bántalom , elsöleges . bánta
lom„ Balog sze1int: önszenvi betegség. 
Azt hisze1n, hogy legjobb: »0 re de·· 
ti bántalom« 

Idiopathicns (v„ ö. idiopathia), ön-
szenvi, önilló, elsöleges, 
e i· e d e ti ' 

Idiosomnambnlismns. (l'.O(o; ön, som„ 
nambulismus alvajárás; hybrid szó
alkotás), önszenvi alvajárás, e r e de-· 
ti, önálló alvajárás„ 

Idiospasmus (l'Oto; különálló: öná.116 ; 
v ö spasmus), sajátlagos gorcs, 
n1ely csupán egyes testrészekre szo-
1·itkozik 

Idiosyncrasia (1) H'itocruyxpet.crla:, lOto
crúyxpa:crt.;), sajátlagos ellenszenv bizo. 
nyos külső befolyások iránt, egyé ni 
ellenszenv. 

Idiosyncraticus (v ö idiosyucrasis), 
ellenszenvi 

Idiota (10tC.ÍT"t];), 1. 1nagáuyzó ; 2 os·· 
tobai bárgyú, félkegyelmű. 

Idiotia (~ lOtwn:la:)1 1 elzirkbzó, ma
gányos élet; 2 jelenleg = 

Idiotismus (ó 10to":tcrµó.;) 1 világrahozott 
bárgyuság, hülyeség, f é 1 k e gy e 1 -
mű s ég. 

Idiotropia (~ lOtoTpoitlet.), L saját jel·· 
10111, eredetiség; 2„ = id~0pathia. 

Idololatr'Ía (~ U5w),o).a:rplet.), 1„ "bálvá.Uy
imádás ; 2. bálványozás, a tekinté
lyeknek szolgai bálványozása 
jurare in ver ba n1agistri 

Idolum (TO tl3w),ov), 1 az ábránd, áb-
rándkép, a rémkép, a bS.lvány. 

Idoneus, alkaln1as, czélszerü. 
Jecinus = jecus 
Jecorarius = hepaticus. Vena jeco· 

raria = vena. basilica. 
Jecoi:·osus, n1ájas, májasodott; pl. pul·· 

niones jecorosi = pulmones hepa
tisati, elmájosodott, törékeny tüdü„ 
gyurma. 

J ectigatio, nyugtalankodá.s:· 
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Jecns, jeCoi:is, jecino:r-is, a máj. 
J ecn:r· utei:'inum = placenta uteri 
J ecusc_ulnm (jecut kies.), rn:tjacs, 
Jejúnitis {hyb1idum), éhbélgyuladás 

V ö. enteritis. 't ö„ 
Jejunium, a böjt .. böjtölés 
Jejunnm. intestinum, iutestinu1n \Ta· 

cuun1, éhbél V ö intestinum je
iunun1 

J.,;ntaculum, a 1eggeli. 
Je:r·vicus, jervasavas, zsáS]lftSavi V„ Ö 

Jervinum -(?), a v_eratru1n albnn1 egv 
alcaloidja. a je·rvin 

Igasui:·illum (?), az igasnrin, az ebvész 
egy alkaloidja, 

lgde, igdis (~ 'tyű"!), 't)'Ű!,;), a mozsá1 
Igdion (tO l:)•Ü(011), n1ozsá1·ka, kis 1110-

zsár 
Ig~is = igde. 
Igdopanúm ('rO lj'OÓn:a.110'1), a n1ozsá1 .. 

törő, a lnártó 
Ignatia an:i,a:ra L. fil. (Loyóla Igna· 

tius nevére), keserü lguá.cz··fa. 
Ignavia (ignavus gyáva, lusta, rest), 

restség, a reuyheség. 
Ignavia pa:rtium genitalium, a te

hetetlenség, közösülésre képtelenség. 
Ignipun-Otni:'a (v. 6. ignis és punetura) 

tüzes 'tüszegzés, tiívelsüté!:l 
lgnis, a. tűz. 
Ignis actnalis = cauteriu1u autuale 
Ignis a:m.o:l'-is, at'do1 a.mo1is, a sze-

relem heve 

lgnis animalis sen naturalis, a szer„ 
vezeti hő, a tcst természetes heve, 
v hője. V. ö„ ca.lidum 11ativun1. 

Ignis calnmellae = erysipelas 
lgnis fatnus, 1 bolygótiiz; 2„ vil6d-

zás, phosphoresceutia. 
Ignis pe:r·sicus = antlu:ax 
Ignis philosophicus = phosphorns 
Ignis poteD.tialis, maró szer, 
Ignis sacei:·, he1pes zooste1; mások 

szerint = erysipelas. 
Ignis "Scti Antoníi = erysipelas. 
lgnis sylvestris = n1entagra, sycosis 
Ignis vitalis := calidum innatum 
Ignis volaticus, ruulékon) bő1 pÍl"OS· 1 

sag 
Ignitus, izzított 
Igniyomus (ignis tűz, von1e1·e hányni), 

tűzokádó, tűzhányó, 
Ignya (l. lyvúa) = 
Ignye (~ ~y11Ú'l)), té1dhajlás, fossa pop

litea 
Ignys (fi lyvú;) = iguya 
Il~ ./,~ ~0„1), D •. 'l'l)). ..1. a gomoly; 2. 

:ili.il j 3. = ileus 
Ilei"ticus, csipőbél-gyuladási. V. ü 

neltis (v. ii. ilenn1), a vékony belek 

g3 ula1lJ-sa. a csipl>Uél K) uladáaa a 
í·ékonv belek loUja. ent;elitis 

Ileoch~iosis (v ö. ileum s chole) = 
diarrhoea biliosa. 

Ileocleisis (v. ö. ileum, -fi xAd1n; be· 
zárás), occlusio intestini ilei, csipő· 
bél_zárúdás, e s i p ő bélbe dug u -
lás, 1negrekedt e1nésztet ·miatt 

Ileocoeca regio, az éhbél tája, alhasi 
táj, v ék 0 ll y t á i 

Ileon, ileum, ilion, ilium (el"Aetv te
ke1ödnii): a csipöbél, a vékonybelek 
általában = intestinum tenne. 

Ileopsoi"tis {ileon és psoas), csipö
horpasz-.izomlob 

Ileopyi:-a ('rO n:Up a láz) = typhus abdo· 
niinalis, 

Iieotyphns (v„ ö ileon és tí·phus) = 
typhus abdonlinalis 

Ileum = ileon. 
Ileus, ilins, eileus (0 O,eó~, dAteó~), 

bélsár hányás, tulajdonkép: a' belek 
össz.ecsava1odás::i. folytán keletkezett 
en1észtetbányás A.zonos értelmüek: 
= passio iliaca, volvulus, miserere. 

Ilens pa:r,alyticns, a belek hüdése 
következtében beállott emésztet1 eke
Jés okozta bélsárhanyás 

Ilex maté Sct„ Hil. = 
Ilex pa:raqnayensis Lamb, délame· 

iikai fa, 1nelynek levelei a máté-tetl.t 
vagy Paraqua.y·te<it szolgáltatják 

llia (ileon többt>se), 1 a vékonyak 
Os ilei, os ilium, a csípőcsont 

lliaous csípőtáji, vékonybéli.: pl. puss:ío 
iliaca = ileus i regio iliaca, esipö
táj llfnsculus iliacus internus, belFiö 
csipöizo1n. Arteria iliaca communis, 
közös c:sipőve1öér. Arteria iliacl't ex
teina. külső csipőverőér.. Arteria ili
aca inte1na. alhasi verőér Venae ili
aoae co1nmnnes, a k:özös csipöereJ;: 
Vena iliaca externa = vena crutalis 
Vena iliaca inte1na, belső csipöé1. 

Ilicinum, az ilicin, Lassaigne és De
lechamps szerint ilex a.quifoliun1 le· 
veleinC'-k keseriije 

Ilingus (Ó t'),~yyo;;), 1. a kergek6r, kerge· 
betegség ; 2. szédülés, vertigo. 

Ilio·colicns (v. ö ileou és colon), ie. 
n1ese··vékony-béli. 

Ilio-femoi:·alis ( v li ileon és fen10-
ralis; hyb1idum) csipő-czombi. 

Ilioypogastz·icus, iliohypogasti:·icns 
(v .. ö ilion és hypogastricus), csipÖ· 
alhasi. 

Ilipe (keletindiai szó) 
mah1vah seu bassiae. V 
bassia.e. 

Ilium = ileon, 

butyru1n 
ö. oleuui 

Illacrima tio "( illac1 yn1al' i si1 atni), köny -
belá.bbadás, könypergés Baloghnál: 
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könycsurgás _4._zonban nekem ugy 
tetszik, hogy : pereg a. köny, - csu-· 
rog - a húgy. 

Illaqueatio (laqueus hurok), a hur
kolás. 

lllícium anisatnm seu religiosnm 
Linné, csillagos ánizsfa. 

Illitio, illitus (illinere bedörzsölni), 
a bekenés. 

Illodes (tAAC.:011-;), kancsal.. \T, ö, 
Illosis, ilosis (Yj l.?.).wol.;1 l?..wat,;), 1. a 

fo1gatás ; 2„ kancsalitás kancsalság. 
Illusio (illude1e án1itani)1 csalódás, <i. 

káp1ázat, az ábránd 
Illnsio sensuum, érzékcsalódás, k<Lp

rázat. 
Illust:1·atio (illustrare megvilágitni), 

1. magyar<izat, feldiszités, képekkel 
való ellátás, 

Imaginatio (imago, a kép), képzelő· 
dés1 elképzelődés, a képzelet. 

Imago, a. kép. 
Imago anditiva, e1nlékezetbcüi hang

kép 
Imago gi·aphica, emlékezetbeli iiás-

kép .. 
Imago mor,bi, a kórkép. 
Imago visoi:·ia, enilékezetbeli lé.táskép 
Imbecillitas (in1becillis gyenge), gyen-

geség, erőtlenség 
lmbecillitas mentis, kisebbfoku bá1-

gyúság, elmegyöngeség, félkegyelmií
f<ég. Balogh szerint tal:ilúan: p:y:in1ol
talauság. 

Imbecillitas ventricnli :-= gastr
atonia 

Imberbis, imberbus, >izakáltalan, 
fiatal. 

lmbibitio (irr1bibere beinni), beiv&dás 
beszívódás, beivás„ 

Imidum (- ?), Balogh é1telmezése 
szf'!rint oly vegyületek1 met-yeknek 
két hyd1ogenje n1egfelelő é1t.ékü 
Tnás elemn1el van helyettesitve 1fa
gya1ul u1011djuk: imidvegy. A »vegy« 
szó szeriutmn rnegállhat, inert - az 
"'elegy<: szó,közszá,iou forgó kifejezés 

Tmmatnr'ns, éretlen. 
Immediatns1 imn1ediate, közve~leni 

közvetlenül, 
Immedicabilis, gyógyitbatatlan, or-

vosolhatatlan 
ImmemoJ.', nen1 cn1lékezö, feledékeny 
Immensus, meg1nérhetetlen. 
;Imme:c·sio (imn1erge1e be1ná1·tani), a,lá„ 

merités, bemártás, elmerülés, tartós 
fürdő Nagyitásnál: nedves lencse
rendsze1, vizbe- vagy olajba1ná1tás ! 
Röviden: im1nersio 

Immersns, elmerült 
Imminutio (imminuel'e, kevesbíteni), 

a fogyás, fogyatkozás. 

Immissio (iinmittere beküldeni), be
eresztés, betolás1 behatolás_„ 

Imissio. penis, a mony betolása a női 
szemére1nbe. 

Immissoi' (v. ö„ immissio), 1, a be
tol6, beha.tol6; 2„ = húgye:sap, pös· 
c~ap. Tehát helyesebb : imnüsso·· 
r1U111. 

Immobilis, mozdulatlan, megmozdít· 
hatatlan„ 

Iin.mobilitas, a, n1ozdulatla.nsá.g_ Pl. 
Immobilitas pnpillae, a szembogá1 

1no7.dulatlansága ..• ha se nen1 tágul, 
se nem szükül 

Immoder·a.ntia (inruodera1e 1nagát 
uen1 inérsékelni), a inérsékletlenség, 
intempe1·antia 

Immodei•atio, mértéktelenst:Íg 
Immnnditia, immnndities, tisztát~ 

lanst\.g, szennyesség. V„ ö 
Immnndus, tisztátlan, szennyes. 
Immnnis, szabad, mentes, n1egóvott 
Immnllitas1 a inentelem. inentesség 
Immnnitas individnalis, szernélyes 

1ncntesség v. mentele1n Gu.logh szó
tántb61 

Immunitas localis, helyi 1ncntesség 
Balogh szótá1áb6l. 

Immnnitas temporalis, időszaki ineu
tesség Balogh sz6ta1á.ból 

Immutabilis, változatlan. -y ii. 
lmmutans (ün1nuta1e változtatni) 

:üte1ans. 
Immntantia s remedia (v. ö. innnu· 

tans) ::--= alterautia 
Immutatio (v.· ii. in1n1ntans), változ<is, 

elvú,ltozás 
Impar, páratlan, nen1 egyeulű Dies 

i1npa1es, a pá1atlan számú napok. 
Impal'i-pin.natns, cgyeneUonül, pirat

lanul szar nyas. 
In1pastatio (--), bcgyu1ás, pl. pornak 

tésztasze1 il anyagba való begyurtlsa. 
Impatiens, tiüeln1etlen 
Impatiens noli me tange1' e, a 

iák, tehát 110 Otlntsd.; 2. ne bántsd 
virág. 

Impatientia, a tJ.rel1notlenség 
Impei;ato1ia majOJ.' Lam. = 
Impei:·n:toi:ia ostrnthinm Linné, 

csicsók:l.s de1·ely V. ö pencedanun1 
ostiuthiu1n Koch~ selinun1 in1pe1a.to1ia 
Ortz 

Impei:atori~ sylvest1'ÍS DC.= angelica. 
sylvestris L. 

Imperatox,innm (v ö impe1atoria.I 
= peuc:edaninum. 

Impenetrabilis . (Balogh sz6tárá1ól) 
= impern1eabilis 

Impex,fo1·atio (-), átnen1furt állapot, 
valamely termész.etes ny-ilásnak hiá
nya Pl 
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Imperforatio 8ni 288 lnaeqnalitas 

Imper·foratio ani atresia aui 
Imper·f~x,atio pnpillae = synizesis 

pupillae 
Imperfox,atns, átnemfú1t. 
Impermeabilis, áthatatlan, átjárha

tatlan 
Impermeabilitas, a.z átjárhatatlan· 

ság 
Imper•tur·ba.tio = apathia, 
Imper·t.n.z,batus = apathicus 
Impei:,vins, járatlan, áthatatlan, át-

nemhatolható; pl. nreth1a ilnpe1 via, 
járhatatlan húgycső. 

Impetiginosus, fakadékos V. ö. 
lmpetigo (impetus a támadás), a fa

kadék, genytüszős bőrkiütés. 
Impetigo faoiei conta.giosa seu 

par·asita.ria, az ábrázatnak élősdiek 
okozta faka.déká, 

Im.petigo flgui:ata, alakos fakadék 
Impetigo her·petifor•mis (herpeti

formis - hybrid-a.lkotás), herpes
alakú fakadék Hebra szeririt terhes, 
v. épen szülő asszonyoknál fordúl 
elő, lázzal van összekötve s több· 
nyire halállal végződik· 

lmpetigo syphilitioa, bujakó1·os fa· 
kadék„ V. ö. syphilis. 

Impetigo variolosa, himlős fakadék. 
Impetus, a tán1adás, rohan1 
Impetus febr,is = paroxysJnus. 
Impetus sa.nquinis, vérto1lódás 
Inipinq~atio ==- pinquifactio. 
Implantatio, beültetés, átültetés, a 

szemzés„ 
lmplantatio corneae (Balogh szó~ 

tárából), por ez hártya o 1 t ás, 
p orcz h árt yas ze inz és. 

Implantatio parenchymatosa = 
medicatio pa.renchymatosa. Gyógyi
tiis, melynél a szereket p8,lczika·· 
alakban beszúrják a kó1·os szövet 
gyu1·májába, 

Impletio (in1ple1·e n1egtölteni), n1eg 
töltés, telit.és V. ö 

Impletns, megtelt, lnegtöltött. 
Implicatio (implicare összeforrni: be

fonni), befonás, összel1onyolód8.s 
Implicationes Ieticula1·es nervorum, 
az idegek hálószerű fonatai 

Implicatus, összefont, bonyolult„l\íor bi 
implicati, morbi comphcati, bonyo·· 
lódott bántalmak, betegségek·· 

Impluvinm (in ba, be, pluere esni), 
l. az udvar; 2. pe1mete-fürdő, per· 
rnete, zuhany. 

Impondera.bilia1 a súlytalanok ; mint 
pi, fény, villamosság, delej, stb v„ ö 

Imponderabilis (pondns súly), meg
mérhetetlen, súlytalan 

Impos, tehetetlen. Impos n1entis, ma. 
gánkivül 

Impositio (impone1e b13tenni), betevés, 
bevezetés. 

Impositus, állat':; : beiakott j pl. ova 
imposita, berakott peték 

Impotens (posse tehetni), tehetetlen, 
ne1nzésre v. 'i:::özösülésre képtelen, 
rokkant, erötlen. 

Impotentia, erőtlenség, tehetetlenség 
Impotentia coenndi, köz6sülő tehe

tetlenség, közösülési képtelenség, 
Impotentia. concipiendi, fogamzani 

nem birás. {Balogh szótárából.) 
Impotentia generan.di, nemző tehe

tetlenség. 
Impotentia gestandi, kivise1ni nem 

biiás, Balogh szótárából 
Impotentia psychica, szelle1ui be

folyás - pl. önbizalomhiány, félelen1. 
szemérem okozha tehetetlénség. 

ImpOtentia vi:tilis, férfiui tehetet
lenség 

Impraegnans, rr..egnedvesitő, teherbe 
ejtő .. 

lmpr'aegnatio ( impraegua1e t~herbe 
ejteni) , 1. a mf gnedvesités ; 2. a. 
telierbeejtés 

Imp:t'aegnatio :rnicr'oscopica, nagyi
tásos beitatás 

Impraegnatus (~), 1 teherbe ejtett; 
2. áthatolt, átitatott. 

Impi:·essio (imptiruere benyon1ni), be·· 
hyon1ás, benyo:nat. Impressiones di
gitatae, ujjas beuyoillatok a koponya 
belle1nezén1 v<:tgy belszinén 

Imp:I essio cranii = enthlasis 
Impuber = 
Impube§I, impubus, é1etleu, férfiatlan, 

fel ne1n se1·dült 
Impudens, szemtelen, arczátla.n, szo 

mér1netlen 
Impndentia, sze1ntelenség, szemthn1et

lenség. 
Impulsio = 
Impulsus (in1pellere ösztönözni), az 

ösztön, a lökés 
Impulsns cox·dis1 <t szivlökés. sziv-

dobbanás, a szivve1és 
Impu:ritas {impurus tisztátlan), a tisz· 

tátlanság. 
Impuritates alvinae, bélbeli tisztát-

lanság 
Impu:rns, tisztátlan. 
Imputabilis, beszámitható. 
Impntabilitas, heszá.mithat6ság, be-

számithatás„ ·v ü 
Imputatio (imputare beszárnitni), be

számitás, betudás 
.Imus venter' = abdomen 
Inaequalis, egyenetlen 1 pl. pulsus 

inaequalis, egyenetlen érverés 
Inaeqnalitas (v ö. inaeqnalis), egyen·· 

15tlenség 



Inanagennesis 289 Incisniae S8ntorinianae 

Ina.nagennesis (f-; in, itt : izolli j ~ dv':l.
r&v_~Y)O"~-; visszaképzöd és) ' az izom 
visszaképzödése, ujrate:rmelödése, re .. 
"'eneratio muscularis„ 

In~naph;vsis (t-; izom, &vOC és ij .:púcn-; 
ujranövés) = inanageunesis 

Ina.ne, az üreg, a végtelenség, a chaos. 
v. ö. 

Inania = regiones iliacae, a véko·· 
nyak. 

Inanimalis, 1. nem állati; 2. = 
Inanimatns, élettelen, holt. 
Ina.nimis, inanimus = inanimatus 
Inanis, üres; corpus inane, holttest. 
Inanitio (v. ö,. inanis), kiürülés, ki-

merülés különösen éhezés folytán. 
Inappetentia (appetere vágyni), ét

vágytalansá.g, étvágyhiány„ 
Inarticnlatfo (in ba be, articulatio 

izülés), 1. = enarthrosis; 2„ = izü
lethiány - de akkor in = &. p1. 

Inangu.ratio (iuaugurare felavatni), 
felavatás 

Inauratio mega1anyozás 
Inanx·atus, aranyozott. 
Incantatio, megigézés 
Incax·cex·atio (carcer börtön), bezárás, 

beszoiitás, beszorulás. 
Incarcex•atio elastica se kei:·niae, 

rugalmas kizárt sér\'·, 
Incai:·cei:atio hex·niae, kizárt, ki

szorult sérv. Azonos: strangulatio 
herniae 

Incai:·cei:atio interna, belsőleg mPg
szorult sérv --- belső bélmegszor-u
lás 

Incarcei:·atio stei:·coi:alis, bélsár
okozta bélmegszorulás V, ö obstruc
tio heruiae„ 

Incarcei:•atio nnquis (Balogh sz6tá
ráb61) - talán elvétve »incarnatio 
unquis.-; helyett? ! 

Incai:·cei:·atus, kizárt, beszortilt, 
Incai:·nans (caro a hús), húsképző 
Inoarnantia remedia1húsképz8szerek 
Incax·natio {v. ö, incarnaus), 1. húsa. 

sodás ·, 2 hússal való beuövés. 
Incax·natio nnqnis, köröm- benövés, 

V. ö„ paronychia chronica = onyxis 
ohronica. 

Incarnativns = inoarnans 
Incarnatns, elhúsosodott 
Incendium = inflamatio. 
Incensio = inflammatio. 
Inceratio (cel'a a viasz), viaszkolás, 

beviaszolás, 
Incessns (incedere lépni), a járás, kelés 
Incestnm, ineestus, a vérfertőzés 
Incide~.s . (incidere bemetszeni), be-

metszo. 
Incidentia i:·emedia (v. ö. incidens), 

nyálka-oszlató szerek 

Inciduus, közbeeső. 
Incinex·atio1 cjneratio, ciuefactiO, az 

elha1nvasztás 
Incisio (v. ö. incidens), a bemetszés, 

bevágás, véres tágitás. 
Incisio p:r·obatoi:·ia, kémlö bemetszés, 

látó bemetszés, 
Incisio sti:ictni:·ae urethrotomia 

interna 
Incisio. subcutanea, bőralatti be

metszés, 
Incisio ui:·ethx·ae, a húgycső bemet

szése. 
Incisivus, be1netszü, metsző., 
Inciso:r·, a bemetsző„ Dentes inciso1 e.s 

= dentes incisivi 
Incisorius = incisivus, Dentes in

cisivi ·- dentes incisotii, a metsző
fogak. 

Incisu.i:·a, a bevágány, a vágány. 
lncisura acetabnli, az izület-vápa 

vágánya„ 
Incisui:·a clavicnla:I'is, a kulcsCsont

bevágán:y. 
Incisnra ethm.oidalis, rostacsonti be

vágány„ 
Incisura iliaca = incisura ischia.di

ca major, 
Incisui:a intei:·ti:-agica, a czápok közti 

bevág:iny. 
Incisux·a ischiadica majoi:·, a nagy 

csipőcsonti bevágány. 
Incisura ischiadica mino:r·, a kisebb 

csipőcsonti bevágány 
Incisui:·a .ingularis, a torkolati öböl.. 
Ineisnra lunai:·is, a félholdalakú be

vágány. 
Incisux·a mastoides, a csecscsonti 

bevágány 
Iucisux·a ma':1·ginalis cei:·e belli ante

i·iox et posterio:r·, az agyacs mellső 
és báts6 szélének bevágánya. 

Incisu.ra nasalis, orrbevágány„ 
Incisura pei:·onea, a szárkapocs be.

vágánya 
Incisu.i:·a ptei:ygoidea = fissuia pte-

1·ygoidea. 
Incisni:•a pyrifo:x·mis nai:ium, a kör·

teidomú or1nyilás. 
Incisnra sacro··coccygea, a kereszt., 

far esik-be vágány. 
Incisni:·a scapulae, a lapoczka be

vágánya. 
Incisux·a semilnnaris, :félholdalakú 

bevágány 
fO!amen 
bevágá .. 

Incisura snpxaoi:·bitalis , 
supraorbitale, a szemöldök 
nya 

Insisura tenteii:'Íi, fOramen Paccbi„ 
oni, Pacchioni .. féle lik a sátron .. 

Incisnrae Santoi:·inianae ari.ditns 
externi, Santorini--féle bevágányok. 
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Incitabilis 290 Indieatio sym11ton1atica. 

Incitabilis (inc:itare felizgatni): feliz· 
gathatO, izgékon) ·. ingerlékeny 

lncitabilitas (>- ö. incitabilis)1 izgé„ 
konyság, ingerlékenység. 

Incitamentnmi izga.t6szer, az izg>~tás, 
az inger„ 

Incitans (\ ö incitabilis), i.7.gató 1 fel„ 
izgató, ingerlő. 

Incitantia i:·emedia, izgató szer~k, 
inge1·lö szerek. 

Incitatio, Ü7.gultság, izgatott állapot, 
ingerület„ 

Inclavatio, beékelés. V. ö. gonYphosis 
Inclinans (inclinate hajlani)1 hajló 

Axis pelvis inclinans, a n1edcncze 
hajlott tengelye, 

Inclinatio {inclina1e hailani), 1 a 
hajlás i 2. a hajlam. 

Incoctns, főtlen, nye1s1 0rudus. Sputa 
iuoocta, nyers köpet. Excretiones 
incOctae, nye1s kiv~.lasztás, e:rnéR7.
tetlen ürülékek. 

Incolnmis, sértetlen, ép 
Incompletus, hiányos: csonka, ne1n 

tökéletes 
Inconniventia. ( .-), össze nen1 illés, 

össze ne1n érés 
Inconniventia valvularnm coi:·dis 

= insufficientia valvularum. cordis 
Incontinentia (incontiuer·e n1eg ne1n 

ta1•tani), tartani nRm birás, 
Iucontinentia alvi , önkénytelen, 

akaratellenes székü1·ülés 
lncontinentia n:i·inae, vizeletcsurgás, 

önkénytelen vizeletcsurgás 
Incontinentia ui:'inae paradoxa, 

húg y e s e p p e g é s túltelt húgy
hólya.gnál 

IncorpoJ:·atio 
bekeblezés, 
gyités 

(in ba, be, corpus test), 
összekevcr·és, összecle-

Incrassans, sihittí, vastagi.tó. V. ö, 
Inc1·assantia se„ r·emedia (inctassal'e 

sűríteu~ tömöríteni) = condensantia, 
inspissantia. 

Incr·assatio, sűrítés, vastagodás 
Incr·assatus, sűritett, tömör 
Incr·ementum {increscere növekedni, 

fokozódni), növekedés, fokoz6dás 
Inor·ementnm mor·bi, a kór fokozó

dása1 súlyosbodása„ 
Incrnciatio (in ba, be, c1·ucia1e ke„ 

resztezni), keresztezés. 
lnor·uciatio ne:i·vorum optico1"nm 

= chiasma ue.rvorum optico.run1. 
Illcrustatio (iuc1ustare 1negkérge

sedni), megké1gesedés, n1egcsonto
sodás, megmeszesedés, megkövülés. 

Incubatio (i11cuba1e vala1nin feküdni), 
l 1ajtafekvés; 2. költés; 3 felvétel 
- Stadiun1 incubationis, kór felvé-

telének szaka, a kór n1cggyöke1ese
désének szaka. 

Incubatus, költött. \{ ö„ incubatio 
Incubitio, incubitus = incubatio. 
Ineubus, incubo, lidé1czuyon1á.s. V ö 

ephialtes, succubus, epilepsia no~:
turna, asth1na noctu1num 

Incunabnlum, a gyet1nekpólya; állat
tunilag: gub6 

Incnneatio (in ba, be, cunous ék), 
beékelődés, gomphosis. 

Incnneatio dentium, a fogak beékelt. 
sége, gompb0sis dentiun1. 

Incuneatío foetns, a 1nagzat._ bt>éke
lödése a rn.edencze :-i:ijá1atában„ 

Incnneatio ossis f:i·acti, a tört cson„ 
toknak egymásba ékelődé:.;;e. Azonos : 
inYrlantatio ossis frlLuti. 

IncuJ:·abilis (in nein, c_i1.rare ápolni), 
iavithatatlan, 01 vosolhatatlau, gyó
gy:íthatatlan 

lncursus (incuriere inegtán1adni), a 
roham, torlódás. 

IncnJ:·sns arter-iae = -pulsus. 
lncur·vatio (incurva1·e h~jtani)i a h::ij

lás, görbülés 
Incnrvatio dol"SÍ seu dor·salis, a 

hát, púp, cyphosis A göruyé.1e VO· 
natkozólag v, ö. kyphosis. 

Incns, az üllő, fülcsont neve 
Indehiscens, fel nem pattanó; pi peri

carpiuu1 iudehiscons, 

Index, 1. a mutató, a je1zé:S1 a jelzés ; 
2 1nutatónjj digitv.s secundus 
seu salutato.rius, seu demonstratoi:; 
B tan tárgyj r>gyzék, lec7-keküuyv. Di e s 
indices, az u. n v:'Ll;iágjEJzö napok 
V i.i indicatio 

Index cr·aniognathicns, koponya.
állkapocs mutató. 

Index cnbicus, köbös rnutató P ! v. 
fokozat? 

Index stoma.psalidicns, rectius: sto
matopsalidicn.s, szájivezeti tnutat6 
v. foko7-at? 

Indicans (iudica1e jelzeni, javaslaui), 
jelző, 1nntat6. Indicans sy1npto1na, 
jelző tünet l)ies indica.ntes = dies 
indices. 

Indicanum (!), a.7- indikrí.n„ V. ö uroxa.n„ 
thinu1n 

Indicatio (v. ö indit.ans), a j1tvallás, 
az 01vosi javaslás, ii1vasllls ál-· 
tal:iban 

Indicatio causalis, oki javaslá.s, o k„ 
.h i:í r i t 6 .i a v a .s 1 ú s. 

Indicatio ::morbi, a kórjava5lás, bán
talon1gy{ jyitó jav3slás. 

Indicatio · ·;ymptomatica, tüneti ja
vaslás, 1 -;yes k6rtiine111éuyek ellen 
irányzott- .:ja vas lás 

,, 



IU:dieatio vitalis 291 lnfar'etns- haemorrhagicus 

Indicatio vitalis, az élet fe11taTtá
sá1a, v. 1negmentésére vonatkozó or
vosi .iavaslás, életbevágó javaslás 

Indicato:r· = index 
Indicato:r· mic:r·oscopicns, a nagyitó 

mutatója. 
Indicato:r·ius = iudicans. Dies iudi„ 

catorii = dies indicantes. 
Indicatum, a. javallat, javaslat. 
Indicium, 1. a ja vallás, javaslás; 2. jel 
Indicium vitae, életjel, Signnn1 vitae 
Indicum, az indigo„ 
Indifferens, közönyös, közi)mbös. 
Indiffe:r·entia, közöny, közö1nbösség, 
Indigeryth:rinum (v ö indigo, lpuOpó;; 

piros), indigóveres 
lndigestio (in ne1n, digestio e1nész .. 

tés), rosz emésztés, dyspepsia 
Indigitatio (digitus ujj), betüremlés, 

heforditás; jobb: intussusceptio. 
lndignatorius, 1negvető. J\{usculus in

dignatorius = musculus rectus ex
ternus 

Indigo, indigum = indicu1n 
Indigoca:rminum 1 iudigoca1min 
Indigofera anil Linné, indigof'ez·a 

argentea L .. és 
Indigofera tinctoria Linné1 indigó
termő csei;jék, indigócse1:jék. 

lndigoleucinum1 (v ö ind.igo ; 
f.e:ux.Ó;; feh8r), iudigófeh81 

Indigophaei'nnm, indigóba1na. 
Indigorubínnm Schmnck, indigó-

1ubin. 
Indigotinum, iudigotiu, indigókék. 
Indispositio, a gyöngélkedés1 lehan

goltság, rosz kedv 
Individualis (individere nem oszt. 

hatni), 1. egyéni, személyi. 
Individualitas (v. ö„ individualis), az 

egyéniség, a személyiség 
Individnitas indiVidualitas. 
Individuum (v. ö. individualis), az 

egyén. 
lndivísus (in~ívidere ne1n osztani), 

osztatlan, egesz 
Indolens (in ne1n, dolere fáj), fájdal· 

matlan, érzéketlen. 
Indolentia (v„ ö, indolens), fB,jdalmat

lanság, érzéketlenség, a közöny, kö
zömbösség. 

Indoles, természeti jellen1, természeti 
sajátság. 

Indoles animi, a lelkület. 
'lndoles mo~bi, a kór jelleme„ 
Indolum (? !), az indol fehérnye-

anyag. 
Indosynclonus synclonus indicus. 
Inductio (inducere bevonni), beveze

tés, bevonás, átterjesztés. 
Indumentum (iuduere felruházni, be· 

burkolni), a burok, a mez 

Indumentum cbrdis = pe1·icardiu1n 
lndunientum nervorum = nauro

len1ma 
lndux·ans (iudural'e keméuyiteuil, ke .. 

n1ényitő 
lnduraniia se. remedia, kem~nyitö 

értsd : összehuzó szerek„ V. ö 
Indn:r·atio (v. ö„ indurans), a megke:-

111éuyedés, n1egszarusodás, sclerosis 
Indu:r·ll.tio hepatis = hepar induratnm 
Indui;-atio Huntex·i, Ifunter-féle buja. 

fekély, kemény buja-fekély. 
Indnx·atio mammae, a csecs, az e1nlő 

megkeménykedése 
Induratio telae cellulosae,sejtszövet· 
ken~ényedés V. ö„ scler·osis. 

Induratus1 megkeményedett Succus 
induratus, beszáritott ned>' 

Indusinm, 1 az iug i 2. = amnion, 
camisia.; 3 növénytlag: lepel.. 

Inebi;iatio (inebriare megrészegitni) 
megrészegités, n1eg1észegülés. 

Inebriatns, részeg, inámoros 
Inedia (in nem, edere enni), étvigy

hiány, étvágytalanság 
Ine:r·mis, (in nem, arn1a fegyver), 

fegyvextelen; pl. oculo inermi, puszta 
szemmel Caulis inermis, sima szár, 
t. i. tövis nélki.Ui. 

Iners (-), lusta., erőtlen. 
Inertia, üg_yetlenség, erélytelenség, a. 

Leuyheség 
Iner·tia m.a.sculornm, izon1gyengeség, 

izomrenyheség 
Inesis (-fi r\!l)crt.;)1 kiürülés, kitisztctlás 
Inethmus (d' hl)'.JµÓi;) = inesis, 
Inexplebilis (in nem, explere kitől· 

teni), olthatatlan pl. szon1j. 
Inex:pugnabilis (in nem, expug11are 

legyőzni), elűzhetetlen, legyőzhe
tetlen 

Infans, csecseméS, kisded. 
Infantia, gyermekk6r 
Infanticida (infans csecsemő, cae,iere 

ölni), gyermekgyilkos asszony. 
Infanticidium (v. ö„ infanticida), a 

gyermekgyilkosság. 
Infantilis, cse~semö, kisdedi, gyer -

meki. Aetas infantilis = infantia. 
lnfarctns (infarcire betö1uni), betö· 

mülés, törnület. 
Infa:r·ctus capillaris 1 a hajszáledé1:yek 

betö1nülése, bedugul8.sa 
Infai·ctus haemor:r·hagicus, v01ki
ömlésből eredő gócz. Pl 

Infarctus haemor·r·hagicus lienis, 
lépbeli vérgócz-. 

Infarctns haemo:r·rhagicus pulmo• 
num, tüdőbeli véres gócz 

Infarctus haemoi:·rhagicus renum, 
vesebeli vél"gÓcz. 
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Infaretus hyperaemiens 292 Infundibnlum catbéte1is 

Infarctus hypex·aemicus (Balogh-szO. 
tárá.b61), vérteltség. Szerintem hely
hezkötött nagy fbkú vérniesség, 
góczszerü vérmesség 

Infax·ctns ntex„i, a méh gyuimájának 
túltengése, hypertrophia uteri ex 
metritide chronica parenchy1natosa. 

Infectio (infl.cere fertőzni, 1negfe1 tőzni) 
ragályzás1 fertőzés, 

Infectio pnrulenta, eves fertőzés. 
Balogh szótántb61 

Infectns, fertőzött. 
Infecunditas1 a. meddőség, sterilitas 

V. ö. 
Infecnndus, ter1néketleu, magtalan, 
meddő, sterilis. 

Infex·nalis, pokoli„ Lapis infernalis = 
argentum nitricum fusum. Üleun1 
infernale v„ ö. jatropha cu1·cas. 

Infibula.tio (in ba, be, fibula kapocs), 
a női szeméren1ajkak összevarrása. 

Inflltxatio (in, ba, be, filtrara· szűrni), 
a beszűrődés 

I.nfiltxatio acuta Pix·ogoffii, Pirogoff~ 
féle heveny nyakvizenyö, oedema acu
tum purulentum colli 

Infiltx·atio tuber·culosa, gün1ös be· 
szürödés, gümős bántalomnak sajtos 
elfajulisa 

Inflltratio nx·inae, a húgybeszürődés. 
In:D.l tratus, beszű1 ödött. 
Infimus, lcgrüs6. Venter infhnus, ve.n· 

ter imus = abdomeu. 
Infix·mitas, a gyengélkedés, a bete-

geskedés, a betegség V. ö. 
Infix·mus, beteg, gyengélkedlí, 
Inflammabilis, gyulókony. 
Inflamniatio, a g_yuladás, n lo bosod:l.s, 

a lob. 
Inflammatio catax·x·halis, hu1utoS 

gyuladás 
Imflammatio inter•stitialis, >iejtközi 

gyuladá.s v. lob. 
ImRammatio mucosae se. membra

nae, a nyákhártya gyuladá.sa, a 
nyálkahártya lobja 

InRammatio par·enchymatosa, gynr-
1nabeli gyuladás 

InRammatio per contiguitatem, 
érintkezéS, szomszédos szövetek lobja 

InRammatio per· continuitatem, a 
szövet folytonosságában terjedő lob 

InRammator·ius, lobosod6, lobos. Dia
thesis infl.a.m1natoria, lobos kúrhadla1n 

InRexio, behajlás1 behorpadás infl:actio 
InRexio utex·i, a méh rendellenes be· 

behajlása, ho1·padása. Infl'actio ute1i 
= iufl.exio uteri nagyobb fokban 

Inlluenza (!), a befolyás, az or·osz 
hurut, orosz nátha, iá1 ványos hurut 

lDft.nentia. = influenza 

Influxns (iníluere befolyni), a befo
lyás, behatás. 

lnfo:i;·mita.s = deformitas, 
Infra.·-axillaxis (infra alatt; v„ ö„ axil

laris), h6nalj alatti. 
Infraclavicnlar-is (infra alatt; v ö 

clavicularis), kulcscsont· alatti. 
Infx·acox·acoides, infracoracoideus 

(infra a.latt; v ö coracoides Hyb 
i·idum), holl6-cső1nyúlványalatti 

Inf:1acotyloidens (infra alatt j v. ü 
cotyloideus), iz .. vápa alatti. 

Inf:1actio (~), a behorpad.ás, behaj
lás, csontszakadás, f1·actuia iucon1-
pleta 

Infx·a.ctio ossinm (Balogh szótárá búl) 
Balogh szel'int: csontmegtörés. Tu
lajdonkép : csontmeghajlás - frac·· 
tio incompleta ossium, tökéletlen 
csonttörés, cgontszakadáff Ig·az ugyan, 
hogy a »n1egtö:tés« és :.eltörés« közt 
van különbség1 de nem olyan, mint, 
milyennek itt sziikségét ér·ezzük„ ])e 
főleg az~rt ke1iilöm e sz6t, t„ i a 
»megtö1és«-t, nehogy félreé1t.ésre ad· 
jon alkalmat 

Infractio nteri, a inéh beho1pa.dAsa, 
behajlása V, ö inflexio uteri. 

Inframammar-ius (iufra alatt.; v .. ö 
1nammarius)~ csecs . alatti, e111lő · 
alatti 

Infi::·a.ma.xillar-is (infra alatt; v ii 
rnaxillaris), :íllka11ocs alatti. 

Infx·aoccipitalis (inlla alatt; v. ii 
occipitalis), n}akszirtalatti Ne.rvus 
irtfraoccipitalis1 nyakszii talatti 1deg 

Infx·aox·bitalis (infra alatt s orbitalis)1 

szen1üreg alatti. Ne1·vus infntorbita
lis, szemüregalatti ideg 

Infxascapularis (iufra alatt; v, ö 
soa11ularis), lapoczkartlatti. 

Infraspinalis = 
Inf1·ospinatns (infaa alatt., spin11 sca-

11ulae1 a lapoczka gerincze; eddigelé 
»tövise«), lapoczkagerinczalatti. M:us·· 
culus infra-spiuatus musculus 
supra.scapularis secuudus = 1nuscn · 
lns suprascapularis inferior, a la
poczkagerinczalatti izom 

Infr·ati:·ochlearis (iufra alatt; v. ö, 
tiochle.itiis), gö1gealatti„ Ner\'US tro· 
chlearis1 göt gealatti ideg„ 

Infl:·ictio (inftic:ar~ bedörz.ciölni), a be
kenés. 

Infnndibula Hallei·i = infundibulnm 
ienu1n. V. ö 

lnfnndibulifo1·mis (fCn 1na. az idom s 
a következű s~6): tölcsé1szeríí, töl·· 
cséridomú 

Infundibulnm., a tölcsér 
Infnndibulum catheteris, a pöscsal? 

tölcsére V. ö pavillon. 
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Infnndibnlnm cerebri 293 Initio 

Infundibulum cerebx•i, az agyvelö
tölcsÓI. 

Infnndibnlum cochleae, ti. csiga„ 
tölcsér. 

Iufnndibulnm Haller'i = infundi„ 
bulu1n renum, 

Infundibulum lacrymale, a köny„ 
tön1lő„ V ö. dacryocystis 

Infnndibulum x·enum (rendesen töb
besben : infundibula. renuni seu Hal-· 
leri), a vese kelyhei, calices renum 

Infundibnlum tuba:i"nm Faloppiit a 
méhkürt szádja 

Infundibulnm ventx"icnli = oesopha·· 
g-us. 

Infnndibnlnm Wolfii = couus a1-
te1 iosus \Volfii 

Infnsio (infUndere beönteni), beöntés, 
beömlesztés1 befecskendezés, lefor„ 
rázás 

Infusio intx·avenosa1 érbeval6 folya
dék-fecskendezés, é1 beval6 ö1nlesztés 

Infusio sanquinis (Balogh szótárá
ból), vérbefecskendezés, vérbeö1n
lesztés. 

Infusio snllcntanea, a bőralatti szö· 
vetbe való fecskendezés. 

lnfnso-decoctnm (v · ö. infusu1n és 
d.ec.octum), forrázatos főzet 

Infuso1inm (v„ ö„ infusio), az ázalag 
Infnsorins (v ö. infUsio), bef0csken·· 

dezö, beöntő„ e h i I' u r g .i_ a .i_ li .t ll s u-
1 i a = ars clysn1atica nova ·v. ö, 
tiansfusio. 

Infnsnm (v. ö infusio), a leöntés, a 
forrázat 

Infusnm aux·antii, narancshéjfürrázat 
Infnsnm. aux-antii compositnm, ősz· 

sY-etett nara110shéjfor1·<lzat 
Infusnm oalidnm, a forrázat 
Infnsum chinae se corticis, kinaké-· 

i:ogfol'rázat. 
Infnsnm chiratae, chiratafor1ázat, 
Infnsnm digitalis, g-yüszünkefor ·· 

iazat, 
Infnsnm ex·gotae1 anyaruzsf011ázat 
Infnsnm ÍX''Ígidnm, a. hidegleöntés v. 

felöntés ; az ön.telék. 
Infnsnm gentianae compositnm, 

összetett tárniosfor1á.zat 
Infnsnm kosso, kosszófo11ázat 
Infnsnm k:i:a1nez·ia , kranreriafor-

1ázat 
lnfnsnm laxativum1 hashajt6 für1áY-at, 

bécsi hashajtó A. .. zonos: aqua laxa
tiva Viennensis1 infusnm sennae com-
positun1, potio laxans Vienncnsis 

lnfnsum lnpnli, kon1l6fOrr<Lzat 
Infnsnm quassiae, quassia·· (olvasd: 

kvasszia) fo1rázat 

Infnsnm :r·hei cum natrio carl>onico, 
rhebarbara öntelék. 1,1„ ö„ tinctuia 
rhei .aquosa 

lnfusum senegae, senegafözet, szene„ 
gafözet 

Infnsnm sen:nae compositum = Ín· 
fnsun1 laxativum. 

Infnsum serpenta:i:-iae, seipeutaria·· 
főzet. 

Ingeninm1 az értelem, tehetség, láng .. 
ész 

Ingerendum (ingerere bevezetni~1 be„ 
veendő, bevezetendő; m pl. ital, 
étel 

Ingesta (ingerere bevenni), a bevett 
tárgyaki pl.. tápszerek 

Ingestio (v ö. ingesta), táplálkozás, 
bevétele a tápoknak 

Inglnvies, 1 a toiok; 2. a kérődzők 
első gyo1nra = rurnen1 lumen; 3 
a faliinkság, a torkosság. 

Ingrl\tus, kellemetlen. 
Ingzavidatio (ing1avida1e teherbeej·· 

teui) = iinpraegnatio 
Ingx·ediens (ingredi belépni), 1. be

lépő; 2. összetett gyógyszernek al· 
kotórésze, teh<\.t : 

Ingredientia, az alkot6részek. 
Ingi:·essio (ingredi bon1enni)1 beszállás, 

be1nenés, belépés. 
Ingressns = ingressio. 
Ingressus snperio::c· = cardia. 
Inguen, a lágyéJ.... 
Ingnina (inqucn többese), a lágyékok 
Inguinalis (:v ö. inquiua), lágyéki ; 

pl. glaudula iuquinalis, lá.gyékrnitigy. 
Ifernia inquinalis, lágyéksérv. Co~ 
lu111na in11uinalis inferior seu late· 
ralis a lág,yékrés v lágyékgyiirít 
oldalsó OSfl"lopa , vagy alsó szára 
Columna :inc1uinalis mcdia seµ supew 
rior, a lágyékgyii~·lí. felső oszlo1)a., 
v. középső szár:l. 

Ingnlatio (gula to1·ok), a torokba„ 
öntés 

Inhabitatio {inhabita1e la,k.ni), R lakás. 

Inhalatio (inhala1e belehelni), bcüew 
helés, beszivás 

Injacnlatio (injacula1e belőni), l. be· 
lövés; 2. ond6vetés; 3 Van .Hel-
111ont sze1int: rögtöni lieves gyo· 
n101gö1es, 

Injectio (injieere bef0cskendezni) 1 l be·· 
löveltség ; 2 befecskendezés 

Injectio hypodei:·matica seu snbcn· 
tanea, bö1a.l<Lvaló f8cskondezés 
·v. ö. enesis hypodeunatica. 

Initialis (v. ö initiu1n), kezdetleges:~ 
kezdeti, kezdetes 

Initio (-lj l'~ hó.;: rost), 1 izo1n1ost
gyul11dá.<;; ~. az ínlob, Íllgynladás i 

/ 
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IniÜnm 294 Ins(l:rtio 

3 Feuerstein érteln1ében rhGu-
matismus. 

Inopolypns (+: '{.;- iost; v ö. polypus), 
rostos haba1cz, 

Initium1 kezdet 
Initium extube1·ans = iutestinun1 

coecum 
Initium morbi, a kór kezdete, a be

tegség kezdete. 
Inna.tus -(innasci benszületni), vilá.gra·· 

hozott. benszülött 
Inner·vatio (nervus ideg), beidegzés 
Innodatio (uodus csomó), ősszecso111Ó

sodás, összebouyol6d<ls 
Innominatns (in nem; nou1en név), 

névtelen. Glandula oculi innonünata 
= glaudula lacryn1alis. Ossa inno·· 
minata = ossa c,uneifor1nia. Car
ticalago iuuon1inata cartila.go 
c1icodes. Os innominatnn1 = os coxae 
seu os iliu1n Arter ia inno1ninata 
seu }1nonyn1a, a névtelen ve1oe1 
Lineae inuonllnatae, a, csipöc-sonton 
levő -vonalak N ervus innominatus = 
par quíntu1n = neryus trigerninus 

Innume1·ns, szá1ntalan 
Innnti:·itio = _at1ophia 
Innntr-itio ossium = iachitis V ö 

rachitis 
Inoblastes se. cellnlae (-fi ti; a rost· 

v ö blastos), ínk811zö seitek, kötő~ 
s:-;övetképzö sejtek 

Inocarcinoma (~ r; a lOSt (.,:-; carc1-
no1na), a, rostos rák 

lnochondritis (f; rost in; v. ö., Ghon
dun1), i·ostos pr_·_,.czog6lob 

Inocnlatio (in' ,,úlare beszenizeni), be
szeinzés, b~<;tás, hünlöoltás 

Inocnlatio .:/P,Ccinae = vaccinatio. 
lnocystis (t'i; a rost és cystisl, rostos 

tö1nlö, iostos tok 
Inodesma (~ rcr rost, TO Oicrµ.a szálag}, 

rostos .. szálag, szálag. Néha= pseu·d·.·.·.~:':.f'I 
des1na. 

Inodoi:ns (in ne1n, odo1· illat), uem 1 
illatos, szagtalan 

Inogenesis (-rj ti; rost, -fi yt~s:crti; kép„ 

zödés), 1ostképzödés. 1 

Inolithus ('tj fi; rost, cl H8o; kö), l'ostos ll 

kö, rostkö ! ? 
Inoma (ri; az in), szór61 sz6ra: rost
daganat l\iindenesetre kon:ektebb: mint 

fibroma 
lnopexis (-rj i'i; a rost;, ··~ 7C~!;(i; az alva· 

d<\s), véralvadékonys<lg, n1elynél a vér 
az élöedényekben is lnegalszik, t .. i. 
kicsapja rostanyagjiit, rostonyáj3,t. 

ln~phlogisma (v. ö inophlogosis), az 
innphlógosis c1edményo IIelytelenül 
= inophlogosis 

lnophlogosis (~ ti; rost; v ö phlo
gosis)1 a rostos képletek lobja, az :ln
gyuladas) szálaglob 

Inoscler·oma ('ÍJ i'; iost: y ö. scle101na) 
a rostosszöyet keményedése, indu-
1atio telae fibrosae 

Inosculatio (in ba, be, osculun1 száj \J 

a betorkolá.s, összefolytLs 
Inosinicnm acidnm (·~ i';: itt : _iz;om·· 

rost), izomsav 
Inosis = inogenesis 
Inositum (·~ i.'i; az izonuost), izom·· 

czúkor 
Inosnx·ia

1 
(v ö inositum és co oupo1 

a húgy)i izon1cz11korvizelés izom„ 
czukortartalinú vizelet, izo1ncznk1os 
vizelés -

Inqnies (in ne1n, q_u1es U.) ugalom), a 
nyugtalanság 

Inqnietatio = inquie:;; 
Inqnietndo = inquies 
Inquietns, nyugtalan 
Inqninatio (inqnina1e ha1nisitni)1 tisz· 

td..tlanitas a hamisitás 
Inquisitio (inq_uirera vizsgálni), a 

vizsgálás, a vizsgt\,b,t 
Inquisitio exter·na, kiilsö vizsgfi.lás~ 

külvizsg:l1at. 
Inqnisitio inte:1na, belvizsgálat 
Inqnisitio medico-legalis1 tö1vén,J 

széki orvosi vizsgálat V ü inspec
tio inedico-legalis. 

Insaccatio (in ba, be, "laC( us. zs<\k), 
1 betürenllés, betürés ; 2 hetokolás 

Insalivatio (insaliva10 benyálazni)1 be
. nyálaz<ls, nyállal való összekeverés. 

Insalnbei:· (in pr, és saluher), egész-
ségtelen, ronüott 

Insanabilis, gy6gyít,hataf;lan 
Insania (iu pr„ és sanus ép), ö1iiltség, 

eszelösség. 
lnsania cadiva = 01Jilepsía, 
Insania occnlta, :rejlö örii.ltség, i·ejllJ 

elmebetegség, hi.ppangó ehnel1áho
rosodás. 

Insatiabilis (in pr és satifibilis) 1 tel
}1etetlen .. 

Insatiabilitas = 
Insatietas (v ö. insa.tia,hilis) 1 telhe

tetlenség. 
Inscatnlatio, a betokolá.s Theoria 

insc:a.tnlationis, a bef,okol<ls tana? ! 
lnscriptio (inscribe1e beirni), a beirás, 

csíkozat. Inscniptiones t.ondineae, 
inas csíkozatok 

Ins~nescentia (in JH és senes vén), 
nem vénülés 

Insensibilis (in p1, se1i>nrn é1zék)1 
észrevehf·tetien, ineg nem é1ezhetö. 

Insensibilitas (ins€nsibilis), érzéket
lenség 

Insertio (inserere bed,ugni, betenni), 
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InSertio nervi 295 Inrellectns 

illesztés, tapadás. Insertio 1nusculi, 
az izom tapadásának helye. 

1nsertio nervi, a beidegzés helye. 
InsextiO velamentosa funiculi um

bilicalis, á köldök tapadlisa a mag" 
zatburokh0z, nem pedig a másá.hoz 

Insessus (insidere beülni): beülés1 

félfüTdÖ1 ülöfü1dő, encanthis1na. 
lnsessns vaporosus, ülögözfü:i:dö. 
Insinnatio (in ba, be; sinus öböl), be· 

keblezés, beillesztés, inse:i:tio 
Insipidns, izetlen Diabetes insipidu8~ 

czukor nélküli húgyár 
Insipiens, bohó, ostoba, félkeg,yelmli_ 
Insipient:i8. = insania 
Insitio (insei-M e bevetni)„ 1„ a vetés; 

~} = inoculatio. 
Insitio dentis1 a füi<;beillesztés, fog· 

berakiLs 
lnsitor·, a berak6 1 beolt6, szen1z(í 
Insitus, berakott, beoltott v·accinae 

insitae, beoltott tehé11hin1lő, oltott 
hi111lő. 

Insolatio (in lia~ be, sol nap), a nap
szúrás1 sitiasis. 

Insolubilis (ir.. és pr, solubilis oldé
kony)1 ne1n oldékony, oldhatatlan 

Insolnbilitas (v Q. <tz előtteval6val), 
oldhatatlanság Balogh szótáriib61 

Insomnia (in pi., somuus ilom), ál-· 
1natlansr1g 

lnsomnium, Glomláttl,s. 
Inspectio (inspiuer e ni.cgtekinteni), H, 

szemle, vizsgálat, 1negtekintes. 
Inspectio cadaver-is, hullavizsgálat 

hullaszel'nle, te t e 1n ·· v i z s g á lat. 
Inspectio legalis, törvényszéki vizs .. 

gálnJ vagy szemle, 
Inspectio medico.legalis = inspec-· 

tio legalis 
Inspb:·atio (inspitare belehelni), Ue-

lehelés, belbgzés, 
Inspir·inm = inspiratio 
Inspissans (iaspissare sűríteni), süritö 
lnspissantia x'emedia, süritö sze1ck 

v„ ö 
Inspissatio (Y ö inspissans), a sli~ 

rités, niegsür iisödés. 
lnspissatns, besüritett 
Instan.1•atio1 (instau1a1·e helyreállitni), 

helyl:eállitás. 
Instillatiu { instillar e becsepegLebni) 

becsepegtetés, lJ<:useppentCs. 
Instinctio = 
Instinctns (instiuqnere ÖS?;töaözu:i), 

aíl ösztön 
lnstinctivns, öszt,önszet li. 
lnstitutio {iustitue1e ;i.lkotni, beren

,fe?.ni, ü1tézkellui\ <1Z intézkc,dés, <tíl 

intézet, 
Institntnw, az iutózet, tanitó intézet 

Instructio (instruere tanitni), a ta,ni" 
tas, az utasitás. 

Instructivns, tanulságos. V„ ö 
Instr·uctns, tanult. 
Instrumentarium = armame11tarium 

v. ö 
In.str·umentum, az 0S2!köz, sze1·szám, 

1nüsze1. 
Instrnmentumchir•nrgicum,a sebészi 

müsze1· 
Instrumentum 

emésztő szerv 
digestionis, 

Inst:z:um.entnm instr·nmentornm, a 
kéz 

lnsuccatio (in ba, bej succus nedv), 
befözése száraz anyagoknak ned
vekbe; pl aloe befözése valamely 
finon1 gyümölcs uedvébe. 

Insn-fficientia (iu pr., su-fficere kielégi .. 
teni), se, valvularu111 cordis, a Szív
billentylík elégtelensége, a szivbil
lentylik össze ne1n érése, 1negrövi .. 
dülése 

Insnffioien·tia valvula1"nm bicuspi
dalinm = 

Insuft'icientia valvnlar,nm mitra
linm, a püspöksüveg .. alakU bille11-
tyűk 1negrövidülése, a kéthegyű bil„ 
lentyük össze nem éi·ése. 

Insu:lficientia valvnlarum semiln
nar'ium, a félholdalakú billeutyúk 
inegrövidülése, össze ne1n érése„ 

Insn!ficientia va.lvularnm tr'icuspi
dalinm, a háromhegyü billentyűk 
össze nem érése, 1negrövidülése, 

Insufflatio (iusufflare befújni), a be· 
fúvá':'$". 

Insnla, a sziget, 
Insula Reilii, Reil-féle sziget. 
Insula vasalis1 az edéuysziget 
Insnlae Peyeri = a.gn1ina Pcyeri. 
Insnlae pulmona.les, a tii.döszigetak 
Insnltus (insilire rángatni, rá1ohauni), 

a rohan1, a kbrroham, 
Insultns apopleoticus, gutaroharn 
Insultus eclampticns, rang6 görcs-

1oha1n 
Insultus epilepticus, nyavalyatörése.5 

rohan1„ 
Insnltus febris, lázroharn. 
lnsnltus hystexicus, inéhk6rsigos ro" 

ha1n, inéhk6r·os i:oham 
lnsupurabilis (in pr. ; insuppurate ge .. 

nyedni), nen1 genyeszthetö7 norn ge· 
nyedö. 

lntegxitas (integer é1J)r az épsóg, 
egészség 

Integnmentum (integere fedni), a ta
kar6 Iutegunienta cor_poris com1nu· 
nia, a köztakaró Integun1enta foetus 1 

magza.tbu1·ok 
! Intellectns, az értelem 

W-11!11-
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Intemperantia (intemperans n1érték· 
telen), mertékteleuség, zabolátlan 
szenvedélyesség. 

Intempe:ries (in pr,, tempus idő), 1. 
rosz idő, vihar, fergeteg; 2. korcs· 
vérűség, Felesleges. 

lntempe:r·ies animi, lelki lehangoltság 
Intensio (intendere feszitni), a feszí„ 

tés, a fSszi'.ílés 
Intensitas (v. ö. intensio), nagyfokú 

erő, belterjesség, 
Intensivns, belterjes, nagyfokú, heves, 

er6s 
Intentio, az akarat, a szándék, a tö

rekvés„ Sanatio per primam intentio· 
nem, az ö s sz efor I ad ás; seb„ 
gy6gyulá.s genyedés nélkül. Sanatio 
per secunda1n intentionem, a be
h ege dé s; sebgyógyulás geuye
déssel 

Inte:ralveolaris (inter közt; v ö. al
veolaris), sejtközti, sejtközi. 

Interaneus, belső Interanea, a belek i 
has-zsigerek 

InteJ:a:r•tionlai:is (inte1 közt és arti·· 
culus), íziiletközti, izületbeli, ízület .. 
közi 

Intercalaris (intercalare közbehivni, 
közbeszúrni), közbeszúrt. Dies inter
ca.lares, lázmentes napok ; némelyek 
szerint a közbeeső erősb rohamú láz· 
napok„ 

I:u.tercellularis (inter közt; v. ö cal„ 
lula), sejtközi V,. ö„ substantia inter. 
cellularis, 

Intei:·ceptio (inte.rcipere megszakasz„ 
tani), lnegszakasztás, fJlbeszakadás 

Interceptio intestinornm = ileus, 
chordapsus„ 

Intercidens, közbeeső. Dies interci
dentes = dies intercalares Pulsus 
inte1cidens1 közbeeső él.lökés 

Intei:·cilinm (inte1 közt, ciliuln pilla· 
sztír), a tarhely, glabella 

Inte:a:·cisio {inter közt, caedere vágni), 
1. elvágás, átvágás;· átmets~és; 2. ki-
1na1adása pl. egy érlökéS,'.~k. V ö. 

Inte:r·cisns (v„ ö. iutercisir:t< elvágott, 
1 ögtön inegsziintetett, J, L;:Ut„ Pulsus 
:i.nte1cisus, kimaradó, '.„.:'i ál 16 ér .. 
lökés, pulsus deíiciens. 

In~er·clavicnlar·is (inter közt ; v„ ö 
clavicularis), kulcscsontközi Balogh 
szB:.~->: á ból 

Interclnsio (inte1cludere elzárni), el·· 
z<Lrás, elrekesztés, megrekedés 

Inter·clnsio animae, a lélegzet 1neg 
reked!fse, a lé 1 e g z e t el á l·· 
1 ás a. 

Interoolnmna (intet közt, columna 
oszlop), elavúlt reteszforma sebészi 
műszer„ 

__ „ ____ • „ _____ „_ .. 

Intercolnmnaris (inter közt ; v. ö 
cqlnmna), szárközti.. Pl. fibrae inte:r
colu1nnares sen collaterales seu arci· 
formes, a lágyék gyürü íves rostjai 

Interoostalis (inter közt, costa borda), 
bordaközti, bo.t'daközi„ ~fusculi in
tercostales1 bo1daközi izn1ok.. 1\Tervi 
intercostales, bordaközi idegek Ve·· 
nae intercostales, bordaközi erek 

Intercnri:·ens (intercurrere közbefU.tni), 
közbelépő, közbeeső„ 

Interons {inter közt, cutis bőr), bö1· 
a.latti ; pl hydrops intercus = ana-· 
sarca. 

Intercutaneua (inter ott, alatt; v. ö 
intercus) = :intercus. Balogh szó
tá.rából 

Inter-digitalis (iuter közti v. ö digi· 
talis), újjközti, újjközi. V ö. 

Interdigitium (inter közt, digitus újj), 
sze1nölcsszeríi növedékek a kéz~ és 
lábujjak között, tyúkszem Szór61 
sz6ra : újjköz 

Interfeminenm (iuter közt, fe1nen a 
czomb)1 a gát, perineum. Balogh sz6. 
fejtése és forditása »női gát« téves 

Inter·ferentia (inter közt, ferre vinni), 
fényhullámRtalálkozás Thauhoife:r, 

Interfininm (intet' közt, fines határok), 
a közfal = septum 

Intei:·flninm nai:inm = septu1n na„ 
riun1. J\{a.gában intArfinium nen1 jé 
lenthet or1sövényt - mint a.7.t Ba·· 
logh szótárában olvassuk. 

Interitns (jnterire elvesv.ni), el.ves?:és, 
halálozás, halJ_! 

Interlobnla:r·is (inte1 közt, lobulus 
lebenyke) lebenykeküzti, lebenyke·· 
közi 

Intermedins (inte1 l;:özött, 1nedius 
közepetti), középcnálló 1 közepetti. 
Intern1edía ligameutalia seu nervea· 
inscriptiones tendiueae 

Intei:·:tnissio (inter1nittere 
hagyni), félbenhagyás, 
szünetelés, szünet 

félben~ 
elhagyás, 

Intermissio feb1is, iohamtól ment 
idő 

Inter·mittens (v. ö. iuter1nissio), fél
bL.,'."{i.agy6, váltó; feb1is intermittens, 
váL :.láz, hideglelés 

Inte:r·ltodia, 117. új~ak ízei, per e u: e i 
V. ö phalanges, V ö. 

Internodinm (inter között, uodus cso· 
1nó), 1. növénytanilag: közbeeső 
csomói 2. újjpe1cz. 

Intez·nnntins, hirnök, követ, Dies in
. ter.uuntii = dies critici, válságos 
napok 

Inter·ocnlaris {inter közti v. ö 'lCU·· 

lus), szen1közi. Balogh szerirlt: két
szemk0ztJ. Sz6rul-szóra igaza is van 

• 
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Jnterosseus 297 Intestinnm grossnm 

De a. 1nagyar ember két szemét egy 
szemnek mondja, egy szemét pediglen 
félszemnek Teh:it: interocularis, 
szen1közi. 

Interosseus (inter közt ; v. ö. osseus ), 
csontok közti1 csontközi„ Muscnli in
terossei manus interni~ a kéznek bel„ 
sö csontközi izn1ai. Hyrtl ajánlata 
sz01int: iuusculi intercarpei interni 
Musculi inte:rossei manus externi, a 
kéznek külső csontközi izmai Hy1·tl 
szerint: mu5culi intercarpei externi 
Musculi interossei pedis externi, a 
lábnak külső csontközi izmai„ Hvrtl 
szerint: musculi intermatetarsei 'ex
terni Musouli interossei pedis interni, 
a lábnak belsél csontközi izmai Hyrtl 
szerint: musc.:uli inter1netatarsei in
terni., Hyrtl E zen ajánlatával - abba 
a hibába esett, melyre ő maga igen 
har'1gszik - t. i hyb1·idumokat alko
tott, mert inter deák, metacarpus, me
tatarsus görög szavak Nervi inter
ossei interni, externi, a belső s 
külső csontközi idegek 

Interpellatus (interpella1e félbesza
kitni)1 félbeszakitott; pl.. morbus 
interpellatus, rendes folyan1ában, 
fut á s á b a n megszakadt , inegza
vart betegség 

Inter·polatns (interpolare változtatni, 
közbeszúrni), közbeszúrt Dies in
terpolati = dies intercalares. 

Inter·pono, e:r·e, közbe áUitok, nyúj. 
tok_; pl. inedica1neu interponere, két 
szert váltogatva v felváltva nyújtani 

Interpretatio (inte1p1etare), a magya
rázat 

Inte:c·rupte · pinnatus (inteu:upt.us 
n1~gszakitva i piunatus, szárnyas), 
szarnyaSfl.,U szaggatott Balogh s,.;6-
tárából 

Interr·uptio (in.terr umpe1e röktöu n1eg
szak~t~ni), a megs7.akasztás , meg·· 
szak1tas. 

Inter·scapular·is (iµter közt, scapula 
lapoczka)t laroczkaközötti, lapoczi-_a
közi. 

lnter·scapulinm. = spina scapulfl.,e 
Inter·sectio (inter között, sectio inet

szés), közbevágás, 1negszakaszt<l.s, 
átvágás, keresztezés. 

Intersectio ner·vornm opticornm 
= chiasma nervoruni opticonnn. 

Inter·sectiones mnscnlox·um tendi
neae = insc1iptioues musculorun1 
tendiueae 

Intersepimentnm (inter:=;P,pe10 elke· 
l"iteni), válaszfal, r·ekesz, sövény 

lntersepimentnin thoracis = n1edi 
astinum 

Interseptum. (v, ö„ intexsepimentuni), 
1„ a válaszfal; 2, = diapbragma. 

Inter·septum virginale = hymen. 
Inter·spfualis (inter között, spina tö

vis}, tövisközötti. Musculi interspi·· 
nales, a csigolyatövisek közti izmok, 

Inte:r·stitialis, közi.. V. ö 
Inter·stitium., a köz 
Interstitium ciliare(?) = ligamenturn 

ciliare„ 
Iuter·stitium. jngular e = jugulum. 
Intertr-agicns (v. ö tragus é.s inter 

közt), czápközi, pl. incisuxa .. 
Inte:i:·tr·ansversar•ius, sz6r61 szÚ!a: 

harántközi. Értsd : a usigolyák ha-
1ántnytllványai közt. PI, musculi 
inte1transversarii, a csigolya harllint 
nyulványai közti izmok. 

Intez·tr·igo (inter között, terere dör
zsölni), bőifeldörzsölés, a kipállás, 
feltörés. 

Inter·tx·igo per-inealis, a gát .. taj fel
pálláSa, feltörése. 

Inter·t:r·igo podicis, a far kipállisa 
Intex·vallum (in.ter között, vallus 

sáncz), köz, időköz„ 
Inter·vallum lucidum, a elmehábo· 

1odottak -· u„ u. világos időszaka, 
mikor viszonlag észnél vannak 

Inter·ver·tebr·alis (inteI közt és ver· 
tcb1a), csigolya.közi, csigolyaközti 

Intestatns (in pr„ és testis a here) 1 

a he1élt 
Intestina; v ö. intestínum., 1nelynek 

többese. 
Intestinalis, béli. V ö intestinum 
Intestinula ce:i·eb:c-i (intestinulum 

többese) = gy1i cereb1·i 
Intestinula Meibomii = glandulae 

n1eibo1nianae 
Intestinuluin. (iutestinum kies'), 1. kis 

bél j 2 fuuiculus u1nbilicalis 
Intestinum, a bél. Nen1 = has-zsigen 

rek, mert az »viscera<,, 
Intestinnm cellulatum = colon 
Intestiunm. ciliar·e oonli = corpus 

cilia1·e. 
Intestinum circnmvolutnm. iu" 

testinurn tenue 
Intest~num coecnm1 <\ vakbél 
Intestinum colon, a lnukabél, a 

remese 
Intestinum contox·tnm = intesti. 

num tenue 
Intestinnm cr-assnm = colon 
Intestinum dnodennm, a nyom.bél 
Intestinum. glo.mex·atnm = intesti„ 

num tenue 
Intestinum. gxacile = iutestinutn 

tenue. 
Intestinnm grossnm = colou.. 

'\j 
1 
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Intestinum gy.tatnm intestinum 
tenue 

Intea.t.innm 1e]nnnm, az éhbél.. Nerr1 
egyéb mint az ileum felső része -· 
tehát elvetendő V ö. 1-IyI'tl Onoma
t6logia anatomica pag. 283., 

Intestinnm ilinm, a csipöbél. 
Intestinnm involntnm = intestinum 

tenue 
laxnm = oo.lon. Intestinnm 

Intestinnm longnm = intestinuu1 
tenue. 

Intestinnm 
Intestinnni. 
Intestinnm 
Intestinnm 

mediuin = lnesente1iu1n 
plennm = colon 
rectum, a Yégbél. 
revolntnm = intestiuuni 

teuue. 
Intestinnm spissnm = colon 
Iniestinum snbtile = 
lntestinnm tenne, a vékonybelek 
Intimns (inte1nus legfelsőbb foka) a 

legfelsőbb„ Pl. intin1a so tunica ar-· 
teriae, a ve1öé1 belső ineze Inti1nu1n 
unguis = 1 a.dix uuguis, 

Intonatio intestinalis (intouatio a 
hangzás), has- vagy bélko1gás .. 

Intorsio = disto1sío. 
Intoxicittio (in és toxicurn), a inérge·· 

zés. Pl 
Intoxicatio cum acido cai·bolico = 

oar·bolinto:x:icatio 
Intoxicatio cum jodoformo, jodo. i 

fo1n1os mé1gezés 
In toxicatio cum phosphor·o, phosz .. 

phor.mé1gezés 
Intoxicatio traumatica sec Chas· 

saignac = gang1aena spontanea 
Intra·acetabnlaris (intra belül; v. ö 

acetabularis), vápabeli, vápá.n belii.1-
Intr·acapsularis · (intra belüli v. ö 

capsula1is}, tokon belül. 
Intracax·dialis (intra belül; v. ö. 

catdialis), szivbeli, szíven belül 
Inti:-ace:1·ebr•alis, (intra belül; v ö, 

uereb1alis), agyvelöbeli. 
Intracxanialis (intra belül; v 

cranialis), koponyán belül 
ö 

Int:i·afoetatio (intra beliil; v. ö. foe
tatio, foetus), foetus in foetu, iker„ 
szö.t'.uyeteg, n1elynek egyik fele fej· 
lr:·7 ,{in tö1peképe11 tenyészik a má.sik 

, · )Jl kifejlett félen. 
;:..1ltralobnlar-is (intra belül és lobu-

la1is;, -lebenybeli. 
Intzamnralis (-), fulzcttbeli. 
Intr·amammai:ins (intra beli.i1·1 v 
· m~1n1ma1ius), csecsbeli, csecsgyur. 

mabeli. 
Intran1uscnlaris (int1a belül és rnns 

cularis), izon1beli, 
Intr·aocnlaris (int1 a belül ; v. ö ocu

laris), szembeli, 

1 IntJ:·ape:tiotonealis (intra belül; v ö 
peritonealis), hashártyánbelüli, has· 
ür·egenbelüli. 

Intrapolari!'l (inter között és polus), sar·· 
kok közti, sa..r-kközi Balogh szótárából 

Int:r·a:rius se embz·yon, növtl. fehé1-
nyebrili csü. 

Intrantexinns (int1a ban ben és uteii· 
nus),n1éhbeli, lTiéhü1egbeli, pl. orvoslás 

Int:rava.ginalis (lnt1a belül és vagi
nalis)i mezbeli, mezen, hüvelyen belül 

Intxavenosns (intia és venosus eres), 
é.rbeli, pl. befecskendezés, ömlesztés 

Intravertebr·alis (verteb1alis és intni. 
belül), csigolyán beliili ? ! Balogh szó. 
tá1ából 

Intxicatnra ne:rvor·nm opticoz·nm 
(int1icar e össze bon yolitni) = chias1na 
nervo1um opticorum, 

Introitus (introiie bemenni), a be~ 
menet, bejárat, bejáró, benyilb, szád 

Inti'·oitns pelvis = apertu1a rel\ris 
supe1io1 

IntJ:·oitns vaginae, a h ü v el y n. y i· 
l á s a, bejárója. 

Intxo:r·sns, befelé fürdult. 
Int:r·o·:r·et1•ovei:·sio cornnta (v. U 

ohÜissochiso1r haphia ), Signo1iui-f8le 
betfuö, gyökeres sérvgyógyitás. 

Intiosnsceptio = intussusceptio. 
Introvex·sio, betiirés, befordul:is, be· 

tü1e111lés„ 
Introvexsio nteri = iuve1·sio uteri 
Intnbns = iutybus. 
Intnm.escentia (intu111esce1e fehlnz .. 

zadni), a felduzzadás 
Intnmescentia cervicalis mednllae 

spinalis, a gerincz7eHí nyaki duzza
nata. 

Intnmescentia ga.ngliifor·mis 
ganglion G-asse1·i. 

Intnmesceutia inferiox· mednllae 
spinalis = intu1nescentia lu1nbalis 
n1edullae spinalis. 

Intumescentia lienis, a lépdaganat 
Népies nyelven: gyom.orsérvés vagy 
egyszerűen -- sérvés. 

Intumescentia lnmbalif:> 
spinalis, a ge1·h::czvelö 
ág,yéki duzzanata 

mednllae 
alsó vagy 

Intumescentia semilunai:·is = gan·· 
glion Gasseri 

Intnmescentia snpei:iox· m.ednllae 
~pin8.lis, a gerinczvolH fl:llsö v. 
nyaki duzzanata. V ö intun1ef;centia 
cer vicalis inedullae spiaali,;; 

Intnssnsceptio (intus b~liil, snsci11ere 
befogadni), betürő:lés, pl bélbetürö
dés. V ö. invaginatio 

Intybns i v ü. c:icho1h1111 
Innia helenium L., örvényg)'ökér

sertecsék 
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Innlinnm., az örvényal, az ini.üin 
Innnctio (inungere bekenni)1 a beke

nés. Cura inuncto1ia, kenőorvosl'is. 
lnnstio (inurere beégetni), beégetés, 

m€ly nagyfokú r11egsütés ".\" é1nelyek 
szerint : a sütöszer 

Innstor·ium. = caute1iu1n. 
Invaginatio = intussusceptio 
Invaginatorium herniale, sé1" fo1„ 

dit6. Balogh szerint: sérv-betüren1-
lesztö készülék ? ! 

Invalidus, rokkant 
Invasio, a megtáro;tdás, n1egfe1tőzte

tés, a rohan1„ 
Invasio morbi, kór1·oha.111. 
Inventio (invenhe feltalálni), a felta

lálás, a találmány. 
Inversio (iuvertere megfol'ditani, ki

felé forditni), kifordulás 
Inversio palpebrae: szen1pillakifor

duláR. Baloghnál : szemhéjbefo1·du
lás Szerinte111 téves n1agya1ázat. 'l 
ö a következőkkel: 

Invez·sio nte:i:l, n1éhkifordulás. A rriéh 
fenekének uyalkás hártyája a hüvely
ben' láthat6 - tehát a inéh feneké· 
vel kifelé fordult. Inde: méh-kifordu· 
lás S ha ez áll. akkor inversio 
IJalpebrae: szinte - pillakifordulás 
·y, ö. n1et1aua.strophe. 

Invex,sio vesicae = cistanastrophe 
Iuversio, vesicae cum px·olapsu, <-1 

húgyhólyag kiesése és kifo:rdulása 
V„ ö cystoptosis 

Invexsio veeicae congeuita, pro
lapsus vesicae urinariae, a húgyh6. 
lyag kivülesése1 világrahozott has
fal résen 

Inversus (v ö„ inversio), kifordult, 
Invex·tens (v. ö. inversio)1 kifordit6, 

lnegmásitó, inegváltozó 
Investitura (vestis nlez), a inez, a 

ruhá.zat Investitura fb.niculi umbi„ 
licalis, a köldökzsinór 1neze 

Inveteratusi idiilt, megrögzött, ko
nok, t. i, betegség, 

Inviscans (in ba be, viscum lép), 
besiiritél, lépessé tevő. 

Invie.cantia se X'emedia ( v„ ö. invis~ 
cans), sűritő szerek. Felesleges. 

Inviscatio (v. ö, inviscans), slirüsödés, 
uyulósodás. Felesleges 

ÜLvolncx-a cerebri (v, ö. involucrum, 
melynek többese), az agyvelő mezei 
)l.íembranae v. meninges cerebri Invo· 
lucra 11ervoru1n1 az idegek burkai, 
takarói, mezei, nervorum vaginae. 

Involncrum (involvere betakarni), a 
hüvely, a takaró a burok, a nlez. 

Involncrnm coxdis, a szívburok. 
Involncrum foetus, a magzatburok 
Involumentum. = involucrum. 

i Inv!Jlnntai•ins (in pr ., vvlnutas akarat); 
üukényteleni akaratlan. 

Involntio (inv0lvere betakarni)1 1. a. 
bebu1kolás, bepólyázás ; 2. visszafej
lődés 

Involntns, befont, bebu1kolt, bebonyo~ 
lódott. Intestinum. involutu1n = intes„ 
tinu1n tenue, 

In.volvens (v. ö involutio), bebu1·kol6, 
befed0,. bev0n6 

Involventia xemedia (v. ö invol
vens), bevonó szerek. 

Joclalinm., jodalnm. hyclricnm (v ö 
jodum), jodalhydrat. 

Joclammoninm (v. ö jodum s a1nmo~ 
uiu111) an11noniun1 jodatum, jódos 
a111111011 

Jodamylnm. = a1nyle jodata 
Jodantimonium, jódos antimon. V. 

ö. stíbium jodatun1, antimouüun jo· 
datu1n 

Jodax·s~nnm (v. ö. a,1se11um s jodu1n}1 = jodun1 a1 senicosum 
J odatns, iblanyos, j ó do s 
Jodbai:·ynm (v ö jodu1n s baryum)1 

joduretun1 baryi 
Jodes (loe~OYji;, [<Úb't]~'), 1. ib0lyaszerü 1 

ibolyaszin{i; 2 aeruginosus 
Jodetum ax'seniosnm, jódos arzén? 

Balogh sz6tárá.b61 
Jodicns, jód.savas. 
J odidnm fex~i sacchaxati = ferl'um 

jodatun1. sacchua:atn1n 
Jodidnm natxii = uat1iu1n jodatnm 
Joclidnm pota~sii = kaliu111 jodatum 
J odina = jodu1n. 
Jodismns (v ö. jodum), jódbetegség1 

j6du1é1ge.:iés. 
Jodismns acntns, heveny jód1nérge. 

zés vagy jódbetegség 
Jodismns chronicns, idült jódmer„ 

gezés 
Jodinm = jodum. 
Jodoformium (v. jodu1n s acid11m for

micicum), a jodoform1 iodoforom. 
»Haugyiblag~ elvetendő 

Jodomethe (v ö jodu1n s 111ethe), 
jódmá1nor 

Jodophthisis (v. ö. jodu1n s phthisis)i 
idült jódmérgezés okozta sorvadás 

Jodnlil (v ö. iodes; TO t'.lov az ibolya., 
mivel a jód n1egn1elegitve ibolya„ 
szinü gőzöket ereszt), a jód, a.z ib. 
la ny 

Jodnm. ax·senicosnm, a1zénsava;; 
j6d 1 ! 

Jodn:c'etum az·genti, jódos ezüst, jód„ 
ozüst 

Joduretnm baryi (v ö. jodum és 
baryum), jódbaryum 

J odnr'etnm hydr·argyxicnm = hydr ·· 
argyrum bijodatum rubrun1. 



ti 

Jodnretum hydrargyrosnm 300 lridocapsulitis 

Jodnr'etnm hydrargyrosnm = hydr
a.rgyrum jodatum fl.avum„ 

Jodnr·etnm natricnm 
Jodni:·etum. natrii = natl'ium joda .. 

tum. 
Jodnretnm potassae = kaliun1 jo·· 

datum, 
J odnretnm. sulfnris, kén jód 
Jonthi (ol fov~o(, ó t.'ov::!o.:; tobbese), 

a bőrvirágok - pl. acne 
Jotacismus (0 {wco:x.t;µé.;), L 6„(_htelen1-

ben az i betli erős _kiejtése ; 2„ Blau
cart szerint azon nyelvhiba, melynél 
az illető a zs betlit nc1n hü:ja tisz .. 
tán kiejtoni 

Ipecacnanha (po1 tugali szó s jelent 
"\\7ittstein szer·int: hánytató kjs uti 
fii vet)1 hánytató gyökéi. Caephai3lis 
ip·ecacuanha Willd„ gy-ökere. 

Ipecacuanha nostras = plumbago 
europaea L. 

Ipecacnanhicns ( ~ ), hánytat6gyö
ké1savas. 

Ipomoea pni:·ga Hayne, (fY féreg1 

~µoto; hasonló), hashajtó jalapa. 
Azonos : ipomoea jalappa :N"uttal, 
1_,ouvolvulus pu1ga \Vend, exog0niu111 
purga Benthanl.. Balogh szótárában 
»ipomea« van irva, holott helyes 
sz6fejtése oda utal, hogy "ipo111oea« 
s nen1 ~ipomea. « JHegjegyzendö, hogy 
Wittstein szerint ipornooa schiedeana 
.ziucc Ugyan e szerzönél találok 1nég 
két synony1not, u n1 <_.onvolvulus 
jalapa Schiede és convolvulns offici„ 
nalis G Pellet 

Ipomoea tnrpethnm R, B , ( v. ö 
ipomoea; turbit arabs szó), a tnr
peturn, hashajtó tu1 bit, tur bit szulák ? 
Gyöke1e ska1n1noniumszer(í gyantát 
tartalmaz. 

lpomoeicum acidnm, jalapasa\·. 
Ira, a harag. 
Iracnndia, hirtelen harag az indula

tosság. 
I:a:·acnndns,hi:ttelen, haragos, indulatos 
Ir·ealgia (v ö, üis; TO &Ayo.; fájdalo1n), 

szivárványháztya - fájdalo1n, sze1n
l'ekesz-zsába1 dolor ii·idis. 

Ireancistron, ir·eoptosis, v ö irid 
stb 

lr·eope:risphinxis (v„ ö 111s; 'ii rrEpf
crcny~~<; lekötés, kötülkötés), iiidis cii·· 
cun1strictio V, ö„ üidencleisis. 

Ir·iancistr·on, irioncion; v. ö hid 
etc. 

Iridaemia (v. o. 111s; TO o:tµ~ vé1), u, 

szivá.1ványhártya vél'zése 1 a szem-
1ekesz vé1zése 

Iridalgia = irealgia. 
Iridallochro•is (v„ ö iris; éf.)./.or; más i 

v ö. chroa), a szivál'ványhárt,ya - a 
sze1n1ekesz színvesztése. 

Iridancist:r·on, i:reancisti:·On, ir-ian. 
cistx·on (v„ ö. iris ; TO 1í.yx1crTpov horog), 
szivá1 ványhá.1't,ya„horog, sze111rekesz
hor·og. 

Ir·idar·aeosis (v ö iris; -/i &po:loocrt;, 
n1eg1itkulás, megvékonyulás), szem
rekeszso1 vadás, sze1nrekesz„vész 1 

at1·ophia i.Iidis 
Iridanxe (v ö itis ; -!i &u~"t) szapo1 O·· 

dás), a szivárványhártya túltengése, 
szemTekesz .. túltengés 

Iridanxesis izidauxe„ 
Ir·ideae (v. ö. iris ge.rmanica) 1 nöszi. 

ron1félék 
lridectomedialysis (v. ö. üidectomia 

és -/i BtdAvai;), Sch111idt J Ad sze.rint 
azon sze1nbogáralkotás n1elynél a 
n1lltevö iridectomiát és i.ridodialysist 
hajt végre Felesleges - hosszú szó 

Iridectomia (v. ö„ his; ~ ói:roµ~, a 
künetszés), szen1reke1:fzcsonkitás, 1nÜ·· 
leges szem bogár • alkotá..s, a szem·· 
i·ekesz egy darabj<inak kin1etszése 
által. 

Ir·idectomns (v. ö iúdectonüa), sze111-
1·ekeszcsonkit6 t i kés vagy 0lló, 
szóval i11üsze1, 

I:ridectropinm (v„ ö iris és ect1opiun1)1 

ectropium izidis 1 a szemrekesznek 
kifelé fo1dulása 

I:ridelcosis (v ö iris; ·~ f),xlllcn;, feké· 
lycsedés), sze1nrekesz - fokélyesedés, 
üitis suppurativa 

I:ridencleisis = 
Iridencleismns (v ö. iris; -fi lyxAEtO"(<;, 

Ó l:yxAEtaµ.Ó<; bezá1ás)1 s:ú vár vány h:irtya· 
bocsipés, 1nüszcmbogár alkotás, a 
sze1nrekesz egy darabjának beszori
tási1 által 

ll'·ident:r·opinm (v. ö. iris és ent10·· 
piun1), a sze1111ekesznek befo1dulá:;;a, 
hátrafelé való gyü1ödése? ! ! 

li·id .. eremia (v. ö iris j ~ lp"t)/J.(et:) a 
fogyatkozás, fosztas, elhagyottság, 
pusztaság; lp~µo<; n1egfosztott), szóról 
sz61tt: szemrekesztől való 1negfosz
tás,. De aniridiát kell alatta érteni 

Ir·idesis (v„ ö. fris; 6"$w lekötök), m{i
leges látaképzéR a szivá1 vány kihn
zása s lokötése által. Balogh sz6t<irli
b61. llfűlegos szembogá11-Llkotás a 
szemrekesz niegkötése n~ján Tahtn 
= iridodesis? ? ; 

Irídium (~ T,ot;- a s:<1iv:irvány)1 az frj„ 
.1iun1. 

Irid·ocapsnlitis (v. ü. iiis és <A111suli
tis; harbaris1nus), szivá.rváuy-len
tokgyula(lás BalQgh sz6tá.ráb61 
Szenuekeszloncsetok.gyuladás. Kor
rektebb: ii idope1 iphaoitis 
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Iridoce!e 301 Iritis 

Iridocele (v. ö„ 
-rekesz··sérv, a 
kitolulása 

ixis ·és cele ), 
szivárvány 

a szen1· 
kiesése1 

Ix"ido-chol'oiditis (v„ ö. iris és cho1·oi-
ditis), sze1n1ekesz és é1hártyalob vagy 
gyuladás 

I:x·ido-cho:1oiditis consecutiva, kö
vetkezetes J másodlagos sze1n1·ekesz· 
é1·hártyalob 

Ix·ido-choroiditis gum.mosa, gumós 
v. göbös szemrekesz - érhártyalob 

lr'ido - cho:1·oiditis pa1"enchyma tosa 
seu snppnz·ativa, gyurmabeli, gc
nyesedő, fekélyképző sze1nrekesz
érhártyagyuladás v„ lob 

I:i·ido-choroiditis plastica, össze
forrasztó sze111rekesz·érhártyalob v. 
gyuladás 

I:rido-choroiditis serosa, savós sze111„ 
rekesz-érhártya.lob v gyuladás. 

ll'ido-choroidltis sympathica, együtt. 
érző szennekesz ·· érhartyalob vagy 
gyuladás„ 

I:xido„chor·oiditis ti:·aumatica, sérülés· 
okozta sze1n1ekesz-érbártyagyuladá.s 

Ix·idocinesis (v. ö. i1is; ~ xh"l')O"t<; a 
mozgás), a, szen1rekesz 1nozgása.; 
t, i. összehúzódása és tágulása. 

Ii:·idocoloboma (v. ö. iris és coloboma), 
szemrekeszrés. sze1nrekesz-hasadék, 

Irid.ocyclitis '(v. ö. iris cyilitis), 
szemrekesz - sugá:rtestlo b v. gyuladás. 

Ixidodialysis (v„ ö iris és 'il t'itri'Avcrti; 
a fejtés), a sze1nrekesz lefejtése, l(l
feslése. 

Ii:idodesis (y o n1s; ~ O~o-ti; a kötés), 
a szemrf'lkesz lekötése fonállal.. V. ö 
iridesis 

Ix·idodonesis (v„ ö i:ris; 'fi Oo'.\IY)O"tC: a 
lengés), iris tremnlans, rezgö szem· 
rekesz, szemrekeszrezgés szemrekesz„ 
remegés, · 

Iridoleptynsis (v„ ö. iris j 1Í A~rrT'J\IO"tC: 
a véknyulás), a szen1rekesz sorvadása 

Ix·ido·malacia ( v. ö„ iris ; ~ µo:),o:xt'.a a 
puhulás), a szemrekesz ebnállása 

11:-idomelanoxna 1 i:xodomelanosis 
( v. ö. iris és melano1na), a szen1-
rekesz vérszinrá.1~ja. 

Ix·idontesodialysis (v ö. iris; µilcro; 
közép, ~ OtiAvcrti; a fejtés), a szem·· 
i:ekesznek belsö odanőtt szélének le· 
fejtése ! 

Iridoncosis, 
-I; Öyx.Ci)crt; a 
daganata, 
uvealis? ! 

ix·idoncns (v .. ö. iris és 
dagadás), a sze1nrekesz 
duzzadása. Staphylo1na 

Iridopai:alysis (v. ö. i:ris <ls pa1alysis), 
a szi";át\'Úny hűdése, a szemre
ke sz bénulása 

Ixidoparelcysis (v. ö. iris, 'r':o:pá félre, 
D.:t..$W huzni) = iridencleisis. 

Ixidoparesis (v. ö. iris és pai:esis), 
a szivárvány félhűdése, a szemrekesz 
félig bénulása, nem tökéletes bénulása. 

Ix·idoperijlha.citis (v. ö .. iris és peri. 
phacitis) = iridocapsnlitis, V. ö ezzel. 

Ii:·idopexiphi:;·actis (?), állítólag = 
iritis postica 

Iridoperisphinxis = ireoperisphinx:is 
Ir'idoplania (v, ö iris; ~ 'ltAo:.\l"fÍ bolyon· 

gás) =? iridodonesis .. 
Ir·idoplasma ( v„ ö. iris és plasma) = 

ueoplasma iridis? ! 
Ir·idop egia (v„ ö. lilS ; Ti rcArn'~ a 

hüdés) - iridoparal,ysis Balogh 
szótárából 

Ii:·idoptosis (v. ö iris és ptosis), a 
szivárvány kiesése, a szemrekesz ki„ 
tolulása 

Iridox·x·hagas, iridorrhoge, irido·· 
r·rhax (v. ö. iris, ~ f,ayá;, 1Í Proyrj, Ó ~ 
pw; a hasadék), szivarvány hasadék 
Colol)o1na iridis ! 

Ixidoi:·r·hexis ( v ö. iris és ~ Pi'í!;t; a 
szakadás), szemrekesz .. szakadás. 

Iridoi:·rhytidosis (v ö. iris; ~ ~1.al. .. 
ŰCilO"tC: a ronczosadás), a szemreke.sz 
lánczosodása ? ! 

Iridoschisis, ii:-idoschisma (v. ö„ iris i 
~ cry,1.mr,, .o crxlo-µ.cx. a hasadék) = 
colo horna ilidis 

I:1:-idospasmus (v ö u:1s és spasmus 
a görcs), a szivá1váuy görcse, a 
szeunekesz; görcse 

l:i:idosteresis ( v ö iI is ; Ti O"TIÍP"l'JO"~C: a 
fosztás), a s;üvá1 ványhá.rtya kü\1et· 
szése, <t sze1nrekesz k.iiitása 

Iridotomenoleisis ( v ö. ü·idotomia 
és -encleisis) = iridis sectio et in. 
clusio, a szemrekesz künetszése és 
hecsiptetése, beszo1itása. 

Iridotoniia (V ö. iris i 1] TOµ'fÍ a. n1et..<w.és) 
= hidectomia 

Ixidotomodialysis ( \ ö, iridotornia ; 
·r. Ű(cD.vcr(; a fejtés), az Odanőtt sze1n
rekesznek metszéssel val6 lef'ejtése-

1:1:-idotromú.s (v. ö. iris; cl -rpóµo; a 
rezgés), <t szemrekesz iev.gése. 

Iris ('~ (pti;)~ 1. I1·is istennő ; 2. a szj .. 
várvány; 3 a szivárváuyhá1tya, 
röviden szivá1'vd.ny Elfogadand6, 
»szeml'ekesz« 

lx-is llorentina Linné, fhenezi nő
szirom 

I:1:is gex·manica Linné, német 11ő
szüon1. 

Iris pallida Lania:i:k,, halvány ni.i 
sziröm 

his psendo.aco:i:·ns Linné, (1ectius: 
pseudacorus), sás nösziro1n. 

Iriticus, szem1·ekeszlobos V. ö., 
Iritis (v ö iris)i a szivá1 ványlob 

sze nu eke sz-.g} uladás 



lritis blenno1·rboica 802 IseI1io-eavernos ns 

Iritis blennor'l:·hoica, kankós sze1n. 
rekesz gyuladás 

l'l'·itis gnmmosa (Balogh szótá1ából) 
= iritis syphilitica, 

Ii::·itis pax·enchymatosa, gyutn1ás 
szeml'ekeszlo b 

Iritis plastica, izzadn1ányos szetU·· 
rekeszlob, összefor1aszt6 sze111rekesz
gyuladás 

Iritis postica, a szen11·ekesz hátsó 
sziuének gyuladá.sa 

Iritis i:·henmatica, csúzos sze1nrekesz
gyuladás. 

Ii:·itis secnndar·ia, következ1nényes 
szemr ekeszgyuladás 

Iritis serosa, savós szennekesz·gyu .. 
la.dás 

Iritis snppnrativa, tályqgos sze1n .. 
rekesz„gyuladá.s, 

Iritis sympathica, együttérző sze1n-
1ekeszlob. 

Ii:itis syphilitica, bujakó1·os s?.en1-
rekeszlob 

Ir:r:·adiatio (ii1adia1e kisugá.rzani)1 a 
kisugá1zás, az idegiuger átterjedése 
sz0n1szédos idegekre, 

Ir1·ednctibilis (iu pl.. ; t eductibilis 
visszaterelhetö), be nen1 igazitható, 
be nen1 tolható, vissza. uem helyez. 
heti:!. 

Irr·egnlar·is (in pr.; regula a szabály), 
szabálytalan. 

ll'•reponibilia (in pr , é~ repone1e 
visszahelyezni) = irreductibilis. 

Ir:r'igatio (ir·riga1e uedvesiteni), a 
locsolás 

Irr·igato:t· sec. Esmax·eh (-), a seb
locsoló, Es1na1·ch--féle seblocsoló. 

Ir·r·itabilis (irr·itare izgatni), izgékeuy, 
ingerlékeny, 

Irritabilitas ( -), az ingerlékenység 
h•x·itrunentnm (-), <LZ inger. 
Irr·itamentnm libidinis = clitoris 
Irr•itantia se. remedia (htitans iz-

gató), az izgató, inge1·lö sze1·ek. 
lr•ritatio (-), az ingerlés, izgatás 
Irritatio psychica, szóról szóra: elme· 

felháborodás, lelki ingerültség. 
__ Ir·zitatio spinalis ; v ö„ spinalis 
'(/Ir-r·oxatio (irro1are permetezni), a pe1 -
· .' metezés, a locsolás 
'i Is (~ l-;;), a rost 
Isagn~icnm acidn:m (lcrax.W; hasoulÜ ; 

TO oűpov a hugy? ! - tanát húgysav· 
hoz hasonló?!), az isagursav, kelet
indiai nyílméregben előforduló sav 

Isatennm (v ö isatis)7 a csüllengélecs, 
lsatinum. (v. ö„ isatis), a csüllengéleg. 
Isatis tinctoria Linné, a. festö csül„ 

leng. 
lf':}haema se remedia (rO rcry_O'.tµov 
.··.többese), vérzéscsillapitósze1ek. 

\ 
\ -

Ischaemia (tay):tv v.isszatartaui ; v . .ö 
haen1a); 1 vé1zéscsillapit"ás, vé1 „ 

.elállitás; 2. >érhiány vagy vé.i:fogyat„ 
ko;;:;ás egyes testrészekben edény· 
görcs miatt Tehát = auaemia spas
tica, 

Ischaemia chirul'gica (igy nevezték 
el a fraucziák Esmarch Vérmegtaka 
ritó eljárás:ít), Esn1arch-féle vérp-reg. 
takarítás 

Ischaemia z etinae, a szem ideghá.1. 
tyájáuak, a látó1eczének vérfogyat · 
kozása. 

Ischaemon (Yax.o:t,u.ov), -vérzés.csillapit6· 
szel. v„ Ö, ischae1na. 

Isohas (~ lcrx.r:X;)1 1 ca1ica siccata 1 

ficus sicca 1 aszalt, száraz füge; 
2. füge á.ltalában. 

i Ischesis (~ rcrx_eat~) = schesis 
Ischiacns (lcrzyxxó;) = 
Ischiadicns (~crx!ll.Otxó;, 1crx.tco~ó;), csipői, 

csipöbajban szenvedő. Mo1 bus ischia· 
dicus = passio ischiadica = malum 
ischiadicum = ischias, Plexus ischia
dicus, csipöfonat, csipöidegfonat 
Phthisis ischiadica, 1 csipős.ZÚ·· 
okozta sorvadás; 2 = tabes dor· 
:;alis. Ne1·vus ischiadicus, ülöideg 
) •. 1 te1ia ischiadica, csiptí-ved'íideg 
Vena ischiadica, csipöé1 He1nia 
ischiadica = ischiocele 

Ischiadocele = ischiouele 
Ischiag:r·a (v„ ö. ischion; ~ ~rpo::, kösz

vény) = ischias Talán helye•\ebb: 
csipököszírén} 

Ischialgia (v ö. iscbiou; tcl á):yo; e 
ra.j:i.alon1) = ischia:; 

Ischialgicni.: (v. ö. ischialgia), csipö 
zsábai, csi}:.üfájdalomban szenvedő, 

Ischias (~ !crx_w::';); éxtendő: ischias 
postica 

Ischias antica, 1nellsü czomb~sába, 
neuralgia ne1 vi tl uralis 

lsohias postica, hátsó czombzsába, 
az ülűideg zsábája Azonos: malun1 
Cotuuni, neu1'algia ischia.dica, ueu
ralgia plexus sacralis. 

Ischiatitis neu1itis ischiadica, 
ischias uervos;1 Cotuuni 1 ischias pos· 
tica. Felesleges. 

Ischiatocele; jobb: ischocele 
Isohidrosis (faz.e:tv visszatartani; v„ ö 

hid1os:is)1 a bőrp8.,1olgás, az izzadás 
elnyomása. Suppressio sudolis Sok
szor : a verejték" elválasztás meg-
1·ekedése. 

Ischidroticns (v. ö ischidtosis), izza
dás-elnyomás okozta stb 

Ischii os = ischion 
Ischio-cavernosns (v. ö ischion és 

cnve1nosus), so, musculus, ülőcsont -
bar langos test·· izo n1 

' 



Iscltiocele 303 Isotropns 

Ischiocele (ischion csipö; v ii, cele) 
= hef·nia ischiadica 

Ischiocelicns (v. ö ischíocele ), nü az 
ülőcsont-vágányos séi .-re vonatkozik 
\'„· ö. hernia ischiadica„ 

Ischiodidym_us (v. ö. ischion; Ó 3(0u1J.o; 
iker), medenczéikkel összenőtt iker-
szörn,y etegek. 

Ischio-femoxalis ( v ö ischion és 
femoralis), iliöcsont-czou1 bi. 

Ischion (•~ lay_{ov, t'ay_e:tv tartani), a 
csipi), a merlenczecsontok Os ischii, 
os ischion = ischioni a csípőcsont 
azon része, melyen a tuberositas ossis 
ischii, - az iilőgün1ö van i tehát jelen
leg: ülőcsont. 

Ischioneuralgia (v ö ischion i ,o 
vóJpov ideg, ,; 11.A.1•0; fájdalon1) 
ischias postica Felesleges. 

lschioneuxalgicus = ischialgicns 
Ischiopagns (v. i:i.. ischion ; rco.:ye:l; össze .. 

kötve), meCTeuczeikkel összenőtt iker-
szörnyetegek i niindkettő iól van 
kifejlődve. ·v ö ischiodidy1nus 

Ischiophthisis (v ö, isehion és phthi
sis), inedenczecsontokbeli szúokozta 
sorvadás, tabes coxaria 

Ischioscambosis {v. ö ischion i crxcr.µ
~ó; görbe), 111edenczegörbi-Ués, Jne
denczeferdesség. 

Ischiosis = ischias. 
Ischium = ischlon 
Ischnotes (~ lo")'.\IO,LYJ;), a soványság, 

ösztövérség1 sorvadás 
Ischoblennia (l'oze;t\I visszatattani; 

v. ö. blenna) a nyálkafolyás ineg
rekedése. 

Isehocenosis (!.'crze;t\I visszata1 tani fi 
xlvwcrt; kiű1ülés, elválaszt<is), rendes 
elválasztásnak 1negrekedése, ineg. 
akadása ; pl. a hószá1yn1ak kima1adása. 

Ischocenoticus (v ö„ ischocenosis), mi 
;i, rendes elválasztás n1egrekedésé1·e 
vonatkozik 

Ischocholia (l'crx.s.tv visszatartani i ·~ 
z.oA.-ví ope), az epe megrekedése 

Ischocoelia (l'az.e:tv visszatartani, ~ 
xotA.let., a hasüreg), a székrekcdé>'l 

Ischogalactia (l'az.e;w visszatartani i 
v ö„ gala), tej:rekedés, i·etentio lactis 

Ischolochia (t'O")'.E:l'I visszatartani ; Ti 
Ao1e:'fr1. gyennekágyi tisztulás), gyer_ -
mekágyi tisztultis roegszünése, meg
akadása, rnegr_ekerlése 

Ischomenia (?cry_tw visszatartani i a[ )J.'fí
vt; a tisztulás), a hószán1 elmarad!Lsa, 
a virágzás megrekedése 

Ischopyosis (l'crz.tt\I vi.sszata1·tani, 1Í 
TIÚ(l)O"~i; genyedés), genymegr_ekedés 

Ischopyoticns (v„ ö, ischopyosis)1 geny• 
i:ekedésben szenvedő 

Ischuretica(i; ö. ischuria.) se remedia, 
1 húgy:i:"ekesztö RZC-l.'ek; helytelenül 
= diu.retica 

Ischux·ia (~ 1crx.ouplo.:), a húgy1ekedés 
Ischuxia pa:r-alytica, b.énulás-okozta 

húgyrekedés, húgyhólyag - hüdés
okozta búgyl.'ekedés 

Ischnria polyn:r-ica, a sphincter et 
det1uso1 vesica.e bénulása következ
tében _beállott húgyrekedés és húg5 „ 
csu1·gás V ö. incontinentia. urit1ae 
patadoxa„ 

Ischni:·ia pi:·ostatica, a dülő-1nitigy 
túltengése okozta húgy1ekedés. 

Ischuria spastica, görcsös húgyreke
dés, a dysur_ia spastica lPgföbb foka 

Ischuxicus (v. ö i-;chu1ia), húgyreke
dési 

Ischyomyelitis (lay_J;? és 1nyelitis) = 
osphyo1nyelitis. 

Ischyoschisis (Lcry,ú,;- - v. LIJ),(O\I, v ö 
cry_{crt;_), hasa,dás a n1edenczecson 
tokon? J 

Isocholesterinum (Icro;; has0nló ; v. ö 
cholesterinurn) cholesterinhez ha
sonló anyag. 

Isochr·omaticus (fcro; azonos ; v. ö 
chromaticus), azonossziuű 

Isochr'onius, isochr'onns (1crox.pó~~o;, 
1crózpovo;), 1 egyidejű, egykorú: 2. 
egytartamú, pl pnlsus isoch1_.onici, 
egyenléS tartamúlüktetések, ér\'éresek 

Isolatio, az elszigetelés. V, ö. 
Isolatox (isohu·e elszigetelui), az el„ 

szigetel ti 
Isolnsinum Peschiex (?) = Si311e

ginun1. 
Isomei:·es (lpoµ$p'l'Íc;, l'ao;egyeulő, azonos; 

,Q µ~po; a rész)i azonos részií, a.zono::1 
részekből álló. 

Isolllexia (v ö iso1neres)1 azouos ré·· 
szek ből álló alk0tinány. 

Isomexicns, isomexns = iso1ne1es 
Isomei:ism.ns = ison1eiia 
Isometropia (íoo; :1zonos, 7Q µéLpov a 

11H.hő; ~ W'-li sze1n), e..?;yfor111a látás 
inindkét félszemen Balogh sz6tib·á. 
búl 

Isollloeria, isomo:t'ia = isorne1'ia 
Isomoex·ns (laóµotpo;) = iso1neres 
Isamox·phia l(cro~. azonos; ~ µopcp~ az 

ido1n), rtzonala.kuság, haoionala.kú
s.:íg 

Isomo1"phicns, isomox·phns, azonos 
alakú. 

Isonandra gntta Hook, a gutta.
percsafa 

Isotx'opus (t:ao; azonos j _; •pÓno~ a for
dítás), egyszerű fénytörésű, egynen1ű 
fénytörésű, Balogh szótárá.ból. Egy-
törésű. ,. 
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Isthmiacns, isthmicns, isth:mins_, 
garati; v„ ö 

Isthmion = isthmus 
Isthmititis, isthmitis (v. ö isthmns), 

a to1·oklob, a garatlob. 
Isthmititicus (-), garatlobi 
Isthminm = isthmion 
Isthmocataz·i:·hns (v ö isthmus és 

catarrhus), hurutos garatlob, a 
torokhurut. 

Isthmodes, isth ~ oides (1cr~µW8"f);, ~cr~
µo$t3"fÍi;). t0Toksze1ü1 garatszerű. 

Isthmodynia (v ö. isthmus; ~ 03\.f·rt) a 
fájdalom)i a torokfájás, garatfájás. 

Isthmopathia (v. ö„ isthmus i -:0 -:i:ii'.:ro; 
a bántalom), a torokbántalon1 

Isthmoplegia (v. ö. isthmus, "ii -:i:Ay"f)y~ 
a hüdés), a torok hüdése, gara.tbé
nulás 

Isthmopolypns (v„ ö. isthn1us és po„ 
lypus ), garathabarcz„ 

Isth:ínopyx·a (v. ö„ isthmus j t"0 n:Up a 
a láz) = isth1nitis. Felesleges 

Isthmox·rhagia ( v„ ö„ isthmus ; ~ payyj' 
a szakadfLs), a torokYérzés. 

Istmospasmus (v. ö isthmns és spas
n1us), a torokgörcs. 

Isthmotyphns (v ö isthmus és typhus) 
= diphtheria 

Isthmus (Ó lcr~µ~i;), a bejá1·at, a szoros 
Isthmns fancinm, a torok bejá1ata 

-:--- a garat. 
Isthmns glandnlae thy1:·oideae, a 

a paizs1nirigy szorosa 
Iethmus penis, pars n1en1branace 

_penis, a húgycsél szorusai vagy hár· 
tyás része 

Isthmus tubae Fallopiae, a kürt„ 
szoros Balogh szótárából 

Isthmus ni:·eth:r-ae = isthrnus peuis. 
Iathmus Vienssenii = limbus fossae 

ovatis septi atrioi:u1n Vieussen 
szorosa 

Itaconicunm (?), itakonf';aVfl.S, V ö 
acidu1n itaconicn111. 

Italicus, olasz l\forbus italicus 
malpm italicnm = syphilis. Italicu1n 
e1n;-Jastrum e111plastl'urr1 iner
cu<,~le (?) 

Iter creminenm (?) = perinaeum 
Itei:· nrinae = nrethra., uretere-s, ve"lica, 

vagy mindösszevéve 
Itiner·a1ium (iter az„ út), a vezé1, a 

kéíkalauz. Kalauz általában V ö 
gorgeret 

Itrum (rO fiTpO'i) = abdomen„ 
Jndaicnm se. balsamum = balsam1nu 
· de Mekka. V ö. opobalsamum verun1, 

Jndicatorins, döntő; dies judicatorii 
= dies critici, a döntél napok 

.Jndicium medicnm, az orvosi véle
mény 

Juga alveola:r·ia. (v ü. jugum), a. fog·· 
sejtek emelkedései, - a p1·ocessus a]. 
veola-ris külsél lemezén látható ·- a 
fogsejteknek megfelelő dudorodások, 

Jnga cerebxalia (v ö jugum), szóról 
szóra: agyvelöjármok. Értsd: a 
koponya belszínéu levő emelkedések. 

Jnga nervor•nm = paria 'nervorum 
Jngalis (jugum járom), jármos„ Os 

jugale = os zygomaticum. 
Jnglans i:·egia Linné, a di6fa, pon1pás 

di6fa 
Jngularis, torkolati Venae jugulares, 

torkolati erek. Veua jugularis ex„ 
te1na. külső torkolati ér; vena jugu 
la1is interna, belső torkolati ér ; 
vena jugular·is com1nunis, közös tor
kolati ér 

Jngnlnm, 1 a torok, torkolat; 2„ = 
clavicula 

Jugnlnm nter·i = collun1 s cer vix: 
uteri 

Jngum, a járon1 
Jngumentnm, a járomÍ\•. 
Jnjubae, n1ellbogybk „ V. ö„ zizyphus 

vulgaris, n1elynek gyümölcse 
Jnlap, jnlapium, jnleb, jnlep, jule: 

pns (arabs), kellen1es, ióizii, hűtö ital 
Jnmentosus, igavonó, 1narhás, zava

ros \:-!rin<t jumentosa, zavaros húgy, 
1nint az igayonó inarha vizelete 

Junctu1:-a (jungere kapcsolni), az ös:i
szekötés, kapcsolat, ízület 

Junctura fixa= gon1phosis,inclavatio 
Jnnctura laxa = diru:throsis Galeni, 

szabadízület. 
Jnnctnra non lax:a = sy1rnrthrosis. 

feszes iziilet 
Jnnipe:r·innm, a bor·ókabogyó-gyauta 

v. ö 
Jnnipe:t·ns commo.nis Linné, közön

séges boróka 
Jnniperns sabina Linné, nehézszagú 

bo1·6ka. 
Jnnipe:r-us lycia Linné, kisászsiai 

boróka 
Jnnipex·ns ox:ycedx·ns Linné, spanyol 

Uoróka. 
Juniper-us phoenicea = jnniperus 

ly cl a 
Jupiter, 1 róinai atyaisten; 2. közép

kori _:vegyészeknél = stannum. 
Cinis Jovis = stannum oxydatum; 
3 = crocus 

Jns carnis, a húsleves 
Jnsam, jndam, Svediaur szetint 

elephantiasís. 
Jllscnlum (jus kies.), a leves., 
Jnscnlnm eoar·ne sec. Liebig1 Liebig

féle hÚskivonatos leves, Liebig-féle 
húsléves. 

Jnte, a dsute 

i 
1 

l 
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JnVa:lltia = adjuvantia 
Juxtapositio {juxtaponere n1ellé-

hel"yer.ni), az ·együvéállitás„ 
IXodes americanns, amerikai kullancs 

Ix:odes humanus, emberi kullancs 
Ixodes mai:·ginatus, szegélyzett- kul

lancs. 
lx:odes '.ricinus, a közönséges kullancs. 

K. 
Kaat, chaat, celastrus edulis leve, 

lei, 1nelyeket az aiabok s a szere
csenek tea gyanánt használnak. 
Wittsteiu szerint; »add-add« és 
celastrus obscurus. 

Kafeh, kaft'ee, kahweh = coft0a. 
Kai:rinum (!)~ a kail:in. A »kairin« 

sz6t azé1t választották, mert az »oxy-
ehinolintet1a- hydrür <: - hosszúriak 
tetszett L1:1.ssankint csak belátják, 
hogy n1ég sem illö méterrel lnérhető 
szavakat gyártani. A »kairinum« al
kotásának mas okát nem adják 

Kakei:·lakism.us (?) = leucopathia 
Kakos (xco~óc;), s ös.szétételeit - v O 

cacos etc. 
Kalabaxinnm = calába1inuD) 
Kaladana. (! ), kniadana - inag V ö 

pharbitisinum„ 
Kali (arabs szó s jelent hamút) 

kalium. 
Kali aceticnm = kalium aceticum. 
Kali a.ceticum solutum = kalium 

ticeticum solutum 
Kali bicarbonicum = kalium hydr·o

carbonicum. Balogh sz6táráb61. 
Kali bichx·omicum = kalium chro

micum rubrun1 seu kaliu1n cihromicum 
acidum. 

Kali bitartaricnm = kalium hydro„ 
tartaricun1, • 

Kali bornssicum = kalium f01·1ocy
anatum flavum 

Kali carbonicum acidulum -= kali
um hydrocarbonicum 

Kali carbonicum. pu:r·um = kalium 
ca1 bonicum depuratum. 

I\ali carbonicum solutum = kalium 
ca1bonicu1n solutum. 

Kalt' causticum = kalium hydrox.y-
datum„ 

Kali chlo:r·icum = k!tlium chloricum. 
Kali ch:r·omicum acidum = kalium 
' chromicum rubrum. Balogh szütá1á-

bbl 
Kali chromicum rubx·um = kalium 

bichr omicum 
Kali citricum = kalium citricum. 
Kali fe:r·roso-hydrocyanicum = kali

u1n fexro-cyanatum fia_vum 

Kali fe:rT·o„snlfnricum. - kalium 
ferro-sulfuricun1 

Kali hy'dxicum fusum = kalium 
hydroxydaturi:i 

Kali hyd:r·icum solUtum kalium 
causticum solutum Balogh szótlrá
ból 

Kali hyd:r·ojodicnm = kalium joda
tun1. 

Kali h,;fd:r·ojodinicnm :::::: kalium jo
datum 

Kali mu:r·iaticum. oxygenatuin 
kalium chloricum. 

Kali nat:r·onato-tarta:r·icum = ka
liu1n n~tro-ta1ta.1icu1n. 

Kali nitx•icum de"pnratum = kali
um nitricum 

Kali oxymanganicum = kaliUm hy; 
per1nanganicu1n. Balogh sz6táráb61 

Rali oxymnx·aticnm = kalium chlo
ricum. 

Kali pnrum = kalium hydroxydatum 
fusum, kali hyd1icum fusum, Balogh 
sz6táráb61 

Kali stibiato-tarta:r-icnni. kalium 
stibiato-tar ta1 icu1n, 

Kali stibicum = stibium oxydatutn 
albu1n. Balogh sz6tárában azt mondja, 
hogy lásd : kalium stibicum. De ezeu 
czikk nincs ineg az illető helyen. 
Én stibium ox:ydatun1 albumnak 
mondom,mert Balogh tanár Ko1nmeu· 
tá1jában (pag. 1038) annak ·van ne·· 
vezve. Azt hiszem, hogy a szótár 
téved, nem a I{o1uu1entár 

Kali snlfuricum = kalium sulfuricm11. 
Kali tai;·ta:r·icum acidum depur·a.

tnm = kalium hydrot.artadcum. 
Kali tarta:r·icum bo:raxatn:m, b6á

sos borkő 
Kali tarta:r-icnm neutrnm = kali-· 

un1 tartaricum. 
Kalige:nns (v. ö. kali és 1·~·no'.w ne1n· 

zek), alkálinemzö , alkaliképző 
t. i. fém. 

Kalinus (v. ö, kali), kali-lúgos, lúgos; 
néha = basicus: 

Kalium ( v. ö alcali), a kalium, ha~ 
ma ny 

Kalium acetioum, eczetsavas kaliun1 
20 
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Kalium aceticum solutum, oldott 
eczetsavas kalium, ccz:etsavas kaliu1n·· 
oldat. 

Kalinm arsenicicnm, arzénsavas ka·· 
lium, lnirenysavas hamauy 

Kalium bicai:·bonicum kalium 
bydroca1bonicum„ 

Kalinm bichromicum rnb1·um, ketted 
oh1·omsavas kaliu1n, veres chl'omsavas 
kaliu1n, 

Kalinm bioxalicnm = kalium oxali
cum acidu1n. B_alogh sz6táráb61. 

Kalinm box·axato - tartaricnm 
kali tartaricum boraxatum, 

Kalinm bromatnm, bron1kalium, 
brón1os kalium. 

Kalium carbonicnm crndnm, nyers 
szénsavas kali, hamuzsír· 

Kalium carbonicum depur·atnm, 
tisztított szénsavas kalium, borkösó„ 
Azonosak: kali carbonicum, earbo„ 
nas Iixiviae pul'us, ca1 bonas pottas
sae, alkali vegetabile mite, alkali 
vegetabile depuratum, sal tartari. 

Kali cax·bonicnm solutum 1 borkő· 
sóoldat„ Azonos ér telmüok : kali car~ 
bonicum soluturn, liquor salis tartari, 
oleum tarta1i per deliquum. 

Kalium vansticum = kaliu1n hydr 
oxydatum 

Kalinm cansticnm solntum = ka
lium hydroxydatum solutum. 

Kalinm chlox·atnm, chlor kali1 klól'kali 
Kalinm chlox·ionm, chlorsavas ka

liun1, klór savas kali Azonos: kaii 
chloricum, kali oxymu1iaticun1, kali 
n1uriaticun1 oxygenatum , chloras 
lixivia.e , chloras p0ta.sae, chloras 
kalicus. 

Kalinm chromicum acidnm = ka· 
Uun1 bichro1nicu1n Iubru1n„ 

Kalinm chx·omicnm fl.avnm, sárgás 
chromsav3.s kalium. 

Kalinm chi:·omicnm rnbrnm = ka·· 
liun1 biclnomicu1n rub1·um 

Kalinm citricnm1 czitI01nsavas kali· 
nm. 

Kalinm cyanatum, kék.savas 1:alium. 
Kalinm fex:r·i ~ cyanatnm xnbrnm, 

vörös vérlúgsó 
Kalinm fex•r·o · cyanatnm 

stÍ1ga vérlúgs6, kéks::i,vas 
cyausavas vaskáli. 

llavnm, 
vaskali, 

Kalinm hyd1•obJ;·omicnm (-), hydro· 
brómos kaliuui·· Balogh szótáráb6l 
V ö. kaliiun b1oma.tu1n 

Kalinm hydr·oca:rbouicnm - kaliuin 
bicarbonicum, savas szénsavas kali 

Kalinm hydrojodicnm = 
Kalinm hydx·ojodinicnm = kaliu1n 
jod~tum 

Kalinm hydrostibicnm (-), hydro„ 
antimonos kaliumi antimouos kaliurn 
Balogh Kálmán tanár szótárából. 

Kalium hydrosnlfuricnm, savas kén-· 
savas kali. Azonos é1 telműek : kalium 
sulfuricum acidu111, bisulfas kali~us, 
ta1·ta1us vit1iolatus acidus,sal enixum 

Kalium hydx·otai:·tarictim, savanyú 
bo1kösavas kali , tisztított bo1·kö 
Azonos é1telu1üek: kali tartaricuu1 
aoidum, kali bitarta1icum, tartarus 
depuratus, c1emor tartari, tartras 
lixiviae seu potassae acidulus, tar
tias potassae acidus, c1ystali tartari 

Kalinm hydx·ox:alicum (-· neni. hy„ 
d1·0-oxalicum: = kaliuin oxalicun1 
aciclun1. BalÚgh sz6táráb61 

Kalium hydx·ox:ydatum, kalium-hy
drat, n1ar6„hamany···vizegy, maró kali. 
Iúgs6. Azonos értebnűek: kali caus .. 
ticum, kali hyd1icu111 fusum, hydra.,: 
kalicus fusus, Iixivia fusa, potassa 
caustica, hydras lJotassae, lapis caus
t,icus c:hir u1gotu1n 

Kalinm hypermanganicnm c::r·ys· 
tallisatnm, kristályos, jegeczes hy
peunangansavas káli i felcseleny 
savas hamany. Azonos é:i:teln1ü: pci -
n1auganas potassae seu potassicus~ 
kali oxymange,nicuin, 

Kalinm hypochlorosnm, chlorsav~s 
kaliun1, 1--Jórsavas káli 

Kalinm jodatnm, hamauyiblag, jod
kaliun1. Azonos é1 telmüek: kaliun1 
hyd1ojodicun1 seu hyd1ojodinicu111, 
hyd1 ~jodas lixiviae, jodnret111n sen 
jodidu1n potassii. 

Kalinm muriatieum = kaliu1n chlo
ricuin (?) 

Kalinm myx·osinicnm seu mironi
cnm, a szinigrin, 1nyronsavas kalin1n 
v„ ö. sínigrinu1n. 

Kalinm natx.fo„tartai'icnm, botkŐ·· 
savas kal:ium-natriu111, Seígnettes6 
J\.zouos é1 tcln1liek: kali natr·onuto„ 
ta1taricus, tartias lixiviae et sotlae 1 

sal Seignetti, natro kali tarf;aricu111. 
Kalium nitricum, salét1on1savas kali, 

a salétro1nsü, légenysavas kalinn1 
Azonos é1tellnlí.ek: kali nitricum 
depu1atun1, nitrun1 depu1aturu, nit 
ra.s potassae seu lixivia.e, nitui.s kali 
cus depu1atus, 

Kalinm oxa.licum acidnm, sava;;; 
sóskasavas kaliuin. Balogh Kúl1nán 
tanár szótárából. 

Kalinm picronit:r:·icnm, pilainsa.va'° 
· kaliun1. 
Kalinm pyrostibicum acidnm = 

kaliu1n s:tibicun1 solutu1n. 
Kalinm silicicum, kovasavas káli, 

káli„vizüveg. 
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Kalium silicícum basicum, a.lagos 
kovasavas kalium Balogh szótárából 

Kalium stibicum solutnm, pyranti·· 
monsavas káli 

Kalium. sti'hio-tartaricum, borkö
savas antimon-kalium, hánytató bor·· 
kő. Azonos érteln1űek: tartarus eme·· 
ticus, tartatus stibiatus, tartras lix.i
viae et antimonii 

Kalium snbsilicicum = ka.lium si
licicun1 basicum„ Balogh szótárából 

Kalium sulfo··carbolicum, kén-·kar-· 
bólsavas kaliu1u 

Kalium snlfuratum, kén-·kaliun1, kén
n1áj„ A7<onos értelmüek: hepar sul
fu.ris kn.liuum, sulfuretu1n lix.iviae seu 
potassae 

Kalium sulfni:·atum pro balneo = 
· hepar sulfu1is vulgare, fü.rdéJnek való 

közönséges kénmáj 
Kaliumsulfui:·icum, kénsavas hamany, 

kénsavas káli Azonos értelműek : 
kali sulfu1icum, sulfas lixiviae seu 
potassae, sulfas kalicus, arcanum 
rluplicatuu1, tarta1·us vitriolatus, sal 
polychrestum Glaseri. 

Kalium sulfuricum acidum = ka„ 
liun1 hydrn-sulfuricum. 

Kalium tai;·taricum, borkősavas ka
lium. Has0ué1telműek: kali ta1·ta„ 
ricum ueutrum, tartras potassicus 
seu kalicus, tartarus tartarisatus seu 
solubilis, ta.rtras potassae. 

Kalium tai;'tai;·icum acidum = ká· 
liun1 hydrotarta1icum„ 

Kalium tarta.ricum boraxa.tnm = 
kali ta1tarioum bora~atu1n. V. ö. azzal. 

Kamala (keletindiai sz6 ?), a kamala 
Rottlera tinctoria Roxb n1irigyei 
V„ Ö, waras, Wal'rus 

Ka.ssn, kasszú-mézga. 
Ka.telectx-otonus. V.. ü catelectro„ 

tonus, electrotonus. 
Kava, kava, piper methystioum Forst 

gyökere, a kava-gyökér, 
Kavahinum, kawahinn.m (v. ö. kava) 

= methysticinum. 
Kelekleison, celecleison, (-fi x~);'l a 

sérv, xAd.; a kulcs), invaginatorium, 
a sérvforditó. 

Kelectomum {v ö. cele és TÉµv~tv 
metszeni), dugóhúzószerű szurócsap 

Kelis; v. ö„ celis. 
Keloidum se. neoplasma (Alibert: 

-i-: X"flÁ'tÍ a rá.k ollója és ,Q 6:Ii'.'lo.; az 
idom), hegszerli újképlet. 

Keloidum Addisonii = scleroderma 
adultorum 

Keloidum cnm cicat:r·ice mixtum, 
heges kelo'íd. 

Keloidum multiple (-), sokszoros 
kelold. V ö. celodes 

Keloidum verum, valódi kelo'íd 
Keloton;µa = celotomia, 
Ksi:-atitis = ceratitis„ 
Ker-ato ...:.... , , , . etc s összeköttetéseit l, 

:..cerato«: alatt 
Kei:·atosis linquae =psoriasis linquae. 
Ke:c·mes 7 kai:·mes, alkei:·mes, al-char ·· 

mes (arabs v. pún szó), 1, kis féreg; 
2. coccus ilicis ; 3 -

Kermes minerale = stibium sulfu., 
ratun1; 

Kerosolenum (!) = aether :petrolei 
Kilogr·amma, ezer gramm. 
Kinesiatrice (~ xlv'íjcrt.; a mozgás, ~ 

1aTplx;j -::4xv-fJ az orvoslás), a gym
nastikai orvoslás, gyógyitás, 

Kino, gummi seu r·esina kino, a kiuo .. 
mézga 

Kino malabai:•icum seu amboinense, 
malabari kinó. 

Kinotannicum {kino és tannicus), se„ 
acidum1 kiuocsersavas, 

Klysopompe (franczia), öncsöréző 
eszköz. 

Kolpoluter, colpoluter (v„ ö„ colpos 
és d AvT'tÍP ), füresztö méh tükör, méh
locsol6„ 

Kombi (!), a kombimé1eg, szivméreg, 
strophautes hispidus DC kivonata 

Kormolina (!) = vaselina„ 
Kosso = kusso 
Konssinum , kosinnm , a h.--ussoa~ 

kusszóaL 
Kraln.ei:'ia trie.ndi:•a Rniz et PaVon 

(K r a m e r J G inagyar er·edetü 
orvos nevére}, a. krameriacserje, a 
i-atanyacserje 

Kx·eosotnln. ('t"O xpda~ o-tJ~ttV a húst 
inegóvni), a kreozot. 

Kx·esolnm (!), a krezol. 
Kx·esylolum (!), a krezilol. 
Kumanga, a kumanga szívn1él'eg 
Kumax·inum (?), sajátságos anyag a 

tonka„babban, sárga lóhere„fűben stb 
Knmolum, (!), a kumol. 
Knmys (?), szeszes erjedésben levö állat. 

tej, különösen kanczatej, a tejbor, 
a kumisz 

Knoxam {?), am1noniakos rézélegoldat 
Kui;·kem (arabs) = ulcus 
Kntu.bnt]1 (arabs) = melancholia 

errahunda, 
Kusso (?), brayera virágai1 kusszóvirág 
Kyesteinum, cyesteinum (fi XIÍ1jcrt.; 

a terhesség, viselöség), a cyestein, 
kyestein, allitólag oly anyag, mely 
csupán te1hesek vizeletében fordulna 
elő. Ha.lvaszület.ett mindkettő, mert 
kisült, hogy »oyesteinum..: nincsen. 

Kymographinm Ludvigi ('rO r.tíµa 
a. hab, ypá(fittv rajzolni), vérhullám
jelző, Ludvig·féle vérhullámrovó. 
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Kyphosis ("ÍJ x\Íq:>wat;; t"o xiJcpo; a púp), j 
a hátgörnye, a hátpúp„ Nem hiszem, 
hogy a »gö1nye« szó megállhatna 

Kyphosis angularis, gibbus Pottii 1 
Pott-féle púp. 

Kyphosis paralytica, hií.désokozta 
hátpúp 

Kyphosis physiologica a i·endes, 
élettani hátdomborulat 

Kyphosis rachitíca, angolkóros hát· 
púp Kyphosis arcualis, íves hátpüp. 

Kypliosis mnsculaxis , izomhüdés 
izomezilyedés okozta hátpúp, 

Kyphosis senilis, aggkori hátpúp. 

L. 
Labarium {labi esni), a fogak ino

gása„ 
Labdacismus(ó ActpO:x>:~O'fJ.Ó;) =lamllda

cismus„ 
Labdamen, labdannm = ladanum„ 
Labellum. (labium kies,), 1. kis ajak; 

2„ a mézajk, a kosborfélék egy belső 
kehely levele. . 

Labes (labi esni), 1 a romlás, hanyat. 
lás, a. vész ; 2, = macula„ 

Labia (labium többese), az ajkak. 
Labia ossis, a csont széle, pereméje„ 
Labia pudendi mnliebxis majora, 

a. nagy szen1é1 emajkak 
Labia pudendi mnliebris minora, 

a kis szeméremajkak„ V. ö uymphae. 
Labia nteri, a méh ajkai, a méhajkak. 
Labialis (-), ajaki, ajakos, ajki Un·· 

guentuni. labiale, ajakir, N er vi la
biales, a női szeméremajkak idegei 
Venae labiales, ajaki erek. 

Labiatae se. plantae, az ajkasok 
v. ő. 

Labiatns (-), ~jkas, ajakos. 
Lab_idoclidinm {v. ö. labis fogó, 1) 

x>.id; a zár), a csiptető zára. 
L~bidometrnm. (v„ ö,. labis; -rO µl-:-po1J 

a· mérő), fogómérték, fogómérő 
Müszer, inely mutatja, mennyire áll .. 
nak szét v széjjel a méhbeli magzat 
fején nyugvó szülöfogónak ágai. Ba·· 
logh fejmihőnek mondja. Talán in
kább: lcöiné1 ö, a líthothriptor mérője, 
mely a megfogott kő nagyságát mu· 
tatja?! 

Labidoprion (v ő. labis és p1ion) 1 

fürészfogó ? ! Azonos: prionolabis 
Labilis (-), mozgó ingó. Pl. electro·· 

therapia labilis, inozgó elektromos 
orvoslás, melynél a sarkokat a testen 
fel- s aláveze~jük, szóval ne1n egy 
helyen tartjuk 

Labioplastica. (v ö labium és 
plastica; újabb barba1ismus) = chei„ 
lopolastica. 

Labis ( ~ ),o:~[~), a fogó 

Labinm, labrnm, az aiak, a szél, a 
perem, szegély 

Labinm duplex:, kettős ajak 
Labium :6.ssnm = 
Labinnt. leporinum, a nyúlajk, a. 

nyúlszáj. 
Labinm tym.panicnm se. cochleae, 

dobü1·egbeli csiga.ajak , Balogh szó· 
tá,áb61 

Labinm uteri anter'ins, a méh 
mellső ajka 

Labinm nteri postei:·ins, a 1néh hátsó 
ajka 

Labinm vestibnlare se. cochleae, 
to1náczbeli csigaajak. Balogh sz6tá
ráb6L 

Laboi;·, a munka, a f8.radalom 
Laborans (labora1e dolgqzni), 1. Jlol· 

gozó, szenvedő ; 2. laboransnak ne
vezik azon inunkást is, ki a vegy• 
tani vagy gyógyszerészeti n1iíhely
ben a durva munkát végzi 

Labo:m:ator·inm (-), a dolgoz6 helyi
ség, a műhely, a do 1 go z ó »Dol
gozda« elvetendő. 

Labo:m:·es (labor többese), a szülőfáj .. 
dalmak, a va,judó fájdal1nak, 
a v aj u d ás. Solis lunaeque labo .. 
ies, a hold és nap fogyatkozásai 

Laboriosns (-), fáradalmas. J>artus 
laboriosµs, nehéz szülés. 

Li\bf·nllt = labitun 
Labrnm cartilaginenm, po1·czogús 

pere1u Balogh ·s?<ótá:rából. 
La brum glenoi.des s glenoida.le s 

glenoídeum, az ízület .. vápa. peren1e 
Labrum pelvis, a 1nedencze pereme 
Labyrinthicus, tömkelegi, labyrin·· 

thusi.. V. ö„ 
Labyi:,inthns se anris (ó Att.~Úpt1J5°0.:;), 

a fül labyl'ínthusa, tö1nkelege 
Labyrinthns anr·is membrana.ceus, 

hártyás laby1inth 
Labyrinthns anris ossene, csontoE 

labyrinth. 
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Labyr,inthns ethmoidalis seu eth
modes, a rosta- vag,y szivacsoscsont 
tömkelege 

Labyr·inthns Santorini, Sautorin„féle 
labyrinthus 1 a dlilöuiirigy (pros
tata) közelében 

Lac, a tej„ 
Lac arbor·is potabile 1 iható fatej 
Lac asinum, a szamá.rted. 
Lac calcar·iae, mésztej„ 
Lac condensatnm = lac inspissatum. 
Lac ebntyratn~ az ÍI'Ó„ 
La.e fermentatnm, savanyú tej, aludt 

tej 
Lac inspissatnm saccharatnm = 

lactolinu n , lactelnu1n , extractun1 
la e tis. 

Lac magnesiae, kesrenyélegtej, n1ag„ 
neziatej .. 

Lac sanqninolentum, a vé1es tej. 
Lac snlfuris1 a kén.tej. V ö„ sulfu1· 

praecipitatum. 
Lac vaccinnm, a tehéntej. 
Laoca, gun1mi laccae (persa ere~ 

detü), a. n~ézga1náz, a gunnnilakk 
Lacca florentina , firenczi mézga-

1náz. 
Laceratio, lacertnx·a = dilace1atio 
Lacexatio capsnlae lentis c:r:ystal·· 

lin.ae, a lencsetok felhasítása1 fel
szakitása. Balogh szótárából 

Ln.oerta vix·idis (lace1 ta gyík), va.l.ami 
ósdi zöld higany-készitinény„ 

Lacerta i:·ubra = fer1·u1n sulfuricu1n 1 

n1ert izzitá.s után veres színt' ölt 
1nagára. 

Lace:r:·ti (lacertus többese) = 1nusculi 
Lacex·ti cordis = trabeculae conlis 

V. ö. lacertus 
Lacex·ti mnscnlo:r:um, fasculi n1us„ 

0uloru1n, az izomny'alábok. 
Lace:r:tosns1 izn1os; v, b. 
Lacertus (a gyik), 1.. a kar, inelyen 

az izmok, különösen sze1nbeötlők; 
2 az izom, inert a köztakaró alatt 
gyíksze1 űen n1ozog 

Lacerns, iougyos. Foramen laceru1n 
= fo1an1en jugulare, torkolati vagy 
rongyos lik, 

Lacin.ia, a czafat, a i·ojt„ Növénytani„ 
lag: a czünpa 

Laciniae tubaxum. Fallopii = fim· 
briae tabaru1n Fallopii. 

.La.ciniatns (-), hasított, czüupás„ 
Lacmus (?), lak1nusz ~ festék V ö 

lichen ta1·ta1eus, 
Laconicum (-rO Ao.XW1Jni.ó-1), a gőzfürdő, 

izzasztó fürdő 
Lacryma, a kön)7 J.Jacrymae Christi, 

nápolyi bor 
Lacrymalis (v. ö lacryn1a), könyes, 

könymirigyi I-Iumor lacrymalis 1 a 

könynedii ; nervus lacrymalis, a 
könyszerv idegei os lacrymale1 a 
könycsónt; vena lacrymalis, a köny„ 
szerv ere stb 

Lac:r:ymatio, a könyezés, 
Lac:r:ymatio san.quin.ea., v.éres könye·· 

zés Balogh szótárából. Ott ugyan 
az au: >lL dacryo-haemorrhysis, de 
»D" alatt ily szava nincs. S nagyon 
helyes; hogy nincs, mert a korrekt 
szó ugy hangzik, hegy l)dacryae1110· 
r1hysis< 

Lactagoga se, x·emedia (hybridum) 
Jobb : galactagoga, 

Lactalbuminum (lac a tej és a.lbumi .. 
nu1n), a tej fehernyéje, albun1en 
lactis„ Balogh szótárából.. 

Lactans (lactare szoptatni), a szop· 
tató„ 

Lactas (lac a tej), tejsavas só„ 
Lactas fe:r:•:r·i = 
Lactas' fe:r:·rosus = ferru1n lacticum 
Lactas magnesiae = rnagnesium lac .. 

ticun1. 
Lactas sacchari = saccharum lac~ 

ticu1n 
Lactas zinci = zincum lacticum 
Lactatio, lactatus (v. ő lactans), a 

szoptatás 
Lacteinum, lactolinnm, tejkivouat, 

besüritett, befőtt t~j Azonos értel
inüek : lac condensatum seu inspis·· 
satu1ni extractum lactis. 

Lactens (···-), szopó. 
Lactes (lac többese), L a belek, külö

nösen a vékony belek v fod.Iaik; 2 
= vasa lactea; 3. u n„ halt~j, a 
hal"0ndó 

Lactens (-), teji, tejes Vasa la0tea1 

a tejedények; crusta lactea, az ót
var ; feb1is lactea, a tejláz; antlia 
lactea = lactisugiu1n 

Lactican.s = lactans. 
Lacticatio = laetatio 
Lacticinia (-), a tejnemüek, a te:j· 

étkek, tejeledelek. 
Lacticus (-) 1 tejes, tejsavas. 
Lactifex· (lac ferre tejet vinni), taj·· 

adó, tejtern1ő, tejképzö, 
Lactifngns (lac tej, fugere futnl, itt: 

futásnak inditani), Balogh szótárából, 
hol következő forditás áll: tejelvá· 
lasztást elömozditó, tej1ehajtó, :Én azt 
gondolom, hogy a szó »lactifugus« 
bá1· nyo1ná.ra ne1n akadta1n az iroda" 
lon1ban - t:üán inkább azt jelenti, 
hogy l)tejelhaj~ó, a tejelválasztást 
szüntető! 

Lactigo ( -) = crusta lactea. 
Lactisnginm. (lau tej, sugere szopni) 

= antlia lactea A nép »tejpióczá
nak«: nevezi 
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Lactocele (barbarismus) = ga,la.c· 
tocele„ Balogh s~6táráb61. 

Lactodensimetrum (lac a tej, densus 
sürü, '!0 µ$-rpo~ a mérő„ Barbaris1nus), 
tejsürűség-mérő. 

Lactolinnm = lacteinum 
Lactometx·um (hybridum) = galacto• 

n1etrum 
Lactop:r·oteinnm (lac tej; v, ö prote„ 

inum; hybridum), tejprotein Bálogh 
szótárából. Ha szükség van ily szóra, 
akkor : galactoproteinum 

Lactosa (-) = saccharum lactís. 
La.cto.11copium (hybridum) = galac. 

toscopium 
Lactnca sativá. L., (lactiduca planta, 

tejtartó növény), közönséges asztali 
saláta, jóféle saláta 

Lactuca scar·iola Linné = 
Lactnca sylvestris Lam„, vad sa.l::'tta 
Lactuoa vir·osa L ,, mérges saláta. 
Lactucarium (v. ö. lactuca),· salata„ 

nedv, salátatej 
Lactucar·ium anglicannm, angol 

salátatej v„ salátauedv 
Lactncarinm austr-iacnm, osztrak 

salátanedv 
Lactncarinm 

salátanedv v 
L actncarium 

saláta.nedv, 

gallicnm, f1·anczia 
saláta tej 
ger·manicnm, német 

La.otncariu.m parisiense, párizsi 
salátanedv„ V ö. thridax, th1idaciu1n 

Lactncex·innm (lactuca és cera ?)1 

viasszerű salátanedv-anyag, lactu-· 
cerin. 

Lactncicnm se acidnm, a salátasav 
v ö. 

Lactncicns (v„ ö. lactuca), saláta-savi 
Lact.ucimen, rendesen többesben : 

Lactú.cimin~, a tejzsebre, a csecse1nök 
zse br és sz~jgyuladása, 

Lactncinnm (v. ö. la.ctuca), a saláta„ 
nedv kristályos keserűje, a laktuczin, 
lactucin. 

Lactnconnm, lactnconinm = lactu·· 
cerinun1. 

Lactncopicrinum (hybridu1n) 1 a saláta„ 
nedv egy barna anyaga, a lactu
copicrin 

Lactnmen = crusta lactea, Többes
ben: 

Lactnmina = lactuciminn. 
Lacnmen (-·), csontosodási gödröcske 

(Hovlship-féle). Balogh szótárából 
Lacnna (-), gödör, ib:eg1 öböl, káty'Ú 1 

rés. 
La.cnna cereb:ri = infundibulum 

cerebri 
Lacnna dent.inm, a fOgür 
Lacnna genae, a. szerelem„gödröcske 

Lacnna labii snper·iox·is, a felső:'~jak 
gödröcskéje. 

Lacuna m.nsculor·um et nexvor•um 
se, in inquine, a lágyéknak a Pou·
part„szálag alatti két rése, melyeken 
az izmok „- s ülegek hatolnák be·· 
felé 

Lacuna palpebrar·nm glandula 
111eibomiana. 

Lacnna pori nx·itidis = calyx renun1. 
Lacuna vasor·nm, az edények völgye, 

rése, barázdája. 
Lacunae grafflanae = lacunae mu· 

cosae vul vae 
Lacunae Morgagni, 1'fo1gagni-féle 

nyálkás tüszők (paxs cavernosa.) 
Lacnnae mncosae vnlvae, a hii.vely" 

nek nyákos mitigytüszöi 
Lacunae semilunares Morgagni, 

Morgagni..féle végbáltii.szők - (ká
tyúk?!) 

Lacnnae ur·ethrae = lacunae Mor„ 
gagni urethrae„ 

Lacnna2·, a boltozat Balogh szerint: 
menyezet 

Lacnnar ox·bitae, a szen1gödö1 bol
tozata 

Lacus lacxymalis (lacus a t6), a köny„ 
t6csa 

Ladannm, labdannm (<o Aifüxvov, 
A~pOo:vov, ).~6o:vov), a ladan„gyanta„ 

La.dannm cypr•icnm sen ·cyprinn:t.1 

cziprusi la.dangya.nta„ 
Laemostenosís (d Ao:q..1.Ó; a garat, to„ 

Iok; v ö. stenosis), gal'at„szükület~ 
garatszoros 

Laemus = laÍlnos, laúnus 
Laesio (laedere sérteni), a sérülés, a 

sértés, a seb. V ö. trauma 
Laesio absolnte lethalis, feltétlenül 

halálos sdr ülés 
Laesio contínni, a folytonosság 

megszakítása„ 'É1t3d: »S eb~, ctS é
r ül é so.. 

Laesio gravis, súlyos sérülés, súlyos 
testi sértés„ 

Laesio levis, könnyű sé1 ii.lés, könnyű 
testi sertés' 

Laesío lethalis, halálos testi sértés, 
halálos sérülés. 

Laetificans (laetificare viditni}, fel· 
vidít6 

Laetificantia se xemedia (v. ö. 
az előttevalóval), felvidit6 sze1·ak 

Laevigatio {laevigare1 fino1n pol:rá 
törni), fino1n por.rá törés Sin1aság 1 

simítás 
Laevigatns ( v. ö elöttevalóval), 1.. bőr„ 

kór tanilag : egrne1n{i, egyforma, pl 
bőrpír ; 2 gy6gysze1észatileg: jgen 
fino1n porrá tört (- :.Iszap0lt« Ba
logh szerint) 

l 

1 



Laevitas, laevitndo, laevor 311 Lamina Rnysehii 

Laevitas, laevitndo, laevoi:·, (laevis 
sima), a simaság, 

Laevitas intestinorum (-)1 1 = 
lientel'ia j 2, a belek sikamlbsága 

Laevo„tai:·taricus (v„ ö. tarta.i:icus és 
laevus), balrahajtó-borkösavas. 

Laevns, bal 
Lagena, az üveg, 
Lagena guttatoria , 

üveg 
cseppegtetö 

Lagenaefox·mis = lageuifor·n1is 
Lagenai:·ia vulgaris Sar, a lopótök 

A.Youos: cucui-bita lagena1ia L, cu·· 
curbita leucantha Duch. 

La ;:eniformis (lagena az üveg, forn1a 
idom), palaczkidomú 

Lagen tomnm = lagochilus 
Lagnea1 lagneia = laguia,, 
Lagnia (~ Actyvda), a bujasag, kéjel

ges, közösülés 
Lagnicus, buja., kéjelgő 
Lagochilns (0 AO'.yW; a nyúl; v ö 

cheilos), a nyúlajk, nyúlajkU. e1nber 
Lagodoedema (ó AO'.yc.J; a nyúl; v ö 

oede1na)1 a sze111 kötöhá.rtyájH..uak 
vizeuyője, che1nosis?? Balogh sze· 
ónt': szemhéj-vizenyő; :1>lagoede1na< 
nem korrekt„ 

Lagou (~ ),ct.yc.Jv), a test vékn.ya, vé. 
konya 

Lago:panos (ii ÁO'.yWv a test vékonya, 
b ito~o.; a fájdalom), a. nyila1nlás, ol
dalnyilamlás, oldaluyilalás, 

Lagophthalmicns1 nyúlsze1ni, nyúl· 
sze1nü„ V. ö 

Lagophthalmns lÓ 
),o-.yc.Ji; a n,yúl ; v. ö 
nyúlsze1n 

),ctyWq:i'.JczAµoi;, ó 
ophthahnus ), a 

Lagophthalmns atonicns = lagoph· 
thahnus pa.ralyticus. 

Lagophthaln1ns chOlex·icns, kolerás 
nyúlszem 

Lagophthalmns paxalyticns, bénu· 
lás okozta 11yúlszen1, 

;Lagophthalmus spasticns, görcsös 
nyÚlsze1n, 

Lagopns ( ~ · AaycJn:ov;), a nyúlláb 
Lagostoma ('rO ActytJ'aTop.oc) = lago„ 

chilus 
Lagostomicus (-)1 nyúlszáju, nyúl

ajkú 
Laimos (C /,atµÓ;), a to1ok, a gal'at, 

gulu1n, gnla 
, Laimosoix:r;·hus, laemosci:r·xhns (v, ö. 

lain1os és scirrhus), a garat rostos 
iákja 

Laimostenosis = lae1uostenosis 
Lalia (~ ),o-.Ab., -~ ),d).'t]), a nyelv, beszl ~' 

fec.segés. 
Lallatio (--), nagyfokú dadotr' / hüt .. 

nyos hangkiejtéssel. 
Laloneuroais (v ö ueurosis), ideges, i 

v, idegbán.talon1 okozta beszédzavar 
Balogh szótár·ából. V. ö, 

Lalopathi~ (At:t:.A~r-. fecsegni, érthetet„ 
lenül beszélni és Tb TCCÍ'.J'o; a bán· 
talon1), beszédbántalom, melynél a 
szavak kiejtése zavart v. akadályozott 

Lama, !eme (~ A~µ.'"t)), a szemuyák, a 
csipa. 

Lambda (-rO >.clµ.~Oct), a görög ~l<, Os 
lan1bdae = os hyodes. 

Lambdacismns, labdacismns (ó 
A~µp~O'.IU.crµ.ó~; Act~B~xicrµ.Ó;) azon ki· 
e1tes1 hiba, 1nelyuel 1 helyett l betüt 
ejt ki a beszélő 

Lambdodes, lambdöides (l.o:µ~OWOYJ;, 
).11.µ~0oö:tB'f"Í;), lan1bdaidomU., Sutura 
lan1bdodes seu la111bdoidea, lan1bda. 
ido1nú varráuy. 

Lambdoideus = lambdodes 
Lambitivnm = linctus. 
Lamella (lanlina kies.), le1110zke, kis 

len1ez-, len1ez. 
Lamella amylacea, az ostya. 
Lamella Crib:r·osa1 1·ostalen1ez

1 
ios. 

tás len1ezke 
Lamella elastica, rúg6s le1nez 
Lamella ossea, · 1,;..;ontos lemez, 
Lamella perpendicnlaris ossis eth„ 

moidalis, 11 rostacsontnak 111eröm 
leges v á 11 ó lemezkéje. 

Lamelloso-cx·ystallinus, le1nezes -
jegeczes 

Lamina, a le111ez 
Lamina cinerea sinns xhomboídei, 

a 1'ho1nboid··a'lakU. öböl szürke le1neze, 
a lV-ik agygyo111rocs feneke, 

Lamina cinerea se, subetantiae 
pe:r·foi·atae antexioxis, a szürke 
lemez 

Lamina cinex·ea terminalis, a ha· 
tár-velő szürke le1neze. 

Lamina ci:·ibrosa, a iostalemez 
Lamina cutis p1•ima = epidennis 
~amina facialis max.illae snperi-

o:ris, a felső állcsont (jobb: 
áb1ázati csont) arczfelüli szine. Su~ 
pe:dicies facialis n1axillae superioris 

Lamina fnsca = lamina supracho
riodea = ine1nb1·ana fusca 

Lamb.1.a m.odioli, a csigaorsó lemciz:e, 
a csiga.tőr le1neze 

Lamiua nasa.lis maxillae snpex"i„ 
ox-is = superfi.cies nasalis 1naxillae 
superioiis 

Lamina ossea, cs0ntlemez 
Lamina papyx•acea, papi1osvékony 

c;sontlen1ez. 
Lamina i:·eticula:ris , rCGzés vagy 

hálószerű hártya a Corti-féle S7.'8I'fen 

Lamina Ruyschii, Rnysch lenHlzc, 
az é1h<t1 tyának be~sö hajszál„hálózatiL' 
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Lainina spix·alis accesso:1•ia, j<tiu~ 
lékos -pörge lBcz v. lemez„. 

Lamina spi1:-alis membranacea 
cochleae, a csigának hártyás pörge 
lemeze 

Lamina spitalis ossea cochleae, 
a csigának cr:;ontos pö1ge lemeze. 

Lamina snpxachoi:·oides, az érhár
tya barna lemeze, küls6 boritás'a 

Laminae doxsales se emb:1yii, az 
ébreny háti lemeze_i 

Laminae fungosae et spongiosae 
= conchae na1ium 

Laminae pterygoideae, a szá1nyszerü 
nyúlványok lemezei 

Laminae ventrales se, embryii = 
laminae viscerales 

Laminae viscex·ales se, embryii, a 
hasi v. zsigeri lemezek. 

Laminar·ia digitata Linné, lantina
i:ia~moszat. 

Lamium album Linné, árVa csalán 
Lamoptes (d Aaµ.ÓitTYJ<;), csipás, csipás .. 

szem{i.. 
Lamos (0 Ar.i:µO~), toiok, garat. 
Lamprophonia (~ Ao:µrrpo~c„wlcx:), éles, 

csengő, tiszta hang 
Lana, a gyapjú„ 
Lana bombacis = lana gossypii seu 

gossypina„ 
Lana gossypina s. gossypii1 a gya„ 

pot, a pamut, pa.rnuk 
Lana gossypina carbolisata, kár·· 

balos vatta v. pan1uk . 
Lana gossypina s, gossypii depn„ 

:rata -et a pingnetndine liberata 
jnx:ta Brnns, B1·uns.féle tisztított 
zsi1talan vatta v„ pamuk, 

Lana. philosophornm = zincu1u oxy
datu1n, flores zinci 

LEiJ}.a salicylata, szaliczilsavas vatta 
v pamuk. 

La.na snccida, zsíros gyapjú 
Lanatns, gyapjas. V. ö lana 
Lancea ( - ), a lándzsa, dá1da„ 
Lanceola (lancea kies), 1.. a kis lánd-

zsa ; 2„ lancette, gerely. 
Lanceolax·is, lanceolatns, láudzsa

idon1ú, gerely-alakú. V ö, lancea 
Lancetta = lauceola. 
Lancinans so. doloi:·, a nyilanllás, 

nyilalás, nyilaló fájdalom 
Lanqnor (lanquere elfáradni, epedni), 

1 epedés, 2. kin1eiülés, lankadtság. 
Lanqnor lymphaticns, kimerülés„ 

okozta vizibetegség, bö1·vizeuyö. 
Lanthannm (!), a lantan. vegyele1n 

Megnevezték. »lavany«-na.k. 
Lanthopinum (!), a lantopin, a 1ná

kouy egy alkotórésze 
Lanugo, selyemgyapjú, pehelyszö1·, tej„ 

sz6r1 magzatször„ 

Lanngo siliqnae hirsntae = setae 
siliquae hir sutae 

Laonica se„ cui;•a (ó AllÓ~ uép), közép• 
korbeli népszeiü orvoslása a köszvény
nek bedö1zsölésekkel, s füstöléssel 
stb 

Lapacticns (),a:rrci~ew, Acx:TC4crcret\I kitisz. 
titni), gyeng6dedeu hashajtó 

Lapagma (TO Aci:Ttctj•µa) = 
Lapagmns (0 ÁllTtllyµó;), a bélih ülék, 

a székelet, 
Lapa:ta és lapai:·e (-é: ÁCl•dpcx:), az 

alhas; 2. az altest bcho1padt része 
a csipök szomszédságábll.n _.\._ véko
nyak? .A csipötáj '? 

Lapa:r·ae (lapa1a többese) = t'E>giones 
iliacae. 

Laparelytrotomia ( v, ö. lapara és 
elyt1otomia) = laparocolpoto1nia., 

Lapai:·entex·otomia (v ö, lapara; TO 
lv-repo\I a bél, ~ Toµ'tf metszés), bél· 
metszés, has-bélnyitás F0r111atio ani 
a1-tificialis. 

Lapai:·ileotomia (v ö lapara s ileu1n; 
fi Toµ~ a metszés), a vékonybél meg
nyitása, a hasüreg n1egnyit~sá.val 
.Founa.tio aui aitificialis sec Nelaton 

Lapa:r·oce.tarrhus (v„ ö. lapara és CH.· 

tarrhus) = enterocata1rhus - ca
tarrhus intestinalis 

Lapar·oarioto:m.ia (v ö. lapai:a, 0a
rion és f Toµ-fi a motSzés), Elzbról 
sz61a: petefészek-·kiirtás a luts 1neg
nyitásával. 

Laparocele (v„ ö. lapara és ceJe), has. 
sérv, altestsé1v, hoinia ventralis. 

Laparocelicns (v. ö laparocele), has
sérvi 

Lapa:rocholocystotomia (v ö. lapa1a 
és cholecystotomia), epehólyag-·rnet
szés„ Szóról szó1a: epehólyag-1neg· 
nyitás v .. kiirtás a hasüreg 1negnyi
tásával. 

Laparcoleotome (v„ ö. lapara, colon; 
~ ixToµ~ a kimetszés), szóról szóra: 
a remese egy darabjának kimetszése, 
természetesen a hasüreg iuegnyitása 
után. Tehát: colectomia V. ö 

Laparo.oolotomia (v. ö„ lapara és colo„ 
tomia) = colotomia iliaca = lapar· 
enterotomia = forinatio ani prae
ternaturalis seu artificialis .Ii. csipő
remese megnyitása. 

Lapaz·ocolotomia lnmbalis, ágyék· 
táji i:·e1nese-megnyitás. Ammussat 

Lapai:·ocolpotomia (v ö. lapara és 
colpos; ·~ TOµ~ a metszés), a hasüreg 
megnyitása a hüvelyboltozaton át 
Azonos : gast1·elytrotomia. 

Lapai:·ocystidotomia, lapai:·ocysto
tomia (v ö. lapara és cystotornia) 
= epicystotonüa. 

_J __ 
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L'aparogastrotomia = gast:i:oto1nia 
Vagy talán értendő: has-gyon101„ 
nyitás.? 

Lapar'ohysterotomia í iobb: lapa1ys. 
terotomia 

Lapar'ont.onodidymi (v. ö lapataj µÓvo<; 
egy, Ó 313uµo; iker), hassal összenőtt 
ikerszörnyeteg, monodidy1ni abdomi
nales 

Lapar·omyi:tis (v„ G„ lapara és 1nyltis), 
myltis a.bdominalis, hasizomlob 

Laparos (d ).o~:rtctpÓ~) = lapai:a 
La.par'oscopia (v ö, lapara; -éi crx.ori:~ 

vizsgálat), hasvizsgá.lat, altestvizs
gálat„ 

Laparoscopium (v. ö. laparoscopia), 
hasmérö. 

Laparoscopns (v. O laparoscopia) 1 

1 = laparoscopium ; 2 hasvizsgáló 
Laparotomia (v„ ö lapara; 'Íj Toµ"fÍ a 

metszes), hasmetszés, hasmegnyitis 
Lapar·otyphlotomia (v ö„ lapara és 

typhlotomia), has - vakbélmetszés 
vakbél..megnyitás 

Lapa:r·ovariotomia; jobb: laparoa1ia„ 
tomia„ V ö. azzal 

Laparozoostei:• (v., ö. lapar<l, és zooster), 
z0oster abdominalis, alhasi övsömör. 

Lapai:ystei·otomia (v ö„ lapara; -[i 
fia"rlpa: a méh, 'ÍJ t'Of.J.YÍ a n1etszés j 
helytelenül: laparohysteroto1nia ), méh„ 
inetszés1 császármetszés, a 1néh 1neg„ 
nyitása a hasf'alak megmetszésével, 
a hasüreg inegnyitásával. V. ö, hys
terotomia 

Lapathinum (-),a lapatin; állítólag 
tisztátlan goasav. V ö 

Lapathum acutum ( TO Ao'.1ta::Jo\I; Aff.-;r;i~tt\I 
hajtani), s6slórom. v„. ö. ox:ylapathuni, 
run1ex obtusifolius L„ 

Lapaxis (fi Aclnci:~~-;) = lapagn1a. 
Lapides cancroi:·uni (v ö, Japis; can· 

cer rák), rákszemek 
Lapides canci:orum·pi:aeparati, iák„ 

szem por. 
Lapidicida (-), 1 kőfaragó j 2 kő-

zuz6, kőn101zsoló 
Lapidillum (-), a kőkanH.l 
Lapillatio = lithogencsis. 
Lapilli glandulae pinealis ; v. U 

cer\'Ulus 
Lapillus (lapis kies), kövecs, kösze1n, 

homokszem, föveuyszc1n 
Lapis, a kő 
Lapis causticus chirni:·goi:u:m 1 se

hészek i11iró köve. V. ö kaliu111 hydr· 
oxydatum fusum 

Lapis divinus = cuprun1 alu1ninatt1u1. 
Lapis há.e:matites = fe11 un1 oxyda„ 

turll nativuru i·ubrum 
Lapis infernalis, a pokolkö. V. ü 

argentum nitricum fusum 

Lapis olaris (!)i szalonnakö. V ö. 
magnesium hydrosilicicurn. 

Lapis etphthalmicus = cup:rum alu .. 
i-llinatum 

Lapis pumex, a tajtkö 
[ Lapis specula.i:·is, Mál'iaüveg, kristály

gypsz, calciun1 sulfrnicu111 Balogh 
szótárából 

Lappa majoi: Giirtn. {).inT~t\I tagadni), 
nagy bojtorján„ Azonos: arctium 
majus Schk 

Lappa minor DC , a kis bojto1ján. 
Azonos : arctium minus Schk. 

Lappa oft'icinalis, az orvosi vagy 
bolyhos bojtorján .,\_zonos : arctiun1 
lappa Linne, arctiuni bardana Willd., 
lappa tou1entosa Lamark 

Lappa tomentosa Lamai:k = lappa 
o:fficinalis 

Lapsus (labi esni , hullani), esés, 
hullás, botlás. 

Lapsus palpebl"ae superio:r·is 
blepharoptosis, 

Lapsus capillornm, a, hajhullás, a 
hajn1cnés 'Megy a hadam« annyit 
teszen hogy hull 

Laquear, laquea:r·e = lacuna1', 
Laquear vaginae = fl:nnix vaginae. 
Laqueidnctoi:· (v. ö laqueus; ducere 

vezetni) = brochagogus, 
Laqueus, kötél, hurok, kacs, heveder. 
Laqnens ce1•ebelli, az agyacs heve~ 

derje, szíja. 
Laqneus gntturis, á.llitólag =angina 

gangraenosa1 diphtheria latyngis 
Lardacens, lardens, szalonnás, sza·. 

J.onuaszeri:i.. •ru1no1 la1·deus = stea
toma 

Lai·dum, a szalonna. 
Laricinum {v, ö larix), kese1·li ga„ 

16czagyanta 
Lai:·icinns (v„ ö larix), fenyves„ 
Lai:ix: decidua Miller = 
La:r·ix: eui:·opaea DC, a ve1esfenyii 

V. ö pinus la1·ix. 
Larix: sibei:ica Ledeboui:·, sibcriai 

f'euylí. 
Lái:·va (--), <1 lá1va, álcza, báb 
Larvatns, álar·czos1 lappangó„ Fcbl'is 

lai vata, ln.ppangó váltoláz; i1épnyel
ven: »gyujtvány hideg,« 

Lai:·yngeche, lai:·yngechos ( v ö 
larynx; "ÍJ ~X.~ 1 ó ~z.o-; a hang), gégc
hang, gége„zö1 ej 

Lai:yngeus, gGgcj Vena laryngca, 
gógeér. 

Lai:·yngismns (ó AapuyyuJ"µÓc;), l rekcrlt 
kiahálá.s; 2 asthn1a acutun1 peiiodi
cun1 Thíillari = laryngospas1nus V. ü. 

Lai:yngismns sti:idulns, hangl"és„ 
görcs, fullasztó gégegörcs, gégegörcs. 
okozta fulladozás V. ö laryngitis 
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spastic.a seu s:pasmodica, laryngo· 
spasn1us. 

Laryngitis (v. ö. larynx), a gégelob, 
a gégegyuladás 

Laryngitis catar·:rhalis, a gégehurut 
La:ryngitis catar·i:·halis acuta, he

veny gégehurut 
Lax'Yngitis catar1·halis chi:·onica, 

idült gégehu1ut. 
Lar·yngitis cronposa = laryngitis 

m en1 branacea. 
Lar·yngitis diphthe:ritica = diph

theria laryngis, roncsoló gégelob, 
fenés gégegyík 

Lar·yngitis &> canthematica, heveny, 
kiütéses írbetegségokozta gége
gyuladás; 1 laryngitis scarlatinosa, 
mo1 billosa. 

Lar·yngitil!I ha ·morr·hagica, véres gé
gehurut vagJ gégegyuladás 

Laryngitis membranacea, krupos 
gégegyík, (közönségesen: t0rokgyik), 
álbartyás gégegyuladás 

Lax·yngitis morbillosa, 'kanyar6s 
gégehurut, gégegyuladás, 

La:i'yngitis mucosa = Oéúe1na glo· 
ti dis 

Laryngitis phlegmonosa sen snb
mncosa, tályogos gégegyuladás, a 
uyákhártyaalatti s~jtszövctben szé
kelő lob. 

Lar·yngitis spastica seu spasmodica 
= htryngospasrnus, la1yngis1nus stb. 

La.x·yngitis submucosa = la1yngitis 
phleg1nonosa. 

Lai:·yngitis syphilitica, bujakóros 
gégegynladás v. gégebántalo1n 

Lai:·yngiti• tnbei:·cnlosa, gümös gége· 
gyuladás. 

Laryngo-catarr·hns = cata11hu1 la·· 
ryngis 

Lar:fngo .. fis~io (v„ ö .. larynx ; :fissio ha
sitás), a gége felhasitása., ineguyi· 
tása 

Lar·yngo··fissi... sec Vicq d Azyr = 
fissio ligamenti conoidei, Vicq 
d1Azyr -féle gégenyitás, 

La:i·yngoflssnra (v. ö larynx és 
fissura), gégehasadék, gégerés. 

Laryngogra.phia (v. ö. lai ynx, ypOC· 
qn:t'il), gégelehás1 gégerajz 

Lax'yngographicns (v. ö az előtte· 
val6val), gégerajzi, v. gégeleiritsi 

Lar•yngologia (v ö, larynx; és Ő /.óyo; 
a tan), a gége bántaln1ainak tana. 
Sz6r ól szóra tUlQ.jdonkép csupán: 
gégetan. 

Lai:yngologicns (v ö. az előttevaló· 
'al), gégebftntalonitani stb 

Lai:yngologns (--), oly orvos, ki fö .. 
leg a gégebánta.lmakka.l foglalkozik 
Gégész? 

La:ryngoneux·osis (v„ ö laryux és 
neurosis), a gége ideges bántalma. 

La:r•yngopathia (v. ö. laryux és ,3 
~cl.5-o; a bántalom), a gégebántalo1n. 

Laryngopathicus (-), gégcbáutalmi 
stb 

Laryngophonia (v. ö, larynx; ~ (j)hl\I~ 
a hang) a gégehangzás, ·hangzás a 
gégében, gégehang 

Lai:·yngophthisicus, gége··SOl va,dB.,si, 
v. ö 

Lai:·yngophthisis (v. ö la1yux és 
phthisis), gégesorvadás1 gégevész. 

La:ryngorrhagia (v. ö. larynx; Ti Í;f'.J..y"f)' 
a szakadá.s), a gégevérzés 

Laryngori:hagicns (v„ ö az előtte. 
valóval), gégevé1zési 

Laz'yngorrhoea (v ö 
fOlyni), a gégetakar 
gégehu1ut 

la1·ynx ; P~l~ 
É1 tsd : idült 

Lai:yngoscopia (v. ö. hu·ynx ; ~ crxorcY:, 
a vizsgálat), a gégevizsgálat, a gége· 
tük1·özés, 

Lar·yngoscopinm (v. ö„ az elötte
valóval), a gégetüköl. 

Laryngospasmicns (v ö latyngo· 
spasn1us)i gégegörcsi 

Laryngöspasmopsellismus (v ö 
larynx1 spasmus és psellis1nus)i gége• 
görcsös dadogás 

La.ryngospasmns (v„ ö larynx; 
ó crri:acrµ,Ór; a gö1·cs), fullaszt6 gége. 
görcs, V. ö, spasn1us glottidis, la.ryn
gismus stridulus 

Lai:·y.ngostenosis (v. ö, la.rynx és steno· 
sis), gégeszo1 os, gégeszii.kiilet 

Laryngostenoticns (v. ö„ az előbbi· 
vel)1 gégeszo1·osi 

Lai:yngosyphilie (v ö, lar yng_ és 
syphilis), a g.ége b1~jakóros bántu.hna 
Syphilis la1yngis, 

Laryngotetanops:ellismns = ln,ryn
gospas1110J_Jsellis:nus. 

La:r·yngotomia (v ö, lftl'ynx; ~ TOIJ."fÍ a 
n1etszés), a gég-en1etszés, gégen1eg· 
nyitás 

Laryngotomia ephyoidea (epi-hyoi. 
dea), szakcsont·t~ji gégenyitás, la
ryngotomie sous.hy~Jidienne. E iniíté .. 
tel tulajdonkép : pharyngotomia, 1ne1·t 
csak a garat nyilik meg 

Laryngotomia pa1•tialis, i·észletes 
gége--n1etszés. Balogh szót8..rából. Én 
azt 1nondaná111, hogy: 1és~es gége
uyitás. 

Ln.ryngotomia totalis, te~jlis gégH 
111etszés Balogh szótárából Teli e s 
gégeuyitá s, 

Lax·yngo-t:racheitis (v. ö. la1ynx Cs 
tracheitis) gége-·légcsőgyuladás, gége· 
légcsőhurut. 
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La.ryngo-tracheopyra- (v. ö la1ynx1 

trachea; TO 'ltŰp a láz), Eisen11iaunál 
= croup. 

Laryngo-tra.cheotomia (v ö la1·ynx. 
trachea; ~ Toµ~ a inetSzés) = crico„ 
tracheotomia. 

Laryngydr·ops (v., ö, larynx és hydrops) 
= hydrops la1yngis = oe<l.en1a glot
tidis. 

La:i;ynx ( Ó Ací.puy~), a gége, 
Lasannm (TO Aácra\lov), 1.. a va.sláb j 2-

éjjeli erlény; 8. vajudószék 
Lascivia, lascivitas, a bujaság, ké-

jelgés 
Lascivus, buja, kéjes 
Laser cyx·enaicum = laserpitiu111 
Laser medicnm s persicum s syria-

cUm = isa foetida 
Laserpitium (?),a r6111aiak által hasz

nált bli.za.szatszel'Ü gyanta, 111ely je
lenleg ismeretlen 

Laserpitium chir·onium Linné 
opoponax chi1·oniuw1. Koch 

Lasion (TO i.dcnov) 1 durva tépés. 
Lassitudo (-): bágyadtság, "kin1e1ült

ség„ v„ ö lassus 
Lasti:·ea athamantica Px·sl V ö. 

panna„panna. 
Lassus, laxus (-),bágyadt, la.nkadt, 

pettyhüdt, ernyedt 
Latentia {latere 1eitözködni), a k61 

lappa.ngi:l.síl. 
Lateralis (v. ö latus), oldali, oldal·· 

vásti1 oldalagos. l\Iorbus late1alis = 
pleuritis Appar-atus late1alis, az 
oldalagos k6metszéshez sz0lgáló 111ű
szer-készlet. 

Latericins (late1 a tégla), téglaszerű, 
téglave1es. Sedin1entu1n u1iuae late· 
riciu1n, tégla.porszeríi. húgycsapadék 

Lateriilexio (lateró;.'lexiónak is taláJ .. 
ta1n irva; v ö latus és fiexio) se. 
uteri, a 1néhnek oldalt hadlasa 

Latex, a nedv1 a folyadék 
Latex salivalis = saliva„ 
Latica se, febxis , lappiingó láz. 
~épiesen; gyujtvány hideg 

Latissimns colli se mnsculns = 
platysma myoides 

Lattissimns dorsi se mnscnlns, a 
hát széles iz1na 

Latitudo (-), a szélesség 
Latitndo hnmeri = scapula 
Latitndo sanitatis, viszonylagos 

egészség 
Latoi:· (fer1e vinni), a hordó, az ideg 
Latrina, az á.rnyékszék. 
Latus, széles. J!'asuia lata, széles !Jönye 

V. ö„ fascia. Os latun1 = os sacru111 
Latns, lateris, a.z oldal, a fél. 
Laudaninum. (v ö. laudanu1n), a lau·· 

danin 

Landanoi;;inum. (v. ö, laudauun1), a 
laudanosin 

Laudallnm (laudare dicsérni) 
opiu111 

Landanum. liquidum Sydenha.m.i 
= tinctu1a opii crocata 

Lantea (v ö laurus), a babér, a 
ba.bérlon1b 

Laui:ea doctox·alis, a tudorsá.g, 
Lau:t·eola = daphne n1ezereun1, 
Lau:r eus, babéros. V ö. 
Lan:rinnm (v ö laurus)i a boros·· 

tyánal, a babéral, a laurin .. 
Lanx·iunm olenm, a babérolaj 
Lanr·inus = laureus. 
Laui:·ocerasns = prunus lau1oc01asus 

f_,innC. 
Laui:·ost ~a:rinicns, babér--stearinsavas 

'\T Ö 
lautus és 

laurosteati .. 
Laur·ostearinnm (v. ö. 

stearinum. Helyesebb: 
nuni), a babérfaggyú. 

Laurns (laus a dicsőség, dics6ites ?) 1 

a br:tbé1 
Lanx·ns camphora Linné, kámforos 

babérfa 
Lanrns eassia Linné, chiuai kassziafa 

V ö. persea cassia Spr. 
Lauxns einnamomnm Linné = per· 

sea cinnammon1u1n Spr. 
Lanx·ns cinnamomnm Lonr = cin

nan101nnm Loureirii Nees, azon fa, 
1nelytöl a fl.ores cassia,e s. claYelli 
cassiae erednek 

La ux·ns culiia wan Linné = ciuua
n10111um culilawan Noes. Ettl:íl ered 
a kulilawan fahéj 

Lanrns no bilis Linné, nemes babérfa. 
Lauxns sassaf:r·as Linné = sassa.

fras officinalis Nees 
Lavaci:·nm. (lavare mosni), a fürdő, a. 

mosás. 
Lavacx·um ophthalmicnm, a sz.en1-

fü1dö, a szemfürdés, a sze1nfihesztés. 
Lavamentnm, 1 rnosdószer, tisztitó" 

szer ; 2 = clys1na. 
Lavandnla angustifolia Ehx·h = 

lavandula officinalis 
Lavandnla latifolia Eh:r·h = la

vandula spica DC 
Lavandula offtcinalis Chaix (lava1·e 

n1osakodni), orvosi lavendula "\Vitt
stein szerint: a hivatalos lavendulaflí. 
el"ed lavendula. angustifolia Ehrh és 
lavendula latifolia Ehrh féleségektöl 

Lavandnla spiea DC„ kitlá!'!zos v 
széles levelű levendula 

Lavandnla stoechas Linné, arabs 
(Baloghnál olasz) lavendula .E 
növényt61 e1·ednek: a flores laven
dulae ara.bicae. 

e-



Lavatio 316 Leniens 

La-Vatio (lava1e ~nosakodhi), a mosa. 
kotlás, fii1•dés, 

Lavendula = lavandula 
Lavipedin.tb. = pediluvium 
Lawsonia alba Lam„ (L-awson angol 

orvos nevére),. a fehér law·sonia 1 

valódi alkanna.eserje Töle ered: a 
radix alcanuae verae. 

Laxans (laxare eruyeszteni1 lankasz
tani), ernyesztö 1 hashajtó. 

Laxantia i:·emedia (v ö laxans), 
hashajt6·szerek 

Laxantia drastica, erős hashajtók. 
Laxantia eccoproctica = 
Laxantia mitio:ra, enyhe hashajtók. 
Laxatio (v. ö laxa1e), a lankasztás, a 

hashajtás. 
Laxativns (-~ )1 hashajtó 
Laxatox·, az ernyesztö ; pl. n1usc1dus 

laxator tyn1pani, a dobhártya 
:fülrekesz - e1nyosztöje. 

La:x:itas (v. ö, laxus), a petyhütltség, 
ernyedés, e1·nyedtség„ 

Laxitas alvi, gyakori székelés. 
Laxitas fibra:r·um1 rost·-lazaság. 
Laxitas intestinoi:·um, hasmenés 
Laxitas ventxiculi, gyoniorgyöngeség 
Lazai:·ethum., a kó1·ház. V„ ö. 
Lazarus (hébe1·)1 a szenvedl:í Morbus 

Laza1·i = 1 lep1a; 2„ nyüves fekély, 
Innét lazarethum„ 

Lebetium. (•6 ).e;~tÍno~), kis n1osdótál, 
pökéíláda, pökéíedény, köpőcsésze. 

Lecane (~ ).e;xá~"t)), a til 1 medencze 
Lecanicns (v ö lecane), inedcuczés 
Leoanox-a ta:r·tai:·ea Ach. (·í1 Aexrlvri 

a tál) = licheu tartareus Linné„ 
LecanOJ:'Ínnm, lekanorasav, v„ ö„ leca· 

nora és e1ythrinu1n. 
Leoho (~ ÁE)'..cJ), a. gyennekágyas, a 

szülőnő. 

LechodÓchium (v, ö. lecho; ÜÉXe;iJ'.Jo:~ 
felfogadni) 1 szülélház, a szülök lneue·· 
dékháza, a viselősök menedékhá.za 

Lechopyi:·a (v. ö. lecho j -rb niJp láz), 
gyermekágyi láz. 

Lecithinum (~ Aéx~'.Jo.;: tojás sá1gája), 
a tojásszéknek, a vitcllüi bomlá;sának 
terménye, villanysavas neuiin, le
cithiu. Hoppe·Seyler. 

Lecithodes (Ae;xt'.Jt.501];;), 1. sárgaszinü, 
tojássárgaszinü, sáfráuyszinü); 2. bab" 
vagy -boisólisztbl:íl készült„ V. ö. 

Leoithos ('~ AÉxt'.Jo;), 1. a tojás sthgája, 
széke ; 2. a bo1·s6 ; 3. hántott lencse ; 
4. = pulmehtu1n legun1ü1osurn, bab
vagy lencsepép 

Lecithymen = oolecithyinen 
Lectulus (leutus kies„), 1 kis ágy; 

2. gyaloghintó ; 3, bölcső 
Lectulns sti:,amiuens tho1 ulus 

stramineus, 

Lectus, az ágy 
Lectus pensilis,a fliggö-ágy, hordható„ 

ágy, 
Leditannicum. se, acidum, rozsda .. 

bura·csersav„ V. ö. 
Ledum latifolinm (Linné szerint : 

laedere sérteni; inert leveleinek illata 
kábit) szé1'1slevelü rozsdabu1·a; le„ 
velei » Jan:i.cstea<,, Labrador· tea 
néven használatosak. 

Lednm palustz'e Linné, 1nocsá.1i 
:rozsda bura. 

Leg_nmen. (legere szedni), a hüvelyes 
vetemény ; uövénytanilag: a hüvely„ 

Legnminosae plantae , a hüvel,yes 
növények V, ö 

Legnminosns l v ö legu1nen), növény·· 
sajtanyag, uövény .. casein, növénysajt 

Leichen. = licheu 
Leiocephalus(Ae:fo_; si1na; v„ö. cephale), 

simafejlí (!)„ Balogh szótárából 
Leiodermatns (Ae;to~süna; v. ö de11na), 

sin1abl:írű. Balogh szótárából 
Leioma = leiomyon1a 
Leiomyoma (Ae;to; sima és 1nyo1na), a 

tulajdonképi simaizo1n·daganat. 
Leiopodia = liopodia 
Leiopus, liopns (Ae::Ónov;; ),e:io; si1na, 

7'0Ü; láb), a talpa.cs, lúdláb, 
Leipodex·mius - lipoder1nos. 
Leipom etc V ö lipo1n 

etc. 
Leiptothx·ix = leptoth1ix. 
~ema, leme ( ~ ),7]'f1.1J, yAY)'µ"t), yl.áµl't), 

szemny<l.k, e s i p a1 szeinvaj Sebun1 
i)alpebrale. 

Lema cer·vina scu la.c1y1na ce1'vina, 
a. szarvasok sze1ncsipája bakzás köz„ 
ben szedve; ela.vult idegzs0ngít6„sv.er„ 

Lemma (•0 .AÉµµa, AÉrte:t~ há1nlani)1 1 a 
hámlás, vedlés, vedlés heveny ki„ 
ütések után i 2 = co1 tex ; 3 
fu1fu1, korpa 

Lemmosteosclex·osis (•C Alµµ.a a íelsö 
iéteg; v ö. osteon és sclerosis) = 
osteosclerosís corticalis; a csontok 
felszinének v. héjas részének vasta„ 
godása 

Lemniscoides tv. ö. lemniscus i •O 
e:(8oi;: az ido1n), hurokszerű 

Lemniscus (Ó A"f)µ~Lcrxo;), L a, llárna; 
2„ = longuett.e, hosszúra összehajtott 
nyo1nófolt; 3 a· nyűltagy hurka 

Lemositas ().~µl'] a csipa), szemuyákos·· 
sá.g, idült szen1hu1ut v. szen1kankó, 
e!? i pá, s s ág v„ ö blepharoblenno
rrhoea 

Lemotes (~ l:riµ.Ót"1J;) 1 a cs1passág. 
Balogh szótárába.n »könypergéssel 
van fordítva 

Leniens (lenire enyhíteni), enyhítl:í 

1 
1 

1 
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Lenientia remedis. 317 f,eprophthalmia, Jeprophthalmu• 

Lenientia t'emedia (v. ö leniens), 
1. enyhítő-szerek; 2„ gyengéd, enyhe 
háshajtók„ v„ ö,, lellitiva 

Lenimen, lenimentu.m, enyhítöszer, 
enyhe hashajtó. 

Lenitivus (v„ ö„ leniens), euyhitöszer, 
gyöngéden hashajtó. Electuarium 
lenitivum, hashajtb nyalat 

Lens, tis, L a lencse; 2„ a lencse á.1-
talában; 3. a szemlencs~je t. i lens 
crystallina. 

Lens erystallina, a szemlencséje. 
Lentescens se, mo:rbus, sorvasztó 

kór, betegség„ 
Lenticolo:r· (v. ö lens és color), 

lencseszinü. 
Lenticula = lentigo 
Lenticnla:1 is, lencsesze:i: ü, lencseido1nú, 

Febris lenticula-ris = febris iniliaris 
Lentigo, ginis, lencse-szeplő 
Lentitia, lentitudo = lentor. 
Lentitis (barbarismus) = phacitis 
Lentoi;· (lentus lassú), szívósság, lassÚ·· 

ság, renyheség, 
Lenus {~ );·fJvÓ;), 1. a ..-álú, teknő; 

2. torcular Herophilii? 
Leontiasis (~ ).eovT[ct.:crt;) = 1„ elephan

tiasis; 2. = facies leontina 1 az 
ábrázat elefántkórsága. 

Leontodinum, a pitypangtej, a pity
panggyanta. V. ö 

Leontodon taraxacum Linné (0 Alwv 
az oroszlit.n; d ŐCloú; a fog), 01 vusi 
pitypang. V. ö. taraxacum officinale 
Wigg,, ta1axacum dens leonis Desf. 

Leontopodium (Ó Aiwv az oioszlán, 
Ó TtolJ; a lib) = alchemilla vulgaris 
r ... inné, közönséges v. kara:ios bokál, 
palc\..stfü stb 

Leonux·us lanatns Spx· (0 Aiw1 az 
oroszláni ~ oúpcf. a fark) = ballota 
lanata L. ·· 

LepÍ.dinnm, Leroux szerint lepidiu1n-· 
félék kese1 üj e V. ö 

Lepidinm sativnm L (~ /,erd; a 
pikkely; -~o Aen"l<'5rn1), a kerti zsázsa. 

Lepidodes , lepidoides (AerctOoetO~; 
AeTttOW3'tJ;), pikkelyszeríi, pikkelyes: 
squamosus; pl sutura lepidodes = 
sutura cranii squamosa 

Lepidosis (~ Ae;d; pikkely), korpáz6 
kiü~s, pikkelyes _kiütés, 

Lepidotns (l,e-;i;tOürrÓ;), pikkelyes; 
pikkelylyel fedett. 

Lepis, lepisma (~ ).e7tl;, TÓ Airctaµa.), 
a pikkely, 

Lepisma ossis tempornm = squa1na 
ossis temporun1, 

Lepo::r'inns_ (lepus a nyúl), nyúli, nyÚ·· 
las Labium leporinum , nyúlajk„ 
Oculus leporinus, a nyúlszem. 

Lepra (~ Aér;;po:), farkasszerű béSr·bá.n„ 
talom, a poklosság, 

Lepra a.egyptiaca = lepra Arabum 
Lepra alba = lepra Arabum. 
Lepra aleppica, aleppovidéki táj „ 

poklosság 
Lep1"a alopecia (arabs felosztás sze„ 

rint), vérokozta poklosság 
Lepxa alphodes = alphus = lepra 

maculosa 
Lepr'a anaesthetica, é1•zésölö pok·· 

losság, göbös, búbos poklosság. Fem
phigus leprosus, 

Lepi:'a Arabum, az arabs bélpoklos· 
ság Azonos értelműek: lepra Ju:iae
oorum, seu Hebraeorum, elephan
tiasis Graecorum, lnorphaea alba, al
baras alba1 vitiligo 

Lepra bor'ealis seu noz·vegica seu 
islandica, éjszakvidéki tájbújakór„ 

Lepx•a cayenensis = lepra fungifera 
Lepr·a: elephantina (arabs :felosztás 

szerint), :fekete epétől eredő pok· 
losság. 

Lepra fnngifer'a - framboesia. 
Lepxa Graecox·um. = elephantiasis 

Graeco1u111. 
Lepra Gx'aecox·nm non malign.a, kö·, 

zönséges pikkelyk6r, közönséges hal. 
pénzszerű bőrkiütés 

Lepxa isla.ndioa gennin.a - s e o r·· 
b u ti e a, izlandi süly, izlandi poklos
ság 

Lepra leontina (arabs felosztás sze
rint), vörös epétöl eredő poklosság 

Lepra lombai:·dica seu mediolanen
sis = pellagra. 

Lepx'a maculosa, a foltos poklosság. 
Ide tartoznak. a· »1norphaea.« név alatti 
poklosság-nemek, Morphaea és viti· 
lago g1 a vior. 

Lepra mediolan.ensis = lepra lotn·· 
bardica 

Lepr·a mosaica = lepra Arabun1 
Lepr'a mntilans, üszkös poklossá.g 
Lepti:;'a nodos:l. = lepra tuberosa. 
Lepx-a no:x·vegica = lepra boreali;i 
Lepx·a syx,iaca = lepra Aiabum 
Lepxa tnberosa = elephantiasis, foon-· 

tiasis, syriasis, lnorbus heicnleus, 
göbös pokla sság 

Lepra tyr·ia (11rabs felosztása a lep· 
rának), nyáktól eredő poklosság. 

Lepr·a vnlgaxis = lepra Graeco1 un1 
non maligua.. V. ö 

Lepra Willani = pso1iasis vulga1is 
Lepi:·ious (Asrcptxó;), bélpoklos, }JOklos 
Lepr·odes (),e7tpWOs;), poklos, bujakótos. 
Lepx·ophthalmia, lepx·ophtálmus 

(v„ ö. lepra és ó ÓCfl~o:AµÓ.:; a szam), 
poklOs szem bántalom, - bujakó1·os 
sze1n bántalom, · 



r 
·.j .. ·.·.'. 
;:: 

·1.··.··' 

. ' 

i! 
í 

H 
'.k>':.;c, ____ _ 

318 Lencoplacia, lencoplakia buccalis 

Lepr·osar·ium, a poklosok kórháza, ké„ 
söbb a bnjakó10$'.0k kórháza„ V. ö 

Leprosax'ius, poklos, bujakóros. Domns 
leprosaria = leprosarium. 

Lepro_sis, 1 = lepra j 2. elephan·· 
tiasis 

Leptandxinum, a leptandriu, leptau„ 
dria virginiana keserüje, 

Leptocephalia lf.errTÓ; vékony ; Y„ ö 
cephale ), hosszúfejlt.ség V, ö do„ 
lichocephalus 

Leptocephalus = doliohocephalus. 
Leptomeninges (l.e~TÓ; Yékony, fino1n 

lágy; v. ö. meninx) = rneninges 
cerebri tenues, se. meninx serosa et 
vasculosa. 

Leptomeningitis ().e-rr:TÓ; vékony, lágy) 
a lágy agyvellhnezek gyuladása 
V. ö. meningitis 

Leptomeningitis cei:,ebi:·ospinalis 
diffnsa-, az agy„gerinczvelö pókháló„ 
mezének (v. lágy1nezének) gy:iladása 

Leptomeningitis infa.ntum = me·· 
ningitis infautnnl. 

Leptomitus oculi (!), Heln1b1echt által 
a sze1nben t~lált penészgomba, 

Leptomitus urophilus, húgyban élő 
leptomitus penészgomba. 

Leptomitus uteri, a méh n_yálkájá· 
ban élő leptomitus. 

Leptothri:x: buccalis (Aó:rct"ÓTptxo; vé·· 
kony szőrü), górcsöi bör_penész egy 
válfaja -· a nyákhártyá.n. 

Leptothx·i:x:canalislacrymalis, élősdi 
gomba a könycsatornában, Balogh 
sz6tárá b61. 

Leptus autumnalis ().o:rcró; fino111), 
R,ouget-féle riih - atkafaj, mely az 
a1at6k bőrén gyuladást idéz elő 

Lept:yntica se. i:·em.edia, higitö sze· 
rek. V. ö 

Leptyntious (AercTuvnx.o"i;), higítö, gyön
gítő 

Lethalis, letalis (letum, a halál, ~ 
A"fÍÖYJ az elfeledés)t halá,los„ .Absolute 
lethali s, feltétlenül halálos ; lethalis 
per se, magárahiigyva halálos ; le
thalis per accidens, kö1 ülmények sze-
1int halálos. 

Lethalitas (v„ 0. lethalis), a halálos· 
ság, a halálozás 

Lethargia, lethai:·gus (-/i hi]5"apyla, 6 
Ai]':J-apyo;), a kába álon1 -- sopor -
második ~foka. A beteg öntudai;ra 
fel ne1n riasztható 

Lethargicus (Ai]'J-apytx.Ó;), elkábultan 
fekvö 1 , kábaálon1bau fekvő, kábaáhnli 

~eucaemia (h:u,,;Ó; fehér, TO a"fµix a 
vér), a fehérvérűség, a fehér vér 

Leucaemia lienalis seu lienogenes, 
lépdaganatokozta fehérvér üség V. ö. 
splenaemia 

Leucaemia lymphatica, n,yiik111i1ig5·
bántalom, -· uyükmiiigy - túltengés·· 
okozta fehérvérűség V ö, lymphae. 
n1ia. 

Leucaemia myelogenes v myeloge„ 
netica, csontvelöbántalom - okozta 
fehérvérűség. 

Lencaethiopia(l,~uxó; fehér és aethiops) 
= albinismus. 

Lence (~ Ao:ux-ií) = albarras alba, vi-· 
tilago 

Lencinum (Ao:u,,;Ó:; fehér) a leucin, a 
a fehérnyék bomlásának egy n tat-· 
tó, kristályos te1ménye, a kapron„sav 
amidja 

Lencismus = le·1ca.ethiopia 
Lencitis = scleiitis. 
Leucoblasta, lencoblastes (?)1 BR.logh 

sz6tá1:ából '·v ö. leucocytos '· 
Leucoéjthaemia (v. ö. leucocytos, és 

:-0 o:lu.a a vér) = leucaemía. 
Leuco~ytos, Ieucocytus (Aeuxó; :f8hé1' j 

v, ö. cyt@s), a fehér vérsejt, geny
sejt 

Lencocytosis = leucae1nia. 
Lencoderma. = leucöder1nia. 
Leuoodei:·ma syphiliticum (talán 

jobb: leucoder1nia sypbilitica ?), buja„ 
kóros fehé1 bő1foltok. 

Leucoder·mia (Aeuxó; fehér, t"0 3{pµa: 
a bör), a bőr sápadtsága, halvány
sága, a szinad6anyag hiánya, fogyat·· 
kozása a közLttkaróbttn. 

Leucodermia acqnieita = vitiligo 
Leuoodermia congenita sou Iouco

der1na congenitum , viltlgnihozott 
albinismus. 

Leucoma (TO AeÚxCilµ.oc), ::t po1czhártya·· 
:folt. 

Leucoma cr·etaceum, fényteleu por-ez„ 
hártyafolt 

Leucoma mai:garitaceum, gyöngy· 
házfényii po1 czl1á1 tya.folt 

Lencom:yelitis {f.ó:ux:i; fehér i v. ö 
inyelitis), a geriuczvelö fehér állo-
1nányának lob,ia1 gyuladása. 

Lencom.yelitis posterior chronica, 
a hátsó kötegeknek szürke elfaju .. 
lása V. ö„ tabes dorSftlis 

Leuconecrosis (AEuxo'; fehér; v, ö 
neo1osis), a fehér üszök 

Leucopathia (AEux.ó; fehé1, TO "JtiÍ::Soi; a 
bántalom) = leucodermia. 

Leucophlegmasia 1 leucophlegma~ 
tia (-~ Aeuxocp).e1·µocc1a) = oedema 
inte1cus, anasa1·ca seu hydrops lyin~ 
phaticus. V. ö. phlogrnasia 

Lencophlegma.tia dolens pnerpe~ 
1"arnm = phlegmasia alba dolens. 

Leucoplacia, lencoplakia bnccalie 
(Ao:uxo'; fehér, ~ rrAiX~ folt), az orcza. 

' 

1 
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·Leucorrhoea 319 Ligamenta alaría 

njii.lktelepeinek foltos túltengése 
psoriasis mucosae -oris et linquae 

Lencoi:x~hoea (l,euxó:; fehér ; p~rv folyni) 
= fluor albus 

L~ncori:·hoea virnlenta, kankós fehér·· 
folyás. 

Lenco:r·i:·hoi'.'cns (-), fehér foly:1si 
Lencotnx·icum. acidnm ? (),euxó~ fehér, 

,e o~po\I a húgy?), fehér húgysav? ! 
Lencnx•esis (>..~uF.Ó:; fehér; ~ o\íp;i1cr~:; a 

vizelés) = n101bus Brightii. Ertsd: 
albuminuria1 fehérnyevizelés 

Lencnx·ia = leucuresis. 
Levatox· se mnscnlus (levaie felernel

ui)1 az emeléíizom„ Pl 
Levatoi:· alae nasi et labii snperio

ris, az oxrczimpa„ s felsőajke1nelő 
izom. 

Levator anguli o:cis, a szájzúge1neléí 
izorn.„ 

Levator ani, segemelö izon1 
Levator labii snpei:-ioris px·opr-ius, 

a felső ajk tulajdon emelő izma 
Levatox· menti, az á.llemelő 
Levator palpebrae snperioxis1 a 

felső szemhéj emelője. 
Levator scapnlae, a lapoczkae1uelö, 

vállen1elö. 
Levator veli palatini = n1usculus 

petro··salpingo-staphylinus, a sz~jpad„ 
vitorlaemelö izo1n. 

Levatores costarnm br·eves et longi, 
a :rövid és hosszlÍ. bo1d:a.r . .nnelők, t •. i 
izmok. 

Levis ti cum of'ficinale Koch, orvosi 
lestyán. Synouyn1: angelica levisti
cu1n ,_..\.11 1 angelica paludifolia Lam , 
ligusticum levisticum L. 

Levisticnm vnlgare Rchb. levis-
ticu1n officiuale. 

Levulosa, levnlosum (!), gyümölcs-· 
czukor. 

Lex, a tö1véuy, szabály, Iend. Leges 
vitae, az élet rendje; 1, a = lego 
Rl tis, a n1űvészct szabályai szerint 

annak rendje s lnódja szerint; 
s. 1. a,= secundun1lege a.1tis = 1. n.. 

Lexipharmacum = alexiphar1nacu111. 
Libanum = olibanun1 
Liber venenox·nm, a. 1né1gek könyve. 
Libi:•a medicinalis1 az egykori orvosi 

font, 12 uncia 
Libx·e, a mérleg, a font, 
Lichen (Cl A<:~)'."tÍ>J), 1. a moszat, a 

zuzn1ó i 2„ do bI ócz. 
Lichen agx-ins, lobos, gyuladúsos 

dobrócz. 
Lichen caragaheen, ka1·agénmoszat. 
Lichen cirenmscr•iptns, körülht, ha·· 

tárolt dobrócz .. 
Lichen haemor•i:·hagicus, a vérző 

dobr·ócz 

Lichen islandicns Linné, izlandi 
zu31nó. Azonos: cetra.ria. islauaica 
Acharius. 

Lichen islandiens am.aritie libe„ 
i:atns = 

Lichen islandions eli.xivatns, kese·· 
rüségétöl inent, ....-. kilúgozott izlandi 
i-.uzmó 

Lichen lividns, szederjes do bi·ócz 
Lichen par>ietinns Linné= parmelia. 

i1arietiua Acharius 
i Lichen pila:i:is1 szörtüszös dobrócz? ! 

Az ichthyosis simplex egy nemf3 
Azonos érteln1{i: pityriasis pilaris 

Lichen rube:i:·, piros dobrócz: 
Lichen rnber acuminatus, pii'os 1 

hegyes dobrócz 
Lichen :i:·uber· planus, -piros, lapos 

dobrócz, 
Lichen :i·nbei:· univer·salis, az egész 

testet ellepő dobrócz. 
Lichen scrophulosorum1 göi:v_élye

sek ·dobrócza. 
Lichen syphiliticus, bujak61'os 1no

hag vagy dob1ócz 
Lichen tartax ens Linné 1 n1oszat 

inely lakn111sz-festék1 orseille gyá1-
tásra szolgál. A.zonos: lecan.ora ta.r
ta1ea Ach. 

Lichen t:i:·opicus, fórróságelöidézt;e 
söni.ör vagy izzag. 

Lichen ni:·ticatus, csalánsz:e1ü. ·iob·· 
rócz„ 

Lichenicnm acidum = acidum fu .. 
n1aricu1n„ V .. ii 

Licheninnm (v ö„ lichen), a 7.Uz1nó · 
keményitö, 

Lichesterinnm (jobb volua: licheste. 
atinum), zuzm6faggyú. 

Lien, a lép. 
Lien accessoxius = lieu succen. 

tmiatus. 
Lien mob_ilis, :-\ v;;índorlép 
Lien succentu:i:iatns, a inelléklép., 
Lienalis (v-. ö. lien), lGp. Plexus lie. 

nalis, a lép idegfonata. 
Liencnlus (lien kies.), 1. a kis lép i 

2, a inelléklép, 
Lienogenes (lien a lép, yly\leaOoct képel!;ni, 

ne111zeni ; hybridu1n), léptől eredő. 
Lienomalacia." (hybridum) ; v ö. sple·· 

nomalacia 
Lienteria(ii Á<:(<:\IT<:pfo:), has1nenés, mely-· 

nél e111észtetlen tápszerek ürülnek 
ki, V. ö. diarrhoea lienterica, 

Lientex·icus, e1nésztetleneket székelő 
stb 

Ligamenta ; v ö ligan1entun1 1 n-1ely· 
nek többese. 

Ligamenta ala:t·ia seu 'Mancharti, 
szá.rnyas szálagok, 
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Ligá.menta antiseptiea 320 Ligan1entn1n hepa to· dnodenale 

Ligamenta Étntiseptica, fertéS elle·· 
nes kötöszerek. 

Ligamenta basinm dox·salia. et vo
laxia, a kéznek háti és tenyéri szá
lagái 

Liga.menta cx•ico .. arytaenoidea, gyü
rű-kancsó-porczogó szálagai 

Liga.menta cx'Íco-thyx·oidea latera.„ 
lia, oldala.gos paizs„gyüiűpoiczogÓ·· 
szálagok 

Liga.menta crnciata, keresztes szá .. 
la.gok 

Ligamenta fl.ava, a sárga szálagok. 
Ligamenta glottidis vera et spuria, 

valódi s álhangszálagok. 
Liga.menta intex·crnralia s. :D.ava, 

sárga szálagok. 
Liga.menta interspinalia 
Liga.menta intex·transve~salia, a 

haránt nyúlványokat összekötő szála
gok. 

Liga.menta lata ntex·i, a :rp_éh széles 
szálaga.i 

Liga.menta pylo:1·i, a gyo1nor odvát 
körülvevő izomuyálabok. 

Ligamenta recto-utexina, a végbél 
méhösszekötö szálagok. 

Ligamenta rotunda uteri, a méh 
kerek v. g@Tgeteg szála.gai. 

Ligamenta sacrococcygea1 kereszt
csont-farcsik„szálagok. 

Ligamenta sterno-costalia radiata, 
a szegy„csont s bordák sug·aras szá
lagai. 

Liga.menta thyx·eo- ax·ytaenoidea 
supe:s:·iox·a et inferiora = liga
rnenta glottidis vera et spuria, 

Lignmen.ta thyr·eohyoidea (n1edium 
et lateralia), a paizsporcz-szakcsont 
szálagai. 

Ligamenta vaga se, a:s:·ticnlationis 
'ileosae.x·alis, a bolygó szálagok 

Ligamenta vesico··ntex'ina, a húgy
hólyag„111éhösszekötl:S szá.lagok. 

Ligamentosus 1 szálagos. Apparatus li
ga)neutosus, szálagos szerkezet ; pl. 
appa1-atus ligamentosus ileosacralis, 
a csipő-keresztcsont„íziilet s7.álagos 
szerkezete. 

Ligamentum (liga1e kötni), a szálag, 
a kötöszer, a kötelék, a kötés, 

Ligamentum accessorinm s auxili· 
ax·e, játulékos v, segédszálag. 

Ligamentnm acromio-clavicnlare, 
kulcscsont··vállcsúcsszalag 

Ligan:a.entnm ann.nlar·e, gyűrűs szá· 
lag, körszálag, 

Ligamentum aox·ticum 1 törzsökve1'Ö„· 
ériszálag. 

Ligamentum apicum, csúcs··szálag. 
Balogh szótárából. Hegy e k ö :> z 
s z e k öt ö s z á la g. 

Ligamentum ar·cnatnm, íves szálag 
Ligamentnm articnla.re, ízületi >:zá 

lag. 
Ligamen.tnm aryepiglotticnm i v. ö. 

arytaenepiglotticus. 
Ligamentum auxiliare = ligamen· 

tum accessorium. 
Ligamentum Bertini, seu accesso· 

rium anticum, Bertini„f'éle szálag. 
Ligamentnm canthi exter·num et 

internnm, belső és külső szemzúg
szálag 

Ligamentnm capitnli costae ante·: 
:rins , ligamentun1 radiatum capi
tuli costae, a bordafejecs sugaras 
szálaga 

Ligamentnm capsular·e, a tokszá
lag 

Ligamen.tnm ciliar·e = musculus 
ciliaris 

Ligamentum collaterale, oldalagos 
szálag, oldalszálag. Balogh szótárá
ból 

Ligamentum conoides, kÚpalakú szil
lag, kúpszálag. 

Ligamentnm corac··acromiale, csőr· 
nyúlvauy„vallcsúcs-szálrrg ~A holló
nak csőre vau - de nincs orra.« A 
többi ugyis érthet() 

Ligamentnm. cor·aco - clavicnlar·e, 
esői· nyúlvány. kulcs e son t-szálag, 

Ligamentum cox·ona:1:-inm se hepa· 
tis, a máj koszorús szálaga, ~1 ~Ináj 
k0szorúz6 sztUag 

Ligamentum. eornscans, ftlnyes szfl. 
lag 

Ligamentum costo transver·sale, 
har<int bordaszilag 

Ligamentnm costo•x:iphoidennt, bol'· 
da-kardnyU.lviny-szalag 

Ligamentnm cricoideum, gy{irií
porczszálag. Balogh szótá1ából. 

Ligamentum cricothyr·oideu:m, me„ 
dium seu conicunc seu fiavum, gyürii· 
paizsporcz-szrl.lag 

Ligamentum denticnlatun1 se. me
dulla e spinalis, a fogas szalag 

Ligamentnm falciforme, sarl6alakú 
szálag. Balogh szótárab61. 

Ligamentnm gastro - colicum. = 
on1entun1 inajus 

Ligamentum. gastro·-lienale, gyo
n1orl0p-szálag 

Ligamentnm Gimber·nati, Günher
nát szalaga. 

Ligamentnm glosso-epiglotticum, 
nyelv- gégefedö„szálag. Balogh sz:6-
titráb6l.. 

Ligamentum hepato-colicum1 máj
re111ese-szá.lag 

Ligamentum hepato ·· dnodenale, 
1n~j··nyo1nbél-szálag, 
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Ligament.nn1 hepato-gastrienm 321 Liganientum transversum Pelvis 

Ligamentnm hepato-gastricum = 
omentum n1inus. 

Ligamentum hepato-x·enale, 111.aj
vese-szálag. 

Ligamentnm hyode]iiglotticum 
(nem - ;.ihyo-epiglotticum), szak
csont-nyelvfedél-·szálag. 

Ligamentnm hyo-thy:c·oideum (1ec
tius: hyodeo-thyroideu1n), szakcsont-· 
paizs-·porcz .. szálag Balogh szótáráb6l. 

Ligamentum ileo-femorale, csipő
czornb··szálag Balogh szótárából 

Ligamentum ileo-lumbale , csipél~ 
ágyékszálag. 

Ligamentnm ileo·-sac:c·nm longum 
et breve, Ósipő-keresztcsonti hosszú 
és rövid-szálag. 

Ligamentnm infnndibulo - ovari
cum, kürh-·petefészekszálag. 

Ligamentum intex·ax·ticnlax·e seu 
txansvex·snm izületbeli szalag 

Lige.mentum intex·clavicnlare, a 
két kulcscsontot összekötő szálag 

Ligamentum inte:c·muscula:c·e, izo1n·· 
közötti szálag. Balogh s7.6táraból. 

Ligamentnm interosseum, csont·· 
kÖzti szálag, csontközi szálag. 

Ligamentnm intertax·senm, 18.,btő· 
beli szálag, lábtöcsontközi szalag, 

Ligamentnm intervex·tebrale, csi
golyaközi rostos po1czog6 V ö 
fihrocartilago intervertebrale 

Liga:m.entnm ixidis = corpus ciliare 
Ligamentum laterale, oldalagos szá-· 

lag. 
Liga:m.entum longitudinale ante

rius et postei:·ins se. columnae 
vex·tebxalis, a gerinczoszlop mellső 
és báts6 hosszú szálaga. 

Ligamentum :m.ncosum, nyák .. szálag, 
nyálkás szálag„ 

Ligam.~ntnm nuchae, a tark6-·szálag 
Ligamentum obliqÚum, ferde szálag. 

Balogh sz6tár áb6L 
Ligamentum obtu:c·ato:cinm, a borit6 

szálag vagy hártya ( »dtlgszálag, du
g6 szálag" iészint barbaris1nus 
részint rosz forditás) .. V. ö. membrana 
obtu1ato1ia1 rectius: obturans. 

Ligamentum ovar'ii, a petefészek 
szálaga 

Ligamentu1n ovax'ii px·opi:·ium, a 
petefészek tulajdon szálaga 

Liga:m.entum palpebr·axum, a szem
pillak szála.ga 

Ligamentum patellae p~·opx·ium seu 
patellax·e, a térdkalács tulajdon 
szálaga 

Ligamentnm pectinatum ir·idis, a 
szemrekesz fésűs szálaga 

Ligamentnm piso ·uncinatnm, bors6 .. 
ho1ogcsontszálag, 

Ligamentum ph1'euico - gastx·icum 
rekesz-:gyomor-szálag Hashár·tyared.5 

Ligamentum phxenico-lienale, re
kesz-lépszálag, hashártyaredö. 

Liga:m.entnm popliteum, térdárok
szálag. Balogh szótárából. Térd a l·· 
j i - sz á 1 a g, tér d a 1 j a ··sz á 1 a g. 

Ligamentnm Poupartii seu Falop·· 
pii, Poupart szálaga H_y1.--tl sierint 
ne.yezendö: arcus C1.'Uralis Meckelii 
V ö. OnomatoL anatom pag„ 298. 

Ligamentum pubicum Cooperi, 
Oooper··féle fanszálag. 

Ligamentum pubo··p:r·ostaticum = 
Ligamentum pubo-vesicale , fan

húgyhólyag-szalag 
Ligamentum radiatnm = ligam.en·· 

tum capituli costae anteiius 
Ligamentum i:·homboideum, feidé

nyes szá,lag 
Ligamentum saci:·o-iliacum. ·v. ö 

ligamentum ileosacrtun. 
Ligamentum sacxo - tuberosum 

ligamentum tuberoso .. saorum. 
Ligamentum spinoso-s<tcrnm, tövis

n yúl v án y ·· k e1 esztC so n tsz álag 
Liga:m.entum spi:coale, a pörge szálag. 

(~~ labyrinthusbau.) 
Ligamentum ste:r·no-cai:·diacum su

per·ius et infex·ius, felső s alsó 
szi v bur ok-szegy cs on tsz álag, 

Ligamentum stei:·uo-clavicula.x·e, 
szegy-kulcsc.soutszálag Balogh szó .. 
t8.ráb61 

Ligamentum stylo~hyoideum, szak
cson t-nyéluyúl ványszálag. 

Ligamentum stylomaxillare, nyél
nyUlvány - állkapocs-szálag 

Liga:m.entum st.ylo .. myloideum (Ea-· 
logh) = ligameubu1n styloinaxilLaie 

Ligamentum snbcx·uentu:m., szede1-
j es sz<l..lag, t a r j a g o s sz á 1 a g. 

Ligamentum snspensoi:·iu:m., a füg· 
gesztö szálag 

Ligamentum suspensoi:inm dentis, 
a foguyúlvfiny fiiggesztöje, függesztő 
szlllaga 

Ligamentum suspensoi:iumhepatis, 
seu ligamentum texes hepatis, a ináj 
füg-gesztöje v .. függesztő szálaga, a 
mái akaszt6 szálaga 

Ligamentnm suspenso:rinm penis, a 
mony függcsztöje, akasztója, 

Ligamentnm tei:·es, görgeteg szálag, 
kerek szálag 

Ligamentnm thyi:·eo-epiglotticum, 
paizsgégefedö-szálag 

Ligamentum tr·ansvei:·sum, haránt· 
szálag. 

Ligamentum ti:·ansvex·sum pelvis 
Henle, !l. ineJ.enc.ze haránt-sz:Laga 
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Ligamentnm transversnm s~apnlae 322 Limatio 

Ligamentnm transver·snm scapnlae, 
a lapoczka haránt szálaga. 

Ligamentn.m tr-iangnlax·e hepatis, 
a máj hár omszeg~etű szál aga„ Balogh 
szótárából. 

Ligamentnm triangnlax·e nx·ethxae, 
a húgycső hár·omszögű függesztöje 
v„ akasztója. 

Ligamentnm tnbex·oso„sacx·nm, ülö
gumó-ker esztcsontszálag 

Ligamentnm vaginale tendinum, 
hüvelyes inszálag. Balogh szótárá
ból Talán: })az inak kötőmeze«? ! 

Ligamentnm vesicale latexale, a 
hiígyhólyag oldalsó szálaga. Balogh 
szótárából. 

Ligamentnm vesicale medin:m., a 
húgyhólyag középső szálaga.„ Balogh 
szótárából. 

Liga:m.entnm vocale, a hangszálag. 
Balogh szótárából 

Ligatio (ligare kötni), az alákötés, a 
kötés, lekötés, megkötés. 

Ligatio lingnae = aphonia 
Ligatn:i:a = ligatio 
Ligatnr-a ar·teriai:·nm, a verőexek le

kötése, n1egkötése 
Ligatnxa extempox·anea Maison

nenve, rögtönzött lekötés. M aison
neuve-féle - d1óthurokkal való lekö
tése a méhhabarcznak 

Ligatn<t·a glandis = phimosis Talán 
inkább: paraphimosis? 

Lignens, liguosns, fás, fából készült, 
fából való. V. ö. · 

Lignin.nm (v„ ö. lignum), fa--sejtanyag. 
Lign nm, a fa. 
Lignum aloes seu agallochi veri, 

aloi:ifa Aloi:ixylon agallochum Lour 
Lignum anacahuite, anakahuitafa 

C~ndia Boissieri DO. f~ja 
Lignnm aqnilae = 
Lignum asp'alati, sasfa (?) Aquilaria 

n1alacensis fája 
Lignum bitter·ae febz-ifngae, láz

üző bitterafa. 
Lignum bi:oasiliense r·ubrum = lig

num fe1uambuci. 
Lignum buxi, puszpánfa. 
Lignum calambae = lignum agal

lochi veri 
Lignum campechianum, kékfa1 ber

zsenfa 
Lignum caxnosum, husos fa 
Lignum citr·innm, sá1gafa ll,{orus tinc

toria Jacq. = maclura tincto1ia Don 
fája 

Lignum colub1·inum, kigyóvészfa 
V. ö. st1·ychnos colubrina. 

Lignum cum foliis ai:·bo:r'Ís vitae 
= ra.muli arboris vitae. 

Lignnm fernambnci, fernambukfa 

Lignum guajacan = lignum guajaci 
patavini 

Lignum gnaJaci, guajakfa. 
Lignum guajaci patavini, diospy· 

ros lotus L„ nevű fa forg.tcsai, gua
jakszerű fa 

Lignum indicum = lignum. guajaci. 
Lignnm jnniperi, borókáfa 
Lignnm jnniperi J:"adicis, boróka

gyökérfa. 
Lignum nephx·iticum, kékfa.; növénye 

ismeretlen 
Lignnm quassiae jam.aicensis, ja

maikai keserüfa, jan1aikai quassia 
Ligunm qnassiae surinamensis, 

szurinami keserüfa, vagy quassiafa, 
kvassziafa 

Lignum sancti cr•ncis = liguum 
visci. 

Lignnm sanctnm = lignum quajaci 
Lignum santalinnm album. seu 

citrinnm, fehér v. sárgás szantalfa. 
Lignum santali s. santalinum. ruh

rnm, veres szantalfa. 
Lignum sa.ssahas, szaszszafraszfa, sas„ 

safias·fa 
Lignnm visci, n1adárlépfa„ 
Lignum vitae = lignum quajaci, 
Lignnm vitae jamacense, iarnaikai 

quajakfa 
Lignyodes (),~y11uúÍOri;, ó Auy'i,;; a k.01·on1)i 

k.oromszeríi, ko1mos 
Ligroine, ligi:·oinum (!), a köolajéte1, 

a ligroin 
Lignla (lingua kies )i 1. nyelvecske; 

2. fascia ; 3„ = clavícula. 
Ligula cerebr·i1 az agy szalagja„ A m. 

taenia seu :fi.mblia hippocampi Egyéb 
synonymjai 'l'hanho:ffer szerint : tae
nia sinus rhomboidalis, taenia ponti~ 
culi, ala pontís Reichert. 

Ligusticum. ajowan Roxb = ammi 
copticum IJinné 

Ligusticnm. carvi Roth. = caru111 
carvi L Egyéb synonymai: aego· 
podiun1 carum Vlib. ; apium carvi 
C1 tz., bunium carvi M v. B., seselí 
carvi Scop 

Lignsticum. f'oeniculnm R = fOeni
culum 0fficinale„ 

Ligusticum. levisticum L. ; v ö„ le·· 
visticum 

Lignsticum phellandi:·ium Cr·tz 
oenanthe phellandrium Lam. 

Lilium album. seu candidum Linné, 
a fehér liliom 

Lim3-, a reszelő 
Lima dentaria, a fog1·eszelö. V. ö 

odontoxrbine 
Limanchia (~ hp.et.•tz.la)1 az éhhalál, az 

éhenhalá.s .. 
Limatio (v„ ö lin1a), a reszelés. 
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Limatnr'a, a reszelék. 
Limatux·a cupi:;·i, a rézpor. 
Limatui:'a mar,tis alcoholisata, finom 

vaspor, v„ ö. fé:rrum pulveratum. 
Limax, a csiga Cornua limacum = 

canaliculi lac:rymales. 
Limbus, p e :r e m, szegély, szél, ajk 
Limbus ca:rtilagineus labrum 

,glenoides s glenoideum, porczog6s 
szél, porczog6s perem 

Limbus co:rneae, a porczháitya -
(szaruhártya), széle, pereme Balogh 
szótárából. 

Limbus fOraminis ovalis, a tojás· 
dad lik pe:::eme V ö. isthmus Vi
eussenii. 

Limfa = lympha 
Limicus (0 Atµ6; az éhség), éhségi 
Limnomephitis (~ Hµvl) a mocsár és 

v. ö, mephitis), mephitis paludosa, 
miasma mephiticu.m paludosum, a 
posgerj, posV'ánygerj. 

Limoctonia (ó ),q.1.Ó; éh, Ó x:róvo<; halál, 
~ AtµoxTovla.:) éhhalál 

Limoctonus {AtµÓx:ovo;) , éhhalállal 
ölő 

Limonada {-), czitromital, czitrom„ 
víz 

Limonada magnesiae = 
Limonada purgans sen pnrgativa = 
Limonada solvens, olvasztó czitrom-

víz v ö rofrio magnesiae citricae 
effervescens. 

Limoninum, a lünonin, jegeczes ke
serüanyag a czitrom inagjaiban. 

Limophthisis (0 AtµÓ; éh; v„ ö phthi
sis), éhség - éhezés0kozta sorvadás 

Limopso:c·a (0 Atµ6i; éh; v. ö. psora), 
psoriasis esurientium, az éhezők pik
kelysömöre, korpáz6 sömöre. 

Limos ( ~ hµ6;) 7 az éh~ég. 
Limothe:r·apia (ó A~µó; éh j v„ ö the

rapia), éheztető gyógyitás, éhez· 
tetö orvoslás. 

Limpidus, átlátsz6, áttetsző, világos 
Limus = limos. 
Linagogus (linum a lenszál, &y(l)y:Í; 

vezető), czérnakalauz, czérnavezéx, 
filiductor 

Linamentum (v„ ö linum), 1.. vászon
nemű; 2„ tépés 

Linamentum tortile = turnuda, 
bourdonnet. 

~inctus (linge1e nyalni), a nyalat 
Linea, a vonal. 
Linea alba abdominis, a fehér vonal 
Linea aJ:·cuata = linea semicircu-

laris. 
Linea asper-a, az érdes vonal. 
Linea axillaris, a hónalji vonal 
Linea candida. Spigelii = linea alba 

abdominis. 

Linea cx'aniametx·ica, koponyamérő 
vonaL 

Linea ftisca, baruav@nal Balogh szó
tárából 

Linea ileopectinea = 
Linea innominata = linea termi

nalis 
Linea intert:rochanterica, tompor

közi vonal 
Linea mammalis seu mammilat·is, 

a csecsbimb6 vonal. 
Linea mediana, a középvonal. 
Linea mylo-hyoidea. = 
Linea obliqua exter'na, külső ferde 

vonal 
Linea par·astex·nalis, szegy .. csont mel· 

letti vonal 
Linea poplitea, térdalji vonal 
Linea scapularis, lapoczka-vonal. 
Linea semicii:·cularis, íves vonal, 

félkörös vonal. 
Linea semici:r culai:;is Donglasii, 

Douglas„féle körösvonal, íves vonal. 
Linca semicircularis Spigelil, Spi· 

gel-féle ives v„ félkörös vonal 
Linea tex"minalis, határoló, m e g„ 

gy és vonal, 
Linea tibiae, az alszár éle 
Lineamenta faciei, az arcz vonásai. 
Liuea:ris, vonalas. Extractio líneatis 

cataractae. V. ö, ext:ractio 
Lineola {linea kies„), sor, vonás. 
Lineolae mammar•um, az emlő fehér 

csíkjai (?) 
Lingna, a nyelv, 
Lingua avis = frnctus fraxini. 
Lingua ce:r·vina - scolopendrium 

officinaru1n W 
Lingua exigna = epiglottis 
Lingua hirsuta, piszkos nyelv 
Lingualis, nyelvi Nervus lingualis, 

a nyelvideg. 
Lingnla (lingua kies.), 1 kis nyelv ; 

2. epiglottis; 3. kis nyúlvány az ék· 
csonton, a;>; ékcsont nyelvecskéje 

Lingula cerebelli, az agyacs nyel„ 
vecskéje. 

Linimen {line1ei enyhíteni, keu1ü), 1 
az e11yhítőszer ; 2. 

Linimentum, (-), 1„ az euyhitöszer i 
2. kenőcs, Ír. 

Linimentum ammoniato„campho· 
i:atnm, kán1füros repülő zsír, kim
foros í:r. 

Linimentum amm.oniato~jodatum, 
j6dos repülűzsir, 

Linimentnm ammoniatum, repülÖ·· 
zsír, illó ír · 

Linimentum anaestheticnm, fájda· 
lomcsillapit6 kenőcs, enyhitö ír. 

Linimentum antiri:·heumaticum) 
csúzellenes it v kenőcs. 

21• 
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Linimentnm belladonnae composi„ 
tum, összetEJtt nad1agul]!"ás kenőcs., 

Linimentnm belladonnae simple:x:, 
egyszerű nadragulyás kenőcs 

Linimentum calcis,mészkenöcs) mész„ 
ír 

Linimentnm camphoxae, kámforos 
kenőcs. 

Linimentnfu cantharidis, kö1isbo~á1·· 
kenőcs 

Linimentum capsici, pap1ikakeuőcs 
Linimentnm cX·inale, ha.jkenöcs 
Linimentnm c:r·otonis, krotonkenőcs 
Linimentum cum chlor·ofor·mio,chlo„ 

l'Ofo1n1os kenőcs 
Linimentnm diureticum, húgyhajtÓ·· 

kenőcs 

Linimentum hyd:i:·ar·gy:ri, higanyos 
kenőcs 

Línimentum jodi, jódkenőcs. 
Linimentum saponato ·; ammonia· 

tnm, szappanos illó kenöcs 
Linimentum saponato-camphox·a

tum, ká111fo1ns szappan··kenőcs, opo
deidok. 

Linimentnm sinapis compositnm, 
összetett mustárkenöcs 

Linimentnm te:r·ebinthinae, ter1)etin„ 
kenőcs. 

Linimentnm te:rebinthinae aceti
cnm, terpetines, ec?.:etes, kenőcs. 

Lini:uientnm. vola.tile = Iinin1entu111 
anunoniatum, 

Linimentnm volatile caompho1-atnm 
= liniment111n a.1nmoniato - ca.mpho-
1atu1n. 

Linitis (P) e.uppni:·ativa (11e1n tudo1n 
n1egfcjte1ü ?), szövetközi genyedü 
gyo1norlob. Balogh s;r,6tá1ából. 

~ino::r.:ynnm (!), lenoladn1áz 
Li.ntenm, a vászon 
Linteum · anglicannm, a lint, angol 

tépés 
Lintenm cai·ptnm, a t@pés 
Lintenm ca:r:·ptnm haemostaticum 

( eharpie haen1ostatique Ekstein)~ vét-· 
zéscsillapitó tépés 

Lintenm fissnm, hasított nyomófolt 
Linteum i: as nm, vaka1 t tépés. 
Linnm nsitatissimnm Linné, közön· 

séges len 
Lipa (~ hln:Ct.) 1 a zsh, a háj, 
Lipaemia (-/i hln:x a zsix, 1'0 cdµoc a vér)i 

a hájvérüség, zsh·osvé1űség, a vér 
savója nagymennyiségü zsírsejt tar· 
talma miatt tejszerűen zavaros. Inde: 
galactaemia. 

Lipar-ia (~ Atn:apla), a zsírosflág, kő„ 
vérség. 

Lipai;istos (h~r.C(pó; hájas i v ö,. histos), 
a hájszövet 1 zsírszövet 

Liparocele (~•.rco:pó; kövér; v„ ö. cele) 
= lipocele - hernia adiposa, hájsérv 

Lipa:rocele vaginalis, galactocele 
vaginalis, tejszerű tartalmú hy 
drocele. 

Lipa:rodyspnoea (h~•"Co:pó; kövé1 i v. ö 
11.yspnoea), az elhízottak nehéz lég
zése1 fulladozása. 

Lipax·omp.halns = lipon1phalus 
Liphaemia (hti;;a~µe~\• vért veszteni), 

a vchhiány, a vér :fogy a t k o z a s, 
\'ér szegénység 

Lipocele (<0 h(-:i:o; a háj; v ö, cele) 
a hájsérY. 

Lipoma (<0 h(r~o; a háj), a hájdaga. 
nat, zsirdaganat 

Lipoma ax·box·escens, ágasbogas zsü. 
daganat. V ö appendices epiploicae, 
glandulae have1sianae stb. 

Lipoma circnmscxiptnm, kö1ülütiha. 
tárolt, m e s gy és zsirdagana.t. 

Lipoma colloides, enyvszerú, koc so· 
nyaszerü hájdaganat. 

Lipoma difl'nsnm, terjedt zsír daganat, 
n1esgye uéJkűli hájdaganat 

Lipoma fibi:·osnm, rostos hájdagauat, 
steatoina Miille1i 

Lipoma multiplex:, felos szán1ú1 sok 
hájdaganat 

Lipoma myxomatodes, ny1Ukás hú,;;· 
daganat . 

Lipom.atosis hepatis = hepar a.Ji
posum. 

Lipomatosis nniversalis, elhájasorlú.s, 
obesitas, kó1os elhájasodás 

Lipomatosus (v ö. lipon1a), 7.slrdaga 
nátos„ Balogh sz6tá1áb6l 

Lipomphalns (v ö. lipa és on1phalus), 
háj..köldöksén-

Liposis = adiposis 
Lippitndo = len1ositas. 
Liposphyxia, az éi veré;; ki1na1atlása 
Lipsis animi (~ he:~\.)Jt;), az ájnlcis 
Lipsotr·ichia (),e:tl.\JÓ~pt; ko1)11sz), a kn· 

pt1szság. 
Lipsoth:r:•ix (ú:t,j;Ó::Jpt~), kopasz 
Lipuxia (<0 hln:o; a háj, ,Q o~po\I a húgy), 

a vizelet zsírtartalma, zshtartó vi· 
zelet. 

Liqnabilis (liquere olvasztani), oldé· 
kony, hig. 

Liquamen = liquol.. 
Liquamen ma:rtis = oleum 1na1tis 
Liqnamen myr:r·hae = oleum inyr· 

rhae? ! 
Liqnarinm = sy1upus simplex. 
Liquefactio, liqnatio, az oldás, al„ 

vasztás 
Liqnidambar', liqnidambra. or·ienta·· 

les Mill., fa, inelytűl a styrax ered 
Liqnidambar· styx·aciHua Linné, fa, 

rriely fehér indiai balzsamfélét tét'em 
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Liqnidns, hÍg1 folyékony. 
Liquix·itla (-), édes gyökér, a hig

vllicz 
Liquoi:·, a folyadék, 
Liqnor acidus Halleri, elixirium aci„ 

dum Halleri, Haller savanyú folya„ 
déka, a Haller·„sav. 

Liqnor· aluminae aceticae = alumi·· 
nium aceticum solutum. Balogh sz6„ 
tárából. 

Liq nor ammonii acetici = am1no
nium aceticum solutum. 

Liqnor ammonii anisatus, ánizsos, 
amrnoniakos folyadék. Balogh sz6-
tár--lb61 

Liquoi:· ammonii car·bonici, szén
savas ammoniak .. fOlyadék. Balogh sz6. 
tárából 

Liqnor ammon.11 cax·bonici pyr•„ 
oleosi, ammonium carbonicun1 py~
oleosum solutum, tisztított szaru 
szesz, koz1nás szénsavas ammoniak
folyadék, 

Liqnoi; ammonii caustici = an1-
monia. 

Liqnoi:· ammonii canstici e.nisatns 
= spiritus salis aln1noniaci anisatus 

Liquox' ammonii caustici spir·ituo
sns , spiritus ammoniaci caustici 
Dzondi1 amn1oniakos bo1szesz. 

Liquox· a mmonii citx-atis, czit1·om„ 
savas a1nn1onia„oldat 

Liquor' ammonii snccinici, a.mino„ 
niun1 s11c:cinicum pyroleosum, boros„ 
tyánsavas szarúlél 

T..1iquox· amnii, a n1agzatviz 
Liqnor amnii spnx,ins, álmagzatvíz 
Liqnoi: amnii vei:ns, val6di magzat. 

víz 
Liquor· anodynns :m.ai:,tiatns = spi" 

ritus fe11i sesquichlcl1ati aetbereus 
Liqnor anodynus minei:alis Hoff„ 

ina11ni = spiritus aetberis, 
Liquoi:· ax·senicalis,b1itt mirenyes viz, 

angol arzenikumos víz 
Liquox· ar·senici b:r·omati Clemens, 

Cle1nens„féle brómarzénes folyadék 
Liquor' arsenici hydx·ochloricus, s6-

savas inireny-oldat. 
Liqnor ax·senici et hydrar·gyx-i hy·· 

drojodatns, solutio Danovn.ni, Da
novan-féle mit·eny.. és higany„oldat 

Liquor articnlaris = synovia 
Liquox' ati:·opiae, at1 opin-oldat. 
Liqnor atropiae snlfatis, kénsa.vas 

atropin-oldat 
Liqnor Beguini, Beguin szesze 
Liquor Bellostii = lig_uor hyd1argyri 

nít1ici oxydulati 
Liqnox· bismuthi cit:rici kalicns = 
Liqnor· bismnthicns ad capillos, 

hajíestö czitro1nsavas biz1nut„oldat 

LiqnOI' calcis = aqua calcis., 
Liquor· calcis saechax·a.tus, czukros 

mészvíz, 
Liqnor' cerebrospinalis, az agy„ge

rincz··üregbeli folyadék. 
Liqnox chinini sulfnr-ici, kénsavas 

kina savanyú oldata. 
Liqnor chlor·i = aqua chlori. 
Liqnox' consei:·vansWickersheimeri, 

Wicke1'sheimer ép e n tar t 6 folya· 
déka 

Liqnor' cornu cer·vi sncciu atus, 
ammonium succiuicu1n pyroleosum1 
borostyánsavas szarúlél, 

Liquor cupri ammoniato„mnriatf„ 
cnm. = cu1num chlo1·atu1n ammouia„ 
cale solutum 

Liqnor encephalo-spinalis; jobb 
liquor ceiebrospinalis V. ö azzal. 

Liqnox' epispasticns, h6lyaghúz6 fo·· 
lyadCk. 

Liqnox· fex,ri acetici = fe1·1um ace
ticum liquidum 

Liquox· ferri et bismuthi citrici, czib„ 
ro1nsavas vas··bizn1ut··oldat 

Liquor' fei:·xi chloxati = ferrum 
chloratum liquidu1n. 

Liquox• fex,xi jodidi, jodvas·oldat 
Liqnor ferx·i mnriatici = 
Liquor fei:·ri pei;·chlorici = liquor 

feiri sesquichlorati = feu:un1 ses
q_uichlo:i:atu1n solutun1 

Liqno:r' ferri pei:'nitxatis, légcny
savas vasélegoldat 

Liquax· ferri peroxychloi:ati, so„ 
lutio fe:tri oXydati, fe1run1 oxy· 
datum dialysatu1n, vaséleges oldat. 

Liq uor fer·zi pex·snlfatis , liquor 
ferri sulfurici oxydati, klénsavas va.s· 
élegoldat. 

Liqnox· ferx·i pyi:·ophoaphorici, pyro
phosphorsavas vasoldat, 

Liquor ferxi sesqnichlorati = fer
ru1n sesquichlorat111n solutu1n. 

Liqnoi: ferx'i subchloxati = ferrum 
oxydatu1n dialysatum„ 

Liqnoi:· fei:·x·i snlfnr'ici oxydati = 
liquor ferri persulfatis 

Liquoi:· folliculi Gx·aaffiani, Graaff~ 
féle tüszö„folyadék 

Liquor gutta-percha, gutta··percsa 
oldat 

Liqnox· hepaticns mnstelae ftuvia· 
t.ilis, menyhal-gadócz m~jolada. 

Liqnox· hollandious = aethylenum 
chloraturn. 

Liquoz· hydx'argyi:·i nitx-atis acídns, 
sayanyú légen.}·savas higa,n:y éleg 
oldata 

Liquox' hydx-ax·gyri nit:i:ici oxydu· 
lati = líquor Bellostii = hydr.argy· 

1 
li 
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rum nitricum oxydula.tum, Bellost„féle 
légenysavas higanyélegoldat. 

Liquo .~ hydrar·gyx·i perchloridi-, 
szintelen üszkös víz. V, ö. aqua pha
gedaenica decolor. 

Liqnox- hydrosnlfnreticns pr·o bal
neo, fürdőre való kénmájoldat 

Liqno:i;· jodi7 j6dúldat, iódvíz 
Liquor ,ju:x:ta Goadby1 Goa.dby„f'éle 

folyadék. 
Liquor kalii acetici = kalium aceti

cum solutum, 
Liqn.oi:· kalii aJ:•senicosi, mirenysavas 

hamanyoldat, egy alkotású fi, Fo"rler. 
féle arzenikumos vízzel 

Liquoi:· kalii canstici = kalium hydr„ 
oxydatum solutum. 

Liquor kalii .hydr·ici = ka.lium hydr
oxydatum solutun1 Balogh sz6tárá
b61. 

Liquox· lithiae effervescensi pE„zsgé\ 
lithiumoldat„ · 

Liqnox· magnesiae aceticae, ec,zet·· 
savas magnesiaoldat 

Liqnor magnesiae cax·bonatis, szén
savas magnesia· oldat 

Liqnoi:· magnesiae citi:·atis = mag
nesiae oí tras. 

Liqnor mei:·cui:·ialis decolor = uqua 
phagedaenica decolor 

Liquor mex·cni:·ialis niger, fekete 
kéne::;Üs víz 

Liqnoi:· Müllei:·i, Jl.füller··féle folyadék 
Liquoi:· natxii ca:s:·bolici, kárbolsavas 

natóum„oldat. V ö natrium carbo
licum solutum„ 

Liqnox• natx.fi caustici, maró nattium
vizegy··Oldat. 

Liquor natrií chloi:-ati, sóoldat, kony
hasó„oldat. 

Liqnor· hypochlox·osi, alchlor ossavas 
natrium-olda:t Balogh szótárából. 

Liqno~· nati:Ii hyl;lrici = natriu1n 
causticum solutum. Balogh szótá1·á
b6L 

Liquor Peaxsoni, Pearson-féle arzé
nikumos víz. i~_zonos: arsenis sodi .. 
cus aqua solutus 

Liqnox· pericardii, a szívbu1·ok folya
déka 

Liqnor plumbi subacetatis dilutus, 
feleresztett ólomeczetes oldat. 

Liquox· plumbi subacetici = plum
bum aceticum basicum solutu1n 

Liquox· salis tartai:.f = kalium car
bonicum solutum, 

Liquoi:· sa:nqninis = serum 
Liquox· sex<ipax·ns, savóne1nző, savó„ 

képző folyadék. 
Liqnor stibii chlo:rati = stibium 

chloratum solutum 

Liquor terx·ae foliatae tartarí = 
kalium aceticu1n solutum. 

Liqnor volatilis coi:nu ce:rvi, illé
kony szarúszesz 

Lb:iodendrinum, a liriod&ndrin, kese· 
rü kristályos anyag. V. ö 

Liriodendron tulipifer·a L, (rO /,d~ 
pto~ a liliom, ,Q ot~8po~ a fa,), a tuli„ 
pános pompafa, 

Lisianthns semper-vb:·ens Mill (/.L; 
siina és cO &'.~Bo; a virág) = gel"le 
miunt sempervirens Pers. 

J„isteriani~mus (Lister növére), Lü•
ter··féle eljii1ás Doct1·ina antiseptica 
sec Liste1·1 Lister-féle fertötől óv6 seb 
kezelés7 fertélztelenitö seb„gy6g,yitás 

Lithagoga se, x·emedia (Ó Al'.Jo( a kB, 
&·rwyói; hajtó), húgykőhajtó szerek 

Lithagogns (v. ö. az elötteva16val), 
húgykö„ha,jt6 

Lithargyr·nm, lithargyr·us (C AtSl'.Íp· 
·rvpo;) = plumbum oxydatum 

Lithectasia (A(5'o; a kő; y, ö. ecta
sia; iná1· Kraus e1itéli B sz6t), értsd: 
a kő kihuzása a tAgitott húgycsöven 
át. Szóról sz61a azt ielenti; hogy 
» kötágulás. <' 

Lithiae citras, czit1·omsavas Jithinm 
V. ö lithium, 

Lithiasis (~ AtSlacn;), a J;öb3.ntalom 
'föbbnyü·o: húgykőbántalom. 

Lithiasis conjnnctivae, a Meiborn- .. 
mirigyek köbántalma 

Lithia.sis vesicae u1ina:ria~, húg} kö
bántalon1 

Lithiasticus {-) i húgyköbánti1ln1i1 

ké!bántalmi. 
Lithicns, húgykövi1 húgykösavi stb. 
Lithiocenosis, = lithocenosis 
Lithion ('rb HSto~ ), a kis kő 
Lithinm (TO AlStov ?), a lithiu1n elem, 

lavany. 
Lithinm bx·omatum , b1 6mlitit11n, 

bro111lithiun1. 
Lithium ca:r·bonicum, szénsavas li· 

thium 
Lithinm chlox·atnm, kl6l'litium, chlor 

ljthiu1n, litiumhalvag . 
Lithinm jodatnm, j6dlitiu1n, jódos 

lithium 
Lithinm nitricnm, légenysavas v 

salétromsavas lithium„ 
Lithinm oxydatum, lithiuméleg 
Lithinm sulfni:·icum, kénsavas lithium 
Lithobexis (á AlSo; a kő, ~ ~~~ a 

köhögés), kőköhögés, tussis calcn
.losa; h-Ugykőokozta köhögés?!? 

Lithocarpns benzoi'.n Blum = sty
rax b&nzoln Dryand 

Lithocenosis (v. ö. lithus és ~ xtvw„ 
O'l~ a kiürités J, kö1norzsák vagy kö
morzsalék kiürítése 

' 
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J ... ithocenoticns (v. ö. az elötteTaJ6val), 
húgykömoizsalék kiüritö. 

Lithoclastes (Y ö. lithos, xf.&v zúzni)i 
a_ kőzúzó, kl_hnorzsol6. 

Lithodes, lithoides (),t~cu'OYJ~, h:Tc2lO-rii;\ 
köszerií. Os lithodes = 0s petxosum. 

Lithodialysis (v„ ö„ lithos ; 'Íj OtcD.-ucrtr; 
olvadás), köoldás 

Lithodialyticus (v. ö. az előttevaló
val), kőoldó, kőoldási 

Li ,._hodyspnoea ("\'. ö lithos és dys·
pnoea), tüdöbeli kövesedés v kőpor
felhahnozódás okozta fulladozás ? ? ''\'" 
ö. pneumo1.1oconiosis. 

Lithofellinicn:m acidnm (' ö lithos 
és fellis, az epe, barba1·ismus), é1tsd: 
acidum chololithicun1, epekősa.v. 

Lithofi:acto:t' (v ö. lithos, frangeie 
tö1ni; hybridun1) = lithoclastes. 

Lithogenesis (v .. ö. lithos; és "Íj ylvzcrv; 
a képz(:)dé8): kőképződés 

Lithoides = lithodes. 
Litholabis Civiale , Civiale-féli< 

'kömo1zsoló. Szóról szóra: kőfogO. 
Litholabon (-v. ö„ lithos; ).cqJ.~áv=:w fog

ni), kőfog6, kőkanál, kőmorzsol6. 
Litholapaxia, litholapaxis ('1' ö„ Ji.. 

thos ; ~ ),<Í.n:a~t; = ó Ao:n:o:yµó;, Ao:n:OC~ 
~ion kiüriteui), Bigelo1v-féle kőzúzás 
egy ülésben? Baloghnál: kőziizás -
kőkiüxitéssel. 

Lithologia ( v ö. lithos; 6 Aóyo; a ~an), 
1. a kl:!tau, a küvek tana ; 2 kőgyüjtés 

Lithologicns, lithologns (v. ö„ az 
előtteval6val), kőtan, húgykő··ta.nual 
foglalkoz6 stb 

Litholysis (v. ö. lithos; -it krJ'crt; az ol
dás) = lithodialysis, 

Litholyticns = lithodialyticus. 
Lithometra(v„ ö, lithos és metra), szór61 

sz6ra: kőn1éh; mé4beli kőképződés 
Litbonephriticus, ki!ives vesegyula

dási.. v„ ö, 
Lithoneph:citis (v. ö. lithos és neph

ritis): kőbántalom okozta vesegyula
dás; húgyköves veselob„ 

Lithonthryptica seu lithontryptica 
se remedia (v. ö. lithos j 5-piJTtTE~V 
porxá zúzni), köpo1laszt6 - értsd: 
kőolvaszt6 szerek. 

Lithopaedinm (v„ ö. lithos; ó ~ no:l; a 
gyermek), kőmagzat, összetöpörült s 
elmeszesedett magzat; egy rendelle
nes helyen megfogamzott magzat 
összetöpörülése és elmeszesedése. 

Lithophonum Davidsoni, Davidson
féle lithophon - kőhangfogó? ! 

Lithophorns (v„-ö„ lithos, !pÉpEtV visel·· 
ni), kövivő, kötart6 

Lithoprion, lithoprione (v .. ö. lithos 
a kö; Ö r.ptov a fürész), Leroy d1 

Etiolles~f8le kőfürész, kőmorzsoló 

Lithos, lithus (ó A['.Joc;)i a kő. 
Lithoscopinm (v„ ö. lithos; -fi ax:orrrj 

a vizsgálat), a kőjelző, kökutat6, 
Lithoteretinm (v. ö. lithos; TÉpEtV mor„ 

zsolni, fúrni), a kőnio1zsol6. 
Lithothlibia (v ö. lithos; 5-Al~EW nyom

ni), húgykő-összenyo1nás, húgykö
összezúzás, k ö m o r z s o 1 ás 

Lithothz·iptica = lithonthryptica.. 
Lithothrypeta, lithothzypter, a kö·

mo1zscil6. V. ö 
Lithothi:ypsis (-~·„ ö. lithon i fi '.jpÚ•~t.;.: 

a moxzsolás), a kömorzsolás. 
Lithoth:1ypte:1ion., lithothryptes = 

lithotrypeta. 
Lithothr·yptica = lithontluyptica. 
Lithotom.e caché (fr.), rejtett kőkés 

·v. ö„ lithotomum„ 
Lithotome donble (fi:.), kétélű kőkés 
Lithotomia (v. ö. lithos i Y-i Toµ:rí a 

metszés), a kön1etszés ' k ő v á g a s 
Lithotomia bilater·alis = sectio bila

teraliS 
Lithotomia cnm apparatn alto, 

n1agas hólyagmetszés, magas húg,y:,;.ö. 
n1etszés ; a. n1 sectio alta = epi1Jys .. 
toto1nia, n1agas hólyagmetszés 

Lithotomia cum appax·ato magno 
= inethodus s sectio sec„ Mariani. 

Lihotomia latex·alis = sectio urethro. 
prostatica„ 

Lithotomia mediana, sectio medi .. 
a.na seu un~tln::1Jip;, kőzepetti húgy
k1S1uetszés 

Lithotomia :c·ectalis, kőmetszés a vég. 
béleu át. · 

Lithoto:mia :c·ecto··vesicalis, v.égbél. 
húgyh6lyag-metszés. 

Lithotomia nx·ethralis = sectio sec. 
Mariani 

Lithotomia nreth1"opxostatica.1 olda
lagos kőmetszés 

Lithotomia vesioo-vaginalis = sec
tio vesico ·· vaginalis = colpocys. 
totonüa 

Lithoto:mnm (v ö lithotomia), a 
kőkés„ V. ö. 

Lithotomns (6 li'.JÓ-ro,u.o;), a kőmetsző 
sebész, a kővágó. 

Lithotxesis = lithothrypsis 
Lithotr'Ítor· = lithothrypte1·. 
Lithni:·esis (v. ö. lithos; ~ 0Űp'fl1n;; a. 

vizelés), kö- vagy homokvizelés, fö .. 
venyvizelés 

Lithnria (~ ),t'.Joupla:) = lithuresis. 
Litr-e, a liter. 
Litns, a kenő, a kenés 
Litns ophthalmicns, beocsetelendö 

szem víz. 
Litus oi:is, a szájkenöcs, szájír„ 
Livedo 1 a szederjesség1 ta1:jagossá,g1 

livor, 

1 
! 
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Livedo caloricai alacsony hő o'k.ozta 
szede1:jesség, tarjagosság 

Livedo mechanica, vérpangás okozta 
szede1jesség, tarjagosslig 

Lividus, sz~der:jes, kékes, tar:jagos. Mus
c'ulus lividus = musculus pectineus 

Livor = livedo 
Livo:i:· mo::i:·tis, seu mox·tualis, h u 11 a„ 

folt, tetemfolt, a tetein szede1'· 
jes, kékes-zöldes foltjai. 

Livor sanguineus, vé1ömléses kék·· 
folt v tarja.g. 

Lixiva = kalium hydroxydatu1n. 
Lixiva fusa = kalium hydroxydatuo 

fusum 
Lixiviatus, kilúgozott, kiáztatott 
Lixiviosus, lúgos. V. ö 
Lixivinm (lixa hamu), a lúg 
Lixivinm causticum = kaliu111 cau-

sticuro solutum Balogh szótá1ából 
Lixivium sodae concentratum = 

nat1iu1n causticum solutum. Balogh 
szótárából 

Liza:r·inicum acidum (v. ö. alizari
num), lizarinsav a f6stö buzérban. 

Lobatns (v„ ö. lobus) = lobosus. 
Lobelia inilata Linné (Lobel Ji.fátyás 

orvos nevére)) hólyagos porhontojt. 
Lobeliac:r•iuum (lobelia -és acris csi· 

pős ?), a porhonrojtnak valan1i csipős 
anyaga Wittstein (Handwörterbuch 
der Pharmacognosice 1882) ne1n em
liti 

Lobelicnm acidum (v ö lobelia), 
lóbeliasav, porhonrojtsav 

Lobeliinum, lobelinum. (v. ö lobelia), 
a po1honr0jttal, a lobelin 

Lobi (lobus többese), a lebenyek 
Lobi lunati antei:·iox·es et pos· 

tarioi:·es cex·ebelli, az agyacsuak 
mellső és hátsó holdalakú lebenyei 

Lobópnenm..onia (v. ö„ lobus és pneu· 
monia), lebenyes tüdőLob, egy lebeny„ 
1e szoritkoz6 tii.dőgyuladás, pneuino
nia lobularis. 

Lobori:·hex:iechos (v. ö. lobus, rhexis 
és echos), tört hüvelyhang; 8onus 
siliq_uae disfractae 

Lobosus, ka1élyos, lebeÜyes 
Lobnlaxis, karélyós, lebenyes Pneu

n1onia lobulaiis = lobopneun1onia, 
hepatoncus lobularis. 

Lobnli (!obulus többese) se hepatis, 
a. rn~j lebenykéi 

Lobuli pulm.onum, a tüdő katélycsái, 
leb(,,,_,ykéi. V. ö 

Lobnlus (lobus kic.s ), a karélyGsa, le· 
benyke 

Lobulus auxiculae, a fülczilnpa 
Lobulus cent:i;·alís cerebelli1 az 

a.gyacsnak közepetti lebenykéje 

Lohulus cex·ebelli, az agyacs pelyhe; 
fiocculus cerebelli 

Lobnlus cuneatns seu cnnens se 
cereb:ri, ékkarélyocska Balogh sz6„ 
tárából 

Lobulns hepatis dexte:c·, a n1~j jobb 
lebeny kéje 

Lobulns hepatis sinister·, a máj bal 
lebeny kéje 

Lobulus pai:acenti;alis se cex·ebi:·i1 
központ melletti karélyocska az agy· 
ban. Balogh sz6tá.1ából 

Lobnlns Spigelii, Spiegel„féle máj·· 
lebenyke 

Lobns (ó ).o~ó;), a lebeny, karély 
Lobus cuneiformis cei:·ebelli, az 

agyacs éklebenykéje. 
Lobus elect:i;icns, villamos v elek· 

t1'01uos le be ny 
Lobns fr·ontalis se cexebi:·i, a ho111lok· 

lebeny. Balogh sz6tá1ából. 
Lobns infe::riorposterio:r· cerebelli= 

lobus semiluuaris cerebelli inferior 
posterior 

Lobus m.onticuli seu culminis se ce· 
:r·ebelli, a dombcsa-lebeny (agyacs). 

Lobns occipitalis1 a nyakszirti (agy) 
lebeny. Balogh szótárából 

Lobus olfacto:i;ins, a szaglcbeny 1 

szagló lebeny 
Lobus paxacentx·alis, központi teker·· 

vény feletti lebenyke (Retz) Balogh 
szótárából 

r„obns pal'ietalis, falcsonttáji ka1ély 
Balogh szótárából 

Lobus qnadi:·angnlaris ce:rebelli = 
lobus suporio1 anteriot 

Lobns semilnna:ris ce::r e belli infe· 
::r·io:r· poste::riox·, az agyacsuak als6. 
hátsó félholdalakU lebenykéje 

Lobus semiluna:ris cex·ebelli supe„ 
i:·ioi:· poste:riox·: az agyacsnak felső„ 
hátsó félholdalakú lebenyk~je 

Lo bns su1>exio:c· antex·io:c· se cex·e· 
belli, az agya cs négyszegletíi lebenye 
V. ö. lobus quadrangularis. 

Lobns tempor·alis, a halánték··tái 
agyvelölebenye. Ralogh szótárából 

Localis (v ö. locus), holyi. ].{orbus 
localis, helyi betegség v bántalon1 
Iiocalia se ien1edia = topica .~ffec· 
tio localis = n1or bus localis 

Localisatio (locus hely), elhelyezke· 
dés, holyhezkötlis, befészkelődés 

Localismns = topicis1nus 
Lochades (cú ).ox~Oe:;) = lonchades 
Lochaditis = 10:1c:haditis 

Lochia (Trl ).ox.e:r:a., " Aoy_(a.; Aoz.úo'J szü
lési), g,yer1nekágyi tisztulás 

Lochia alba, fehér gyer inekágyi tisz
tnl~.s v folyis 
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Lochia cr'ttenta, hússzin{i vagy véres 
gyer1nekágyi tisztulás . 

Lochia serosa, savós gye1mekágy1 
tisztulás 

Lochiischesis = lochioschesis. 
Lochiocoeli2tis = lochocoelitis 
Lochiocolica (v. ö. lochia és colica), 

gyermeká.gyi hasfájdalon1, gye1n1ek
ágyi bélgörcs. 

Lochion, lochium (T'o »01.cXov Hip. )1 a 
gyermekág,y, a szülés. 

Lochiopy:ca [v„ ö. lochia; -;-C 7\:~•p láz), 
gyermekágyi láz 

Lochiol":r:·hagia (v. ö. loclrion; ~ pay;j 
a vérzés), 1néhvérzés gye11nekágyi 
tisztulásban 

Lochiorrhagicns (v ö. lochiorrhagia), 
gye1mekágyi vérzés okozta stb 

Lochiox·rhoea {v. ö. lochia; Pó.tv folyni), 
erös gyer1nekágyi tisztulás 

Lochion,hoi'cns (v ö lochio1rhoea), 
erős gye1mekágyi tisztulás okoztastb 

Lochioschesis ( v ö. lochia ; YGJf.~'1 
visszatartani), a gyenneká.gyi tisz .. 
tulás megrekedése, 

Lochioscheticus (v ö lochioscbesis), 
megrekedt gyermekágyi tisztulás
okozta 

Lochium = lochion 
Lochocacocolpia (ó ),Qy_o:; a gye1mek

ágy, xa.xó:; vészes baj ; v ö colpos ), 
a gye1meki\.gyasok sze1nére1n-rotha· 
di:tsa, fenésedése 

Lochocoelitis (0 ).ÓJ.o:; gye11neki\.gy; 
1i xotAlo: a hasüreg), gye1 inekágyi 
hashártyalob 

Lochodochinm (0 Aóy_oi; a sziilés 
O{x_ecrS"a.! fogadni), sziilökoI'Óda, köz
szülöház, v nyilvános szülőház 

Lochomeleag:ra (v„ ö. lochos és n1e„ 
leagra), a v:tjudók czon1bfájdahna 

Lochometritis (v. ö ·iochos; -fi µ{rpo: 
inéh), gye1n1ekágyi rnéhgyuladás 

Lochomet:r·ophlebitis (v. ö. lochos; 
metra és~ ~),Stj; az ér), gyermekAgyi 
1néhérgyuladás. 

Locho-oopho:c·itis (v ö lochos és 
oopho1itis), gyer1nekágyi i)etefészek-· 
gyuladás. V ö. oophüritis puerpera.lis 

Lochoperitoneitis (v. ö louhos és 
pe1itoneitis), gye11nekágyi hashá1 tya
gyuladás 

Lochopy:c'a (v ö. lochos i -;-o ntíp a láz), 
gyern1ekágyi láz 

,Lochos (C ).óx.o:; gyer1nekágy, szlilés; 
Ti »ó1.oi;, g,yennekág,yas, sziilönö), gycr. 
n1ekágy, gyermekágyas 

Locomotio (locnrnn1overe helyet vál· 
toztatni), helyváltozás 

Locnlamenta ventxiculi {locula-
111entum, kis hely, rekesz, fiók) = 
came1ae ven.t1iculi 'iVillisii 

Locnlamentum, fiók, rekesz. 
Locns, a hely Loci ~uliebres, a nöi 

szemér.em 
Locus coe:ruleus, a kék hely (nylllt·· 

agy). 
Loemicon ('rO »oq;.txév), loemologiun1, 

já1 ván,ytan, é1tekezés járvány vagy 
1 agály felett 

Loemicus ().o~µtxó:;), járváuyi, já1 vá
nyos) vészes. 

Loem.ocholosis (ó AotµÓ:; dögvész, jár .. 
v<1ny, x.oAoüv epét izgatni), járványos 
epeláz, ragályos epeláz 

Loemodes, loimodes (»otµWű"t):;), pes
tissze1 d, dögvészszerli, ragályos 
Népiesen: ragadvány e s To1on„ 
tál éjszaki részében. 

LoemogmpMa, loimographia (o 
),otµÓ:;) a pestis, a ragály, )'pdr.pet'I le
iini), dögvész1~jz 1 ia,gál,yrajz v 
leiiás. 

LoemoJogia, loimologia. (v ö loe-
1nos; ó Aóyo:; a tan), a ragályok tana, 
a járványtan, dögvésztau. 

Loeinologinm = loen1icon, 
Loemopthalmia, loimophthalmia 

( v. ö loemos és ophthaln1ia), ragad
ványos szembántalom, járványos 
szembetegség 

Loemopy:ca, loimopy:ca (v ö. laemos, 
cO rr:Up a láz), iagályos v. ragadvinros 
láz, dögvészláz 

Loemos, loem.ns (~ Aotµ)'c;), a pestis, 
a iniiig_yvész, e s o 111 a, a dögvész: a 
járvány, raga.dvány 

Logades ( ~ ),oyác;) = lochades, lou. 
nhades 

Logaditis = lonchaditis 
Logas (-h ),O)'d.:;)i Graefe szerint= sclera 
Logoneu:c·osis {0 ),l'yo; a beszéd, nyelv, 

cD 'ltíJpov az ideg) ideges bes7.édbin
talo1u, 1nelynek oka. a központi ideg· 
rendszerben van 

Logopathia (é »óyor; a beszéd, szó, 
7Q ná':Jo; a bántalon1)1 beszédbántal01n 
általában - különösen azonban azon 
biLntalon1 1 n1ely zava1t fogalon1· 
alkotáslJól e!ed 

Loliinum, konkol.yal, loliin 
Lolinm pe:c·enne L, útféle vad6cz v 

kutyazab 
Lolinm temnlentum Linné, üszögös 

konkoly, széditö vadócz. 
Lonchades (a[ »oyy_rf..Oe:;) = albu1n ocnli 
Lonchaditis ( -) = scleiitis. 
Longanon, longano,longabo(ara.bs?) 1 

A.lbert sze1int »longaon« = Iectun1 
Longissimus do1'si se mnsculns, a 

hát leghosszabb iz1na 
Longnett.e (fr.), hossza.s nyo1nófOlt. 
Loquela abolita (loqui beszélni), a 

nénLaság. 
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Loqnela. blaesa, a dadogis. 
Lordoma (•0 hÓpÖ!ilµCl), a mellpllp, eliil-· 

görnye 
Lox"doscoliosis (/,opo;.; 1nellben púpos 

és v„ ö. scoliosis) mellpú:ross<'Lg olda
lagos göruyével párosulva 

Lox·dosis (·~ ).épö0crt..; elöredomborodás), 
a Jnellpuposság, geiinczelögörnye 

Lordosis physiologica, élettani gör
bii.lés , a nyaknak r(Jndes hajlása 
mell felé) a nyaknak elö1 eclou1bo1 adása 

Lox·doticns (v. -ö lordosis), ni_el1pú11os
sági, elfiredo1nhotodó. 

Lotio (la,:a1·e mosni), a inosakodas, 
mosás 

Lotio nigxa = aqua phaged:1,enie;a 
nigra, 

Lotium = u1ina. 
Lotnx•a cai:·nis, lnlslé, hús.....-iz, mel) et a 

hús n1egmosá.sa úti1Ln nyernek 
Loxarthron, lo.xax·t;hxus (Ao;ó.; ferde, 

"r0 6'.pS-po\I a.z íziilet), ferde ízület 
Loxar·thi:·osis (- ), Íziilet-fe1dülés 
Loxoptex·yginnm a loxopterygiu1n 

gyantájábau talált alkoloid 
Lox:opte:rygium L,..,rentii Gx·iesex·, 

quebracho-gyanta;1dó fa 
Lozanga, lozangia = rnorsulus, n101-

sellus 
Lnbxicantia se. x·emedia (lub1icans 

sikós), síkos szerek) sikosflá tevő 
szerek 

Lnbricitas (-), a sikamlósság, .';likas .. 
ság 

Lnbricitas ax·ticnlo:rum, az íziilet 
könnyű ficzamodása. 

Lucida intex·valla (lucidus világos), 
az eln1ekórosok roha1n111entes idő
szakai, n1időn viszonylag ép észnél 
vannak. 

~ucilia hominis vor·ax, az orriireg
ben élő dipteron--álcza O r r nyű?! 

Lucina sine concnbitu (Lucina = 
,Juuo, a vajudók istennője), szűzi 
szülés. szHzszülés. 

Lnes, 1. kór általában; 2 ragályos 
l::ór, a ragály; 3. syphilis 

Lnes divina = epilepsia. 
Lnes dysentex·ica, a vEhhas 
Lues gono:r·r·hoica, a kankó 
Lues hered.itaxia, öröklött b~iakór 
Lues hei:·edita:ria tarda, késön jelent· 
kező ö1·öklött bujakór 

Lues syphilitica = 
Lues venex·ea = syphilis. 
Lu:ft'a egyptica Mille:r·, luft"'aszivacs 

- I\{01nordica ltdfa Linné 
Lugidus = erysipelas 
Luhac, luquahic, alhaqnahic (arabs) 

= cartilagines articulares 
Lnjula (hallelujah szóból) = oxalis 

aeetosella 

Lumbago, á.gyékzs<Lba, iuyalgi::i lum
balis 

Lnmbalis 3.gyéki ·venae lu1nbales, 
áJ'.YyBki erek; nervi lumbales, ágyéki 
idegek. Plexus lumbalis se. nervn-· 
1 um, ágyéki idegfonat. A1teriae lttm·· 
bales, ágyéki verőerek. 

Lnmbar·is = lumbalis 
Lu.m.bi (lu1nbus többese), az ágyékok 
Lum.'bricalis (lnm biicus a földi giliszta), 

o-ilisztaszerli. M11sculi lumbriea.les s. 
-fiaic.inclles, féregszerli, gilisztaszerií 
iz1nok 

Lninbi:icoid.es, lnmbricodes (hybrid_i 
= lu1nbricalis 

Lnm bxicus, 1 a fbldi giliszta ; 2 
ascaris lun1brieoides. 

Lumbns, az ágyék 
Lumen, a vilé..g, belsö vilá.g. 
Lnna, 1. a hold; 2. az ezüst 
Lnna Albini = incisura isc11iadica 

minor 
Lnna potabilis = ai'genttun nitri.cum 

sol11tu1n T!31'mE!szetesen fel· 
et esztve ? ! 

Lun.ax·ia = rnenstluatio. 
Lunai:·is, lnnaxius, havi; Huxus luna .. 

iius, a hósz:án1, virágzás. ·v. ö 
Lunaticu.s, 1„ luuaris; 2 holdkórol'1 
Lunat"Us, holdalalni; os. lnnatnn11 hold· 

alakú csont. 
Lnnatismus (luna a hold), a hold .. 

kórság, az alvDj:his 
Lunella (inna kic.3,), kis. hold, mellső 

kamrabe-li tályognil használva, 
Lunnla unqnium (luna kies) = semi

lunula unquium = areus unquium 
= albedo unquium = exo1•tus unquium, 
anatole unquium, a körömiv, a kör·öm.
boldacs 

Lu11ula scapulae = inoisura seapulae 
Lnnnlae valvnlaxnm, billentyűholda-

csok 
Lupe (?), kézi nagyitó 
Lnpia (?), tömlős daganat V. ö. 
Lnpiae = cystiües = tu1norcs cys-

tici seu saceati 
Lupomauia = 1 lyssa i 2, = lycan·· 

thtopia 
Lnpulina Pe:r·sonne, légeuytattó alka-· 

loiduro a koml6ban, komlókeserű 
Lupulinum. lupnlitum, a koml6al, 

nem keserű alkoloid, Grieszmayer 
szerint \Vittstein nevezi humulinum„ 
nak tévedések kikerülése végett. 

Lupnlns (lupus kies.?), humulus 
lupulus Linné, a ko1nló 

Lnpns, 1. a farkas; 2, a böda1kas. 
Lupus ei:·ythe:m.atodes aggx·ega.tus, 

csoportos v„ fa 1 k ás{?) piros bör .. 
farkas„ 

' 

f 
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! 
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Lnpns e:t·ythematodes discoides, 
korongszerű piros börfarkas 

Lnpns erythematodes disseminatns 
szétszt'n:tan áll6 -- vagy csopottos 
piros bőrfarkas 

Lnpns er·ythematosus = lupus super· 
:ficialis„ Néha azonos: seborrhoea 
congestiva. 

Lnpns esthiomenus = 
Lnpns exedens = lupus vulgaris 
Lnpus exfoliativus snperficialis ex· 

cor·ticans, htl,mlO v. hánt 6 bőr furkas 
J„npu.s exnhe:rans = lupus hype1t1'0· 

phicus 
Lnpns exulce:1:ans, fekélyesedő bö1 · 

farkas, bújálkodó bö1farkas 
Lnpns framboesiformis = 
Lnpns hypei:·tr•ophicns, sarjadz6 bői:-. 

farkas, szertelenül tenyeszö bőrfarkas. 
Lnpns :macnlosus, foltos bőrfarkas 
Lnpns nodosns = lupus tuberosus 
Lnpns papillar-is s, ver~'UCosus, 

szömölcsös bö1farkas. 
Lupus prominens= lnpus tuberosus 
Lnpus salictaxius Pliuiusnál = hU·· 

mulus lupulus L 
Lnpns scrophnlosns, görvélyes bö1-

f8.rkas. Balogh sz6td,ráb61 
Lnpus serpiginosuli, kigy6dz6 bö1-

farkas. 
Lnpus syphiliticns = syphilides 
Lnpus tubex·osus, göcsös börfatkas 
Lnpns tulllidns, göbös bőrfarkas 
Lupns vexrncosus = lupus papil· 

laris 
Lupus vul_gax·is, közönséges bőrfar

kas. 
Lux-idus, pisZkossárga. 
Lnscitas (v. ö. luscus), 1, kancsalság, 

bandzsalság 
Lnscities = luscitas, 
Lnscns, 1 félszemű; 2 .. kancsal 
Lusis (fi AolJcr~;), mosás, fürdés, mosa-

kodás, 
Lnsns colornm, a színjáték 
Lnsus natui:·ae, a természet játéka. 
Luteogallicnm se. acidum, sárga 

gubacssav„ V. ö. 
Luteogallicus (luteus sárga és galli

cus), sárga gubacssavi. 
Lnteolinum, a luteolin, sárga festő

anyag„ 
Lnteus, sárga, piszkossár·ga„ Urina 

lutea = urina jumeutosa. - Macula 
• lutea, sárga folt Corpora lutea.1 sárga 

teste esek 
LutidÍnum (-), a lutidiu, Dippel

féle olajban elöfordul6 anyag, 
Lutx·exanthema (v.. ö, lutrum és 

exanthema), fürdH kiütés, fürdököles, 
exanthema. balueare, miliaria balne· 
aris. 

Lntx·nm {'ro Aou<pi~), a. fürdő 
, Ln tum, L ?>gyagsár ; 2„ ragaszt6szer 
i pl enyv ; 3. fürdöiszap„ 
1 Luxatio (-), .a ficzam, a. ficzamodáa 
! Lnxatio atlantis, a fe,jgyám iicza„ 

modása. 
Lnxatio capitis, a fej ficzamodása. 
Lnxatio cax·pi, a kéztő fi.Czamodása. 
Luxatio carpo-metacax·pea, ficzr~-

modás a kéztl:S - kézközép-ízületben. 
Luxatío claviculae, knlCii'CSout-fi.cza. 

modás 
Lnxatio clavicnlae acx·omialis1 a 

kulcscsont vállcsúcsi végének ficza. 
modá.sa. 

Lnxatio claviculae px·aeste:cualis, 
a kulcsont ficzamod<i,sa a szegy-csont 
elé 

i Lnxatio cla.vicnlae i:·etrosternalis, 
a kulcscsont ficzttmod&.;;a a. szeg,Y·· 
csont megé. 

Luxatio clavicnlae supi:astei:·nalis, 
a kulcsC'Sont ficza.1nodása a szegy
csont hegyibe 

Luxatio coccygis, a faTcsik 1icza.1no
dása,. 

Lnxatio completa, tökt'.lletes űczamo .. 
dás 

Luxatio complicata, S%övevényes, 
bonyolódott :fi.czan1odás 

Lnxatio congenita "t' világrahozott 
ficzamodá.s 

Luxatio consecntiva, következ1né~ 
nyes ficzamodás 

Luxatio costai:um1 a bordák ficza„ 
rnodása 

Luxatio cubiti, könyökbeli ficzámo. 
dás 

Luxatio cubíti antexiox·, könyök· 
ficzarnodás mellfelé. A két alkar„ 
csont mell felé ficzamodik„ 

Luxatio cubiti divergens, széthaj16 
könyök-:ficzamodás. 11[indkét alkar. 
csont a maga oldala felé ficzamodik 
ki 

Ln:x:atio cubiti x•adialis, könyök··ficza· 
modás az ors6 oldala-felé„ 

Lnx:atio cubiti nlnai:·is, könyök .. ficza
modás a sing oldala felé 

Luxatio femox·is, a czomb fi.cza.
modása 

Lu.xa.tio femoris bilater·alis, r.nind·· 
két czomb ficzamodása. 

Lnxatio femox·is centx·alis = lu:s,a,„ 
tio femoris iutrapelvica.. 

Lnxatio femoris congenita, világra
hozott czombficzamodás 

Ln:s::atio fem.or·is iliaca = lux.atio 
-retroglenoidea 

Luxatio femox-il!I inti:·acotyloidea, 
a czomb ficzamodása az izületvá pa 
alá, 

1 
1 
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Lnx:atio femoris intr·apelvica , a 
czomb ficzamodása a medencze üre
gébe, belsejébe. 

Lnxatio femo:r'Ís ischiadica = lnxa
tio femo1is r etroglenoidea„ 

Lnxatio femor·is obtnr·atoria , a 
czomb ficzan1odása a boritott lik felé 

Lnxatio f~mo:ris perinealis Mal
gaigne, czo1nb-·ficza1nodás a gáttáj 
felé. 

Luxatio femoris pubica, a czomb 
ficza1nod:isa a faucsont felé 

Lnxatio femoris reti:·oglenoidalis 
infer·ior et snpex·ior·, a czom b ficza
modása az izületvápa 111egéi felfelé 
- s lefelé, 

Lnxatio femoris supr·acotyloidea 
Malgaigne, a czo1nb :ficza111odása 
az ízületvápa heg_yibe. 

Lnxatio fibnlae capitnli, a szár· 
kapocs fejecséuek ficzamodása 

Luxatio gonatos, térdbeli ficzan1oaás 
lb1tsd: luxatio tibiae 

Lnxatio hnmer'i, a kar ficza1nodása, 
Lnxatio humeri axillai:·is, a kar 

fi czan1odása a honaljba. 
Luxatio hume:c·i dor·salis, a kar 

ficzan1odása a hátra - hát felé. 
Lnxatio hnmeri infx·acla.vicular·is, 

a. kar :ficza1nodása a kulcscsont alá 

Luxatio hnme:ri infxacor-acoidea, 
n, kar ficza1nodAsa a csö1nyúlvány 
alá 

Luxatio hnmeri inf:r·aspinata s, 
inf:caspinalis Malgaigne, a ka1· 
ficzamodása a lapoczka· gerincz alatti 
gödörbe. 

Lnxatio humei•i pectoralis, a kat 
ficza1nodása a inelhe - a inellkasra 

Lnx:atio ·humexi subaci:·omialis, a 
kar ficza1nodása a vállcsúcs alá 

Lnx:atio humeri subcoracoidea ~ 
luxatio infiaco1acoidea. 

Luxatio hnmeri subglenoi<lalis s„ 
subglenoidea, a kar ficzan1odása az 
ízületvápa alá 

Lnxatio impei:·fect!l, tökt:Hi::tlen ficza
modás 

Luxatio incompleta luxatio im-
perfecta. 

Lnxatio interphalan 'ialis, az UJJ· 
pe1czek fi.cza1nodásrt, ficzan1odlls az 
lÍjj per cz··Íziiletekben 

Lnxatio inveterata, elidült ficzamo
dá' 

Lnxatio mandibalae, R·Z állkapocs 
ficzarnodása 

I.nxatio ma.nus, a kéz fic?.:a1nödá.sa, 
ficza1nodíl..s a kéztöben 

Lnxatiomanns dorsalis, a kézt{) ficza-
1nodtl.sa hát felé · 

Lnxatio manus vola,:r·is, :fi.czamodá.s 
a kéztöben a tenyér felé 

Lnxatio metacai:·pophalangea, ficza„ 
modá.s a kézközép„újjpercz-ízületben, 

Lnxatio ossis ilei, a csip6csont ficza-
1uodása. 

Lnxatio patellae, a térdkalács ficza· 
n1odása. · 

Luxatio ossis sacri, a keresztcsont 
ficza1uodása. 

Lnxatio pedis, a láb ficzamodása 
Lnxatio pedis snbta.lica, lábficza. 

modás az ugrócsont alá ' 
Lnxatio penis, a mouy ficzamodása 
Luxatio phala.ngis mediae, tertiae, 

a középsö - a végső újjpercz ficza
modása 

Lnxatio pollicis, a hüvelyk ficzamo· 
dása. 

Lnxatio secundaria = luxatio conse
cutiva 

Lnxatio spontanea, önmagától eredt 
ficza1uodás 

Lnxatio tendi:num, ínficzamod<i.s 
Lnxatio tibiae, alszár .. ficzan1odás 
Lnxatio t:caumatica1 erőszakos ficza„ 

inodás, cnöszak okozt;:i, ficzamodás. 
Luxatio vertebi:·arum, a csigolyák 

ficzainodása. 
Lnxatio ve:c·teb2"ar·nm cer·vicalinm, 

a nyaki csigolyák ficzamodása, S 
pediglen uniteralis: egy oldahá. vagy 
flf.loldaha, bila.teralis: mindkét oldalra, 

J ... nxatio vex·tebr·ai:·um dorsalinm, a 
háti csig·olyák ficzarr_odása 

Lnxatio vertebi:arnm. lnmbalium, 
az ágyéki csigolyák ficzamodása 

Lnxatns, kifi.cza1nodott 
Lnxux·iana, buja, buj&lkodó. Caro lu·· 

xu1ians, vadhús .. 
Lnxnr'ies, a bujálkodás, a bujasiig 
Lycanche (d f.úx.o; a fa1'kas, 11.yy,tt'J 

összeszoiitni), 1. = cynancbe; 2. ve„ 
szettség 

Lycanthropia (ó ).Ú;:~; a farkas, 6 
&"v'.Jpwrro; az ember = ·fi Auxav~pCil1C1ct), 
l. elmebántalo1n, n1elyben az en1ber 
1nagát f;:i,tkasnak képzeli; 2. veszett 
fa1kas hara1Jásá okozta veszettség. 

Lycanthropicns (v ö. lycanthropia), 
1. mi á lycanthtopiára vonatkozik i 
2= 

Lycan thr·opns (Ö A1Jxcú5'pCilrro;)1 inagát 
íaxkasnak képzelő, l:rúskomor, rneg· 
háborodott CJnber 

Lycium ("rO Aúxtov), bo1·bolyafltjok 
nedxréböl készült 01vosszer. 

Lycoctoninnm, a lrcoctonin, fa1kas
vészal V ö. 

Lycoctonum, aconiturn lycoctonnn1 
(ó A1.Íxo:; frukas, x-róvo; hahU)) fatka,S
veszt() sisakvirág(?) 
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Lycodes se, angina (AuX.O$~Orí;1 Aux.WO!];), 
Ga.len szE>1int idült torokgyík 

Lycodontes (0 ).if>:o; a farkas, Ó o8oú; 
füg) = dentes canini 

Lycomania ().úx.oc; a. farkas ; v„ ö. ma· 
nia) = lycanthropia. Balogh szótárá,.. 
ML 

Lycoperdon bovista L = 
Lycoper,don caelntum Fx· = fungus 

chiru1go1um 1 sebész„tapl6 
Lycopersicum escnlentum Miller, 

paradicsoma.~ma, 
Lycopodinum 1 korpafűal , lycopodi. 

num. V. ö 
Lycopodium, a korpa-íümag \T ö 

semen lycopodü. V„ ö 
Lycopodium clavatum 

).Úx.o; a farkas, ó TCoiJ; a. 
gányido1nú korpafű 

Linné (~ 
láb), buzo-· 

Lycoi;·exia (0 AJxo; a farkas; v ö 
orexis), farkaséhség 

Lygmus (b ).JyµÓ;), a gö1csöo; csuklás, 
Lympha (-), a nyi:i:k 
Lymphaden (v. ö. l)·mpha és adon), 

a nyirk1uiiígy. 
Lymphadenectasia (v ö ly1npha„ 

den és ectasia), nyirkmirigy-túlben
gés v. t<Lgulás 

Lymphadenitis (v ö. lympha és aden), 
nyirkmirígy-gyuladás 

Lymphadenitis acuta, heveny n-yitk-· 
mirígy„gyuladá.<; 

Lymphadenitis chx·onica,idült nyhk· 
n1irígy·gyula,dds 

Lymphadenitis sc:r ofnlosa, gö1 vé· 
lyes nyirkmirígy··gyul::i.dJ,s 

Lymphadenoma (-) 1 nyirk111irígy
daganat. 

Lym.phadenoma cntanenm. 
cosis fungoides. 

my-

Lymphadenype:c·tx·opp.ia (\r 0, lym· 
phaden s hypei·tropbia) = hype:r·· 
trophia glandularu1n lyn1phaticar·un1. 

Lymphaemia = leucáernia 
Lymphangeitis , lymphangioitis, 

lymphangitis (v. ö lymphangion), 
nyii·kedény .. gyuladás 

Lymphangeon = lymphangion 
Lymphangiectasis (v, ö. ly1nphan~ 

gion és ectasis)1 nyirkedény-tágulis 

Lymphangiectaticus ( v„ ö„ ly1npha 
és augiectaticus), nyirkedény-tágulási 
stb. 

'Lymphangiofib:roma (v ö. lymphan
gion és:fibroma; hybridum) = venuua 
mollis seu caruea. 

Lymphangioitis ::-e:: lyn1phangeitis 
Lymphangioitis cutis, a köztaka1 ó 

nyirkedlinyeinek gyuladása. 
Lymphangioitis chronica = pachy

der1nia, elephantiasis Aia bu111 

Lymphangiologia. (v ö. lymphau., 
gion @s- 0 ).Óyo;; tan), nyirkedény.tau. 

Lymphangiologicus (v. ö. az előtt.e· 
valóval), nyirkedény-.tani stb 

Lymphangiom.a (v ö„ lympha, 70 rly· 
'(i:fov ar. edény), nyirkedény-·daganat 

Lymphangioma cavei;·nosum, szi
vacsszerű nyirkedény-daganat,. 

Lymphan.gioma cysticum, tömlős 

n; irkedény-dagana-t. 
Lymphangioma simplex, egyszedí 

nyirkedény .. daganat 
Lymphangioma tubei;·osnm lllUlti

ple:x:, felesszámú göbös nyi:rkedény
dagana-t. 

Lymphangion (v ö. lyn1pha; ch dy
'($t'o'i az odény), nyiikedéuy. 

Lymphangiotomia (v ö, lymphan· 
gion és ·~ coµ1f a metszés), a nyi1k„ 
edények boncztana, 

Lymphangitis = lymphangioi-tis. 
Lymphangoitis: jobb ly1nphangioitis 
Lymphapostema (v ö lympha. éti 

apostcm<-1), nyirkos tályog. 
Lymphatica.emia (v ö. ly1npha j ·~ 

J.[µcr. a vér) = leuc.anüa 
Lymphaticus (-), nyirkos. 'l'ulajdon· 

kép: örjöngö Ennélfogva ajánlja 
Hy1tl, hogy ne használjuk e kifeje
zt:st :ovasa lyn1phaticac; n1ert az ar,t 
jelenti, hogy ö1jöngö edények1 lia·· 
nem »vasa serosa aut a,bsorbentia« 

Lymphentexitis (v„ ö. lylli_t.1ha és en· 
te1itis), a bél n,yirkmirigyeinek lol1ja. 

Lymphoce:ratoditis = ce1a-titis se;10· 
phulosa. 

Lymphochezia (v.. ö. ly mpha; X.É~O/'I 
székelni), nyirkos székelet 

Lymphoides (!), mitigysze:rű. 
Lymphoedema (v„ ö. ly1npha és oede„ 

rna), .nyirkos vizenyő. 
Lymphoma, a nyirk1nirígy-da.ganat 
Lymphoma hypex·plasticnm = lym„ 

phoma 
Lymphoma malignum, vésv.es nyitk· 

dagr1nat, n,denia 
L~mphoncns (v. ö, lympha és 

•J'j'XC.:; a daganat) = ly1npho1na 
Lympho:r·i;·hagia, lymphoi:·x·hoea lv 

ö ly1nphn,; ~ Pa.y;í a szakadcí.s1 Pst'J 
folyni), 11-.)-ilkfhlyás - a nyirk ki
fOlyása, a uyirkedény szakadása kö
vetkeztében Tehát jobb a következő: 

Lympho:cThoea (v ö. lympha; ?elv 
folyni) 1 nyitkfolyás. 

Lymphosarcoma (lympha és sarco
ma) , nyit kos húsdaganat Talin : 
lyn1phadenosarcb1na? 

Lymphosarcoma malignum multi" 
plex = lymphoma malignum. 

Lymphstomata (Praktische Anleitung 
Zlll' Behandlung durch ]lfassage ect 
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Dr. Josef Schreiber pagina 12. Non
sens, mert. a nyitknek nincsenek 
szádjai, s ha volnának is, akkor lym
phostomata volna, a helyes alkotás 
Ily rövidit.ések ellen vétót kell mon
dani Tehát németül : Lymphgefass·· 
stomata, diákul pediglen : ston1ata va· 
sorum lymphaticorum, 

Lypemania (~ Au'''ITT) a búbánat, ko·· 
morság, ~ µocv[oc az őrültség), búsko
morság = melaucholia„ 

Lypothymia = melancholia, 
Lyx·a Davidis, psalterium 1 Dávid 

lantja. 
Lyra nte:r·i = palmae y, plicae 

plicatae uteti 
Lysis (~ ),Úa~; az eloszlás), 1. a felol-

dás; 2 lassú kórcsökkenés, melyben 
a beteg fokozatosan, de lassa.n javúL 

Lyssa (~ ).Úaar:t., Aú-r:~), az ebvész1 eb
düh, a veszettség, a víziszony. 

Lyssa hnmana, az ember veszettsége„ 
Lyssa, lyssete:r· (0 AuucrO:;, Avo-O'"f]n-Íp), a 

veszett 
Lyssicus (-), veszett, veszettségi. 
Lyssodectus (),ucraÓŰY)Xto;), veszett eb·· 

től megmart. 
Lyssodegma, lyssodegmus (~ Aúcrai'l 

és ~ Otyµo:, Ó O"eyµ:Í; a harapás), ve· 
szett eb v. állat marása„ 

Lyssodexis = lyssodegrnus 
Lyssophobia (~ Aiícrcrrx a veszettség, 

Ó cpó~o.; a félelem), alaptalan félelem 
az ebvésztől, a veszettségtől. 

Lytta vesicato:r'Ía, a kőrisbogár 

l 
l 
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M. 
M. egyedül jelent: 1„ a rendelvény 

végén: »Keverd meg« Pl »11: f, 1.. a 
emuls. = misce, fiat lege artis emul
sio<, keverd 111eg, bogy a művészet 
szabálya~ szerint fejet- t ej - váljék 
belőle ; 2„ régi rendelvényekben,jelent 
M, m = manipulus i 3 .. M = mille. 

Maasa picta Roem. et Schult 
maesa picta 

Mabit (arabs), a könyökizület, 
Macei;atio, az áztatás, a pállitás 
Machaonica ax·s (Machaon, Aescula-

pius fia, kitünő orvos) = ar·s medica 
Macenuni (macis), a macen, az »oleum 

macidisc egy alkot6 része„ 
Mach:ina ((; µr:f:f..o:vr:I.), a gép. 
Machlosyne ({i µo:xAocrVv11) = uym· 

phomania 
Macies, a soványság, az elsoványo

dás, ösztövérség. 
Macis (TO µrÍ.>:::;i), a szerecsendió 

héj; közönségesen szerecsendi6virág
nak · rievezik - azonban ez szolgai 
forditása a. német »Muskathblüthe« 
szónak. 

Macrencephalia (µo:xpó:; nagy j v ö 
encephalum), nagy agyvelejűség, Ba„ 
logh szótárá b61.. Szertelen nagy a.gy·· 
velő. 

Macx·obiosis ({j µco.:po~ÍCllat;;), a hosszú 
élet. ~ 

Macx·obiotica se, doctxina, (µaxpó; 
hosszú, ~toüv élni), a hosszú élet tana, 
az élet fentartásának tana 

Macrocephalia, nagyf0jűség V„ ö, 
Macx·ocephalns (µaxpoxúpo:Ao:;), nagy. 

fejü„ 
Mac:x ocheilia, niacrochilia (µtXxpÓ:; 

nagy, '!0 Yf.i.Ao:; az ajk), rendellenes 
nagyajkúság 

Macrodactylus (µo.:xpu4'.k1x·n1Ao:;), hosszú 
újjú, nagyújjú. 

~c:x·ogaster follicnlox·nm. (µaxpó.; 
nagy; v ö. gaster) = acarus folli
cularis. 

Mac:x·oglossia = (µaxpÓ:; hosszú; v„ ö 
glossa) = paraglossa, hypertrophia 
linquae, prolapsus linquae 

Macrognathia, (µa.xpÓ~ nagy; v. ö 
gnathos), nagyállúság. 

Macrom.elia (µtXY.pÓ:; nagy j ,Q µÉAo; a 
tag), szörnyeteg rendkivül hosszú 
végtagokkal. Balogh szótárából. 

Mac:c·onosia (-fi µ.axpovoa{a), hosszadal
mas betegség. 

Mac:x•ophallus (µa.xpó.; nagy, 0 cpáAAo; 
a n1ony), nagy mony, nagymonyúság 

Macrophysocephalus (µaxpó:; nagy, 
~ 9u'cra a lég, ~ xi;cpaA1Í a fej), a f~j
takar·ó légdaganata. 

Mac:x'Opl~sia (µaxpó.; nagy ; 
plasis), test egyes részeinek 
ellenes nagy·- szer te len 
dés e. 

v ö. 
rend
fejlő-

Mac:c·opod.ia (v„ ö macropus), óriás· 
lábuság„ ~ Pes gigas, szertelen láb? 

Mac:x·opus (µ.axpo'1tou.;), nagy lábú, 
Macrosceles (µaxpoax.::A1Í.;), hosszú láb

szárú, hosszú alvégtagú pl szö1-
nyeteg. 

Macroscelia; v. ö. n~acrosceles. Ba-· 
lugh szótárá b6L 

Mac:i::"Oscopia (µa.xpó; nagy, Ti oxomí 
vizsgálat), puszta szemmel való vizs
gálat, látás. 

Macroscopicns (-),mit puszta szem· 
mel vizsgáln-i, látni lehet 

Maci;osia, m.acr1)sis (~ µáxp{t)cr~:;), a 
hosszabbodás, hosszabbulás 

Mac:c·osom.ia (µo:xpó:; nagy, TO aWµo: 
a test), ó:ciás testüség, 6riás test, 

Macx·ostoma (µo:xpo':;, hosszú, nagy, 
<0 a·:-óµa a száj) = fissura buccalis 
transve1sa.lis , világrahozott ha1áut 
a:cczhasadék- szertelen nagy száj! 

Maci;·otes (0 ~ µo:;q:iWT11:; ily görög sz6 
nincs Pape nagy sz6tirában), nagy 
fülű. 

Macx·otys actaeoides Raf,. = actaaa 
racemosa Linné 

Maci:·otia (µaY.pÓ:; nagy, '!0 o~; a fül), 
nagyfülűség, 

Mac:r:-otinum. (macrotes a hosszuság) 
= cimicifuginum. 

Macula, a folt. 
Macula acustica, hallófolt. 
Maoula corneae, a szem porczogÓ·· 

hárty~jának foltja. 
Macnla coeca, a. vak folt. Balogh 

sz6tárából. 
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1tiacnla germinativa 336 ]fagnanimitas 

Macnla germinativa, a csirfolt 
Ma.cula. hepatica1 a májfolt 
Ma.cula lntea, a sá.rga folt. 
Ma.cula Mario·t;tiani = macula coeca 
Macnla mate:r·na seu maternalis 1 

az anyafolt, anyajegy. 
Ma.cula. mox·tis, a hullafolt, te t e m· 

folt 
Ma.cula solai:is, a szeplő 
Macnlae cx·ibx·osae, szita.szer (i foltok 

(a csontos labyrinthban) 
Macnlae cr·ibr·osae infexior·es, als6 

szitaszerü foltok. 
Maculae c:i:ibrosae mediae, középsű 

szita.szerű foltok. 
Maculae cribrosae superior es, felső 

szita.szerű foltok 
Maoulae lacteae pericar dii = ma

culae tendineae pericardii. 
Maculae meningiticae sec Tx·ous· 

agyvelő seau, Trousseau-féle - az 
gyuladásával járó börfoltok 

Maculae tendineae sen lacteae pe
ricax·dii, a szivburok í11foltjai, fehér 
foltjai 

Macnla1·is, foltos. Coloboma macula· 
ris, a szem vakfoltjáuak hasadéka. 

Maculatus, maculosns, foltos, pettyes. 
Madax·oma (~o µocOrÍ.pwµ.oc; ily szb nincs 

Pape görög sz6tárában) = 
Madarosis (~ µaOet'.pwcn;, µaOo:p.J.; ko·· 

pasz), haj 1n e né s, sző1hullás, fej
kopaszodás. T elenleg: pi 11 a s z ö T

h u 11 ás, p i 11 a s z ö r h i :i ny 

Madarosis pa:rtialis, helyen.kinti pillci.· 
széírhiáns 

Madarosis totalis, teljes pillaször-
biány : 

Madar·otes (~ /J.IXÓ"IXpÓT'l"J.::;)) a ko1)aszság, ! 
íajkopaszság. tarfej 

Madaroticus (?), pillakopasr.i pi.llaszőr 
nélküli 

Madefactio, az áztattis, a ncd yesii;és 
Ma.descens, madidans, uedve?<G 
Madesis (~ µáO'lcr~;) = inadarosis 
Madixian. (arabs?)= iris. 
Madisis (-i) µdO~crt.::;) = inac1esis 
Madisterium ('rO µa.:Otcrr~pto'J), szürfogó, 

szörtépő 
Maea, maeas (~ µ.et.:Let., p.o:La;:), a báb11. 
Maei'a ("~ µatdCl) = a1s obstet-ricia 
Maeensiomania (.fi µClÚ:'JO"~.::; a bába· 

segitség szülésnél i \·. ö. 111aniu), furor 
o bstetricaudi, s:i.:ülészkedési (s i t 
v e ni a v e i· b o) Tajongls; - az 
illetlJ orvos v bába ok nélkül is 
müvileg óhajt beavatkozni a szülés 
folya.1natába. 

Maeeusiophobia C+i µaftucrt.::; a szülés, 
Ö cpÓ~o.::; a félelem), félelem a műleges 
szülészi bcavatkozást61. 

Maeeusis (Ti µet.:le.Jcr~.::;) 1 a bábasegitség 
a sziilésnél; tehát »bábáskodás1:, 

Maeenia, maeeuter (é tJ.Cltt(.ldi.::;, )J.O:!Z':J„ 

7~p). a szülész, accoucheur V. ö 
azzal. 

ars (~ µ!lttu·,1:-:YJ 
tulajdonkép: a 

·~{.'l.."'l}, a 
bll.bászat, 

Maeeutica 
szülészet; 
a b<\,ba-;ág

Maeeuticus (u!lr.zu·r1xó;), szül~szi_, szii
lészeti, bábasé..gi 

Maeentxia (-/i µo:tzÚ-:-pta), a bába 
Maeentricns (µ.~-~;:u·:ptY.Ó.;) 1 bibászati, 

bábasági stb. 
Maesa lanceolata. Fox·sk. = 
Maesa picta Hochst (maas arabs 

szó), szaoria (saoria) fa, a szaorüv 
magot szolgá.lta~ó abyssiniai fa. 

Ma.gdaleon = 111agdalia 
Magdaleones (rnagda-leon többese) = 

trochisci. 
Magdalia (-~ µ:xyOClAlet), 1 kenyérbél; 

2 kenyérbélből kdszült labdacsok; 
3 tapaszheuger cylindrus e1n· 
plastti 

Magister (-)1 it inester 
Magister chir·ur·giae, sebtlszn1ester. 
Magister obsteti::-iciae, szülészmester1 

accoucheur 
Magiatex oculisticae , a szemész· 

mester ; szemész, szernorvos 
Magiste:r· phar·maciae, a gyógyszé„ 

ré~z. - Szóról szóra: g·y6gyszeré§!Z·· 
n1ester 

Magistex·inm, 1 a inest(nség; 2. ines·· 
tcti mű, teme11:n1ü; 3. mesteri vizs·· 
g11lat, a remekelés »Remekslni" nép·· 
nyelven annyit. tcszen: mint mes
terségét, ügyességét bebizonyitani; 
4. ve~n- i készítmény. J\:t pl 

Magistex·ium bismuthi = bisn1uth1rn1 
subnitricun1 

Magiste:z:·ium jalapae = i·csina ja
lapae. 

Magistex-inm sulfu:r·is ~ sulfnr- prae· 
cipitatum 

Magisterium vit:rioli mai:·tia = 
crocus martis adstringens Balogh 
szütár<'i.ból 

Magistr-alis (-), mestCJ:i l<'ormulae 
1nagistuLles; v ö formula magistr-alis 

Magma (-rO µdy,v.a), 1 a tészta, gy-Urt
an_yag; 2. sűrH, tésztasüdí. kenöcs 
- teht\,t tttpasz (?) i 3„ Velpeau ér
tehnében (n1ag1na. reticulé), azon ko· 
csonyaszerü anyag·, mely a pete fej.· 
lödésének első szakában az amnion 
és chorion kCzött jelentkezik aZO"fl; a 
helyen, hol kBsöbb a. mt'tsa. képződik 

Magnanimitas (-), a. nagylelküsé~ 
Aqua magnanimitatis, szeszes, fű
szel'es ital i tréfásan : pálinka. 
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Magnes, magnetes 33i Mai' sin nm 

µo'.y\IY];, ó A.l~ci; 
µo:y\l~:no;), a 

Magnes, m.agnetes (-fi 
µtx:"{'l~TY}; V. f.1.Cl'(VljTt:; S 
inágneskő, delejkö 

Magnesia se„ tei;·ra (á.llit6lag Mag· 
nes-ia, th:i:akiai tartomány nevére), 
keserű föld, v-. ö 

Magnesia alba = magnesium ca1-
bonicum hydroxydatum, 

Magn.esia borocitxica = ma.gnesium 
borocitricum 

Me.gnesia calcinata = magnesiu1n 
oxydatum. 

Magnesia cai:·bonica = inagnesium 
carbonicum hydroxydatum. 

Magnesia hydrica magnesiu1n 
hydroxydatum 

Magnesia hydz·ocarbonica = mag
nesium carbonicum hydroxydatum, 

Magnesia mnriae seu mux·iatica = 
magnesium chloratum. 

Magnesia nigra = manganum oxy
datum. 

Magnesia pura = magnesium oxy
datum. 

Magnesia snlfnx·ica magnesium 
sulfuxicum 

Magnesia sulfurosa = 1nagnesium 
sulfurosu1n, Balogh szbtáráb61. 

Magn.esia usta magnesium oxy·· 
datum. 

Magnesia usta in aqua = mague·· 
sium hydroxydatum 

Magnesiae citras = magnesium citri
cum 

Magnesious, magneziumos. V. ö. 
Magnesium (v. ö. magnesia), a kese·· 

reny, a magnezium 
Magnesium aceticnm , eczetsavas 

magnezium Azonos értelmű : liquor 
magnesiae aceticae. 

Magnesinm benzoi'.cn:in, benzoesavas 
rnagneziun1 

Magnesium boroci~·icnm, b6r· 
czitromsavas magnez1um., 

Magnesium bi:·omatnm, br6mos mag·· 
neziu1n. 

Magnesinm car•bonicnm hydroxy· 
datnm, szénsavas tna.gnesiumhyd·· 
roxyd. Azonos értehnüek : ln a g· 
ne s i a e a r b o ni ca, 111 a g ne s i a 
hydrocar bonica, inagnesiae carbonas 
magnesia alba, magnesia muiiae. 

Magnesinm ohlor·atum, kl6ros magne„ 
r:ium, kes1enyhalvag,chl01:magnesium 

Magnesium citi:,icum, czitromsavas 
kcsreny, czitro1nsavas magneziu1n 

Magnesium hydi:·oxydatum , kes„ 
renyvizegy, magnesium · hydu;ixyd, 
magnezium·hyd1oxyd. Azonos értcl· 
műek: magnesia usta in aqua, magne· 
sia hydrica, hydras magnesiae, anti„ 
dotum arsenici albi. 

Magnesium hydr•osilicionm, savanyú 
kovasavas magnezium1 a szalonnakő, 
zsírkő. Azonos: steatitum, talcum 
venetum 

Magnesium hypochloJ:•osnm, alk:l6r
savas magnezium, alchlorsavas mag"' 
nezium. 

Magnesíum hyposulfnrosum, V, ö, 
magnesium Subsulfurosum. 

MagnesiUm laoticnm, tejsavas mag .. 
nezium. 

Magnesium oxydatum, a kesereny. 
éleg, maguesiumoxyd. Azonos értel
műek: magnesia usta eive calciuata, 
magnesia pul"a1 oxydum magnesicum 

Magnesium phosphox,icnm , phos· 
phorsavas maguesium, foszforsavas 
magnezium 

Magnesinm silicicum, kovasavas ke· 
sereny, kovasavas magnezium„ 

Magnesinm sn'bsulfnrosum, alkénes. 
savas inagneziu1n„ .Azonos: magnesia 
hy~osulfurosa v, subsulfurosa, mag-
nes1u1n hyposulfurosum. Balogh sz6. 
táráb61. 

Magnesium snlfnx'icum, kénsavas 
magnesium, keseríís6, Azonos értel
milek: sulfus magnesiae magnesia. 
sulfurica, sal amarus, sal anglicanu;, 
sal epsomiensis, sal sedlitziensis 

Magnesium snlfur·osum, kénessavss 
magnezium Balogh szótárából. 

Magnesium tartaricum, borkösavas 
magnezium 

Magnesius (µo:y-.1J'O'to~), magnesi, delejeg 
Ars magnesia = magnetologia 

Magnetes = magnes„ 
Magneticns = magnesius 
Magnetismns (v ö„ magnes): a dele„ 

jesség 
Magnetismns animalis hypno„ 

tismus. 
Magnetismns miner·alis, ásvány· 

delejesség. 
Magneto·electzicitas (v. ö. n1agnetes 

és clectricitas), delejes villa1nosság 
Balogh sz6táráb61 

Magnetologia (Ö ~ µo:yrfini; a delej, 
Ó ),Óyo; a tan), a delejesség tana. 

Magnetomet:r'nln (v. ö. magnes és cii 
µi-rpo-. mé:rö), delejmérő7 delejjelzö 

Magnus1 nagy. A:rte:ria 1nag·na = 
aorta„ Foramen 1nagnum = foramen 
occipitale Morbus maguus, súlyos 
betegség. 

Maia, maja(~ µ.o:to:, I\fo:t:"rt.), 1.. = maea; 
2 a vajúd6k istennője. 

Maieia = maeeia. 
Maiensis = maeeusis stb. 
Mais vulgaris Se:r• = zea ma.is L„ 
Mai"sinnm. (v. ö.. mais), maysinurr. 

Erba, a maizin„alkaloid, melyet Erba 
22 
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Maizena 338 Malum Hodgkinii 

és Lombrosa rothad6 kuko1iczából 
allitottak elő. v. ö .. pellagrezeinum. 

Maizena (v„ ö. mais), finom; tiszta. 
tengerikernényitö 

Major·ana (arabs: mar:jamie); v ö„ 
origanum majorana L .. 

Makintosh (angol sző), a makiutos
szövet 

Mal per·forant du pied = 
Mal perfoi:·ant plantair·e Vesignié 

= morbus plantaris sec Vesignié 
seu ulcus rnalignum plantareVesignié, 
vészes talpbántalom, idegbántalom·· 
ok{-:izta vészes talpevesedés, talpfeké
ly esedés V. ö malum perfOrans. 

Mala (maxilla rövidítve), az arcz, az 
ábrázat, orcza,gena„A magyar nép azt 
tar~ia, hogy »arcza. van az ember·· 
nek, pofája a lónak{';„ 

Malacia, ("IÍ µcú,a::da:), 1. a puhulás, 
lágyulás, elmállás ; 2„ Kra-q.s szerint 
=pica?'?!! 

Malacia cox·neae, a porczhártya elmál· 
lása 

Malacocataracta (µa:/,a:xó.; puha ; v ö 
cata.racta) = Cataracta mollis. 

Malacoma {'rO µa:),áxooµa:), a puhulás, 
~ V. ö„ malacia, malaxis. 

Malacuma ce:1:·0bx·i, az agyvelő-puhu„ 
l<ts, agyvelőlágyalás Ne1n volna-e 
korrektebb: mala.cia seu malaxis 
cerebi:i ? 

Malacoma lienis, a lépeln1állás, lép-
lágyulás. 

Malacoma ossium = osteomalaciB.„ 
Malacosis = malacia, 
Malacosteon (µa:Actx.Ó.:;: puha; v. ö. 

osteon) = osteomalacia =- rachitis 
8.dultorum, 

Malactica se. i:·emedia {Th. µcx.ActxnxO: 
cptlpµa:xet.) = emollientia. 

Malagma (•0 µdAa:yµa:) = cataplasma. 
Malai;ia (olasz ei:edetű, mala axia 

romlott levegő), 1. posvány-gerj, 
posvány-fertő , váltólázokozó gerj j 
2. = hideglelés, váltóláz, posvány
láz, mocsárlaz. 

Mala:1:·ia typhosa, posvány-lázból, 
hideglelésből fejlődött hagymáz, pos„ 
ványfe1 tő-okozta hagymáz, 

Malaricus (v ö, malaria), posvány„ 
gerji, posványlázi stb. 

Malaris = maxillaris. Os malare = 
os zygomaticum. 

Malas (v. ö. malum), aln1asavas só 
Balogh szótárából. 

Malaxatio (fi µcí.Aa:;1.:;:), L a tapaszok 
gyú1ása

1 
a tapasz-sodrás; 2, = ma.s„ 

sage a f1icti0n, petrisage, az izom·· 
gyúrás, izomgyömöszölés. v„ ö„ 

Mala::cis (~ µáAa:~t.:;:) = malacia. 

Malce (~ µii.x·ra, 1. megder111edés n1eg
fagyás ; 2 .. = pernio 

Male (-fi µciA'til = maschale 
Maleficium (male facere gonoszul 

cselekedni)i 1. gonosz cselekedeti 
2. = veneficiu1n; 3„ = fa.seinatio, 
megigézés, szemverés. 

Maleinicum se acidum, almasav 
v. Ö, 

Maleinicus, malicus (v ö malum), 
almasavi 

Malia = 
Maliasmus (~ µiiAt.:;:, µ.fiAt.:;:), a takony· 

betegség, takonykór. V. ö. malleus 
humidus et far·Jiminosus. 

Maliasmns acntus, heveny taknyos·· 
s:ig v„ tak0nyk6i: 

Maliasmus chr·onicns, idült takony
k61. 

Malicoi:iutn (v„ ö„ malum és coi:ium) 
= cortex granatoi:um. 

Malicorium aurantii = cortex auran
tior~m 

Malicus = maleinicus. 
Malignitas, a vész, a veszedelmesség 

v. ö 
Malignus, gonosz, vészes, veszedelmes 
Malis = maliasmus„ 
Malleasmus (Balogh szótárából) = 

malleus 
Malleolns (1nalleus kies), 1. kis kala-

pács ; 2„ a boka. 
Malleolus extei:·nns, külső boka 
Malleolus internnB, belső boka. 
Mallens (-), 1.. a kalapács; 2„ fiil-

csoutocska-·a kalapács·csont,pörölyR 
csont; 3„ = n1alleolus ; 4, taknyos .. 
ság, takonykór 

Malleus farciminosus, Balogh sze .. 
rint: a börféreg? 

Mallens hnmidus = maliasmus„ 
Malleus lignens, fakalapács. 
Mallotns philippensis Müller ArR 

gov. = rottlera tinctoria Rxb„ 
Maltinum (?), rnalátaer:jesztő. V. ö. 

diastasinum„ 
Maltosa, erjedt czúkor, szölöczúkor

féle, maltosa„ 
Maltnm hordei (!), az ái:pamaláta 
Malum {TO µ:fíA~v, µii.Aov). L az alma; 

2, baj, bántalom, beteg1:1ég, kórság 
Malnm arm.eniacum, a kajszinba-· 

raczk 
Malnm aux·enm = malum lycoper„ 

sicum. 
Malum cadncum = epilepsia 
Malum Cotunii = ischias. 
Malnm coxae senile = arthrophlo

gosis deformans. 
Malnm cydonin~ a birsalma. 
Mal nm Hodgkinii = pseudoleuoaemia 

splenica. 

1 
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Malom hypoehondriaeum 339 Mania pnerperalis 

Malnm hypochondriacnm = hypo· 
chondtia 

Malnm ischiadicnm = ischias 
Malnm lycopersicnm, paradicsom„ 

alma 
Malnm mox·~p.um, üszkösödő tályog

bántalom? Uszkös, fenés kelevény? ! 
Malum perforans pedis, idegbánta

lomokozta talpevesedés V. ö. mal 
perforant du pied stb 

Malnm pex•sicum, az őszi baraczk 
Malnm pilai:·e (v. ö pilus), a lengyel

fürt. Balogh sz6tárábóL 
Malum Potii, Pott-féle hátpup,. V. ö„ 

spondylarthrocace, caries vertebra
rum, cyphosis 

Ma.tus ax•meniaca = armeniaca. vul
garis Lam. = pruuus armeniaca L , 
kajsziu baraczk. 

Malva :r·otundifolia Linné, ke1ek„ 
leveli'í mályva, kis pg,psajt. Azonos : 
malva ueglecta Wallr 1 malva vulga-
1is F1·ies„ 

Malva sylvestris Linné, erdei1nályva, 
nagy papsajt, 

Malzan, max·.zan (arabs) = emplas-
tru1n 

Mamilla, csecsbi1nbó. 
Mamma, a csecs, az emlő, 
Mammae ex·i;-aticae, eltévedt csecsek, 

emlők, t„ i. rendellenes helyen nőtt 
csecsek 

Mammarius, csecsi emlői Veuae 
mamma1iae, csecserek. 

Mammifox·mis (v ö. n1amma és for1na) 1 

csecsidon1ú, csecsalakú. 
Mammilla = ma.milla 
Mammillax·is, csecsbimbószerü, csecs

bimbóido1nú; processus mamillaris, 
csecsnyúlvány. 

Mammosus (-) 1 nagycs<?~sü. 
Mammnla (mamma kies), kis csecs, 

kis emlő, 
Mandibnla (mandere xágni), az áll 

kapocs. 
Mandibula super-iox·, az á b r á z a ti 

csont - os maxillare superius, Eddig·· 
elé: felső állcsont 

Mandibul~·is (-), állkapocsi: Nervus 
mandibularis seu maxillaris inferior, 
az állkapocs idege, állkapocsi ideg. 

Mandicatio = manducatio 
Mandiokka (!), 1nandioka v. kasszava

keményitö. Azonos: amylum jatro„ 
phae, kassava tapioca, arrowroot 
brasilianicum, sago b1-asilianicum. 

Mando, nagyevő 
Mandragora acaulis Gar·tn. = 
Mandragoi:·a officinalis Mill (~ 

µci111Jptt. az istálló, ~ &.yopd. a tér· = 0 
µa11íJptt.yÓptt.:;), altató nadragulya Azo
nos : atropa rnandragol'a Linné. 

Mandt•agora vernalis Bertol. -
mand.ra.gora officinalis Mill. 

Mandrin (fr„ le mandrin), a pöscsap 
dró~ja, kalauza 

Mandncatio ( -), a rágás. 
Mandncator·ius (v. ö elöttevalóval), 

rág6. Musculi manducatorii = masse„ 
teres. 

Manége (fr. ), kényszerült mozgalmak, 
kötbenforgás bizonyos agyvelí:Í··bán
ta.lmakná.l 

Manganas (v. ö. manganum), mangan
savas s6 

Manganas potassae = kalium man
ganicum crudum 

Manganesium = manganum 
Manganentes ( 0 µayyo:11E.\Ít"Yj:;), kuruzsló, 

szemfényvesztő, bübájos. 
Manganicns = mangansavas,. V„ ö„ 
Manganinm ('rO µd.yytt.11011 szemf0uy„ 

vesztőszer, blibájos -- büvölöszer, 
bájital), a manganium, cseleny 

Manganum = manganium„ 
Mangannm aceticum , eczetsavas 

mangan. 
Mangannm b()t"acicnm, bórsavas 

mangau„ 
Mangannm carbonicnm, szénsavas 

maugan 
Mangannm hypex·ox:ydatnm nati·· 

vnm., ter1nés baruakö, magánfeléleg, 
Mangostana m.orella Gö.:r:·tn = gar

cinia morella Des1 
Mania (ti µ0:11l«), a dühöngés, dühöngő 

elmebáutalom az őrjöngés, az 
őrültség. 

Mania acntissima = mania tr ausitoria, 
Mania atrox, vad őrjöngés, vad dühön

gés. 
Mania cix·cnlaris (la manie circulaire) 

= ps_ychopathia circularis 
Mania ebriosa, iszákosok ör.iöngése, 

ö1•iiltsége. Balogh sz6táráb6L Iszáko·· 
sok elmcháborodása 

Mania hystei:-ica, méhszenves, inéh
kórságos - idöszakonkin.ti elmehábo .. 
rodás v. őrültség., Azonos: delirium 
hysteri0u111. 

Mania insolationis, napszurásokozta 
elmebántalo111, elmeháborodás. 

Mania metastatica, sz6r61 szóra : 
átrakodásos elmebántalo1n, oly elme. 
háborodás, mely U.llitólag szokvá· 
nyos elválasztások elnyomása - pl. 
a h6szám kimaradása miatt fejlődik. 

Mania periodica, időszaki örjöngés. 
Balogh sz6táráb61. Idősza"-'i:onkinti 
elmebántalom = psychopathia CÍI·· 

cularis? ! 
Mania 'puex·pex·alis , gyermekágyi 

elmebán,talom - őrültség; gyermek
ágyi elmeháborodás. 

22* 
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Mania saturnina, idült ólommérge
zés okozta elmehábor odá,s, 

Mania sine delir·io, rendellenes 
kényszerösztönök szembeötlő elme
háborodás nélkül. 

Mania transitor·ia seu acntissima, 
múl4kony őr tiltség, múlékony elme
háborodás 

Maniacalis = maniacus 
Maniacocomium = manicocomium 
Maniacus, maniodes, (µct\IW.:Y.é;, µo:.'1~W-

311;), örjöngö, dühöngő, őrült, elme
beteg, megháborodott 

Manica, a keztyü, újjas 
Maniea Hippocratis, a szűrő·-tömlö 
Manieocomium (v„ ö„ maniacus; zo1.1..s:t\I 

ápolni), az őrültek h:tza 
Manihot u tilissima Pohl, a kas

szavacserje, hasznos 111anihot, 1nelytől 
a mandioka-keményitő ered. Azonos: 
janipha manihot Kunth ;· jatropha 
manihot Linné. 

Maniluvinm (manus a kéz, luere 
mosni), a kézfürdő 

Maniodes (JJ.C1.:\ltW3ri;), örült módon, 
örült Delixium ma ni o de s, 6rüle
tes féh e beszélés lázas állapotban. 

Manipnlatio (-), a fogás, elbánás·-
kezelés. 

Manipulns, n1a1oknyi - egy marok, 
Manistupratio = manustup1·atio 
Manna (1] µd\l\ICI.:; Pape György szótá-

rában: L6 µá\l\1Cl1 die l\f anua der 
Hebriier -· tehát neutrum), a lna..u
na, körisméz 

Manna calabx'ina electa, kalabriai 
válogatott manna, szemenszedett 
manna 

Manna canellata seu longa cala
bx·ina, csöves kalabriai manna. 

Mánna commnnis, seu pinqnis seu 
c:r as s a sen soi:·dida , közönséges 
zsiros manna 

Manna cr·assa = inauna commuuis. 
Manna in gr-anis 1 gyöngymanna 1 

szemes manna 
Manna longa = manna canellata 
Manna metallox·nm = hydrargyru1n 

chloiatum mite. 
Manna pinquis = 
Manna sor·dida = manna communis 
Manna thu:i:is = olibanum. 
Mannitum (v. ö manna), a manna-

czuk0r, sacchai um mannae 
Manometi;ia, a nyomásmérés. V.. ö. 
Manometx·um (µa'ilÓi; ritka, TO µi-rpo\I 

méx6), 1. a légnyomás·mérő j 2„ je~ 
lenlE>g : nyomás·jelzö, véxnyomás
rovó ~· manometer. 

Manometrnm Volkmanni, Volk· 
mann„féle vérnyomás·jelzö, érverés· 
rovó 

Mansorins = 1nanducato1ius Musculi 
mansorii = masseteres. 

Mantia, manticia, mantiee (~ µ.a.:\ITl· 
x.'Í) -rly,vY) ), a jóslás 

Mantion (.-0 µan·efov), a jóslat. 
Manubrium, a maikolat, nyél 
Manubrinm mallei, a pö:ri)ly maxko· 

latja, nyele v„ ö„ peduuculus mallei 
Mannbr·ium manus = radius, 
Manubx·ium ste:r·ni , a szegycsont 

ma1kolatja. 
Manus, a kéz 
Manus bifnrcata, két részre hasadt 

ké:r., kétágú kéz, két ágrft szakadt kéz. 
Manus magna (ó·-értelembeu), kar s 

alkar. 
Manus parva, a kéz. Albinus értel·· 

mében: hüvelykújj„ 
Manustnpx·atio = mastur batio. 
Mannstnp1'atoi:·, 1. az önfertl:Széí ; 

2. oly egy én, ki buja néíket kézzel 
elégit ki 

Mappa venti;-is = omeutum 
Mar·an, m.alzan (arabs)= emplastru1n 
Mar-ansis (~ µrírrx·icni;), hervadás, fOnya-

dás, kimerülés. 
Mar·anta ar'Undinacea L. = inaranta 

indioa Tussac. 
Mar·anta ax·nndinacea W., fHIOW!'oot 

maranta 
Maranta galanga Linné (Tv(aranta 

velenezei orvos ncvéie; galánga 
keleti szú), a nagy galang. Azonos: 
alpinia galanga ciw. (Alpin füvész 
nevére)„ 

Maranta indica Tussac, ind arrów .. 
xoot maranta Azonos: maranta arun" 
dinacea LinnB 

Mar·anticus (µrtpCl.:\l'rtxo';), hervasztó, 
ernyesztő, fonnyasztó, korhadó, fony
nyadó, kimerülő, végelgyengülö 

Marasmodes (v ö. maras1nns; ,Q 
dőo; az idom) = rnara11ticus Febris 
maras1nodes = 

Max·asmopyr·a (v„ ö marasmus; -rO ;i:Üp 
a láz), a:r, aggkoxi végelgyengüléssel 
járó láz 

Mar·asmus (0 µetpmrµá;), 1 = maran
sis, t,. i.. sorvadás általában; 2„ ide,je
korán elaggott vagy elvénült egyének 
eréíkimerülése; 3. jelenleg többnyire 
aggkori er6kimerülés, aggkori vég· 
elgyengülés 

Marasmus senilis, aggkori kimerülés, 
végelgyengülés. 

Marasmus syphiliticus. bujakóxos 
sínHldés, bujakó1okozta. elsorvadás, 
kimerülés, 

Marangia (~ µCl.:flctuyle1.:) a szemkáp·· 
rázás. 

Ma:r·casita alba, Balogh szerint= bis
muthum subnitricum 

• 
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Margar,inicns (-), gyöngy - zsir-
savi.. v„ ö. 

Mar·gar,inum, m.ar·gar•ina (t'O µdp1•u..po-i 
a gyöngy), a margarin; t i. stea1inum 
és palmatinum elegye, tehát nem 
önálló vegy. 

Margarita, max'garnm ('rC µd:pyapo-i), 
1. a gyöngy; 2. gyöngyház„szinü 
porczhártya folt 

:rd:argaritao.eus (v ö. 1nargarita), 
gyöngyházszin~ gyöngyházsze:n'.í. 

Mar·ga1•itoma Vll chow 
Mar•garoi:dum Craigie ('rb µcCpyapo'I 

a gyöngyház, TO e.lao~ az idom) = 
cholosteatoma Mülleri 

Mar·gax·ylicum acidum = stea1ini-
cum acidum 

M.arginatns, szélekkel ellátott 
Margo, a szél, a peren'L 
Max,go cilia:1·is llidis, a szemrekesz· 

nek sugár testi széle. 
Mar,go cor·onalis, a koszo1Úszél 
Ma:i;go infx,aorbitalis, alsó sze1ngödri 

szél. 
Mar go lambdoi:deus seu lambdoi:des, 

lambdaszél. 
Margo mastoJ:des, osecsnyúlvanyszél. 
Ma:c,go pupillax'is iridis, a szem„ 

rekesz látafelüli széle. 
Mar·go sagittalis, nyílszél 
Margo squamosus = margo tempo

ralis. 
Mai:•go snpr·aor·bitalis, felső szem„ 

güdri :szél. 
Margo tempor•alis, halánték-szél 
Mar'gosinum, a margoziu, a nímkéreg 

egy alkaloidja. 
Ma:c•inus, tengeri. 
Marisca, 1. a hegyes függöly, vulgo: 

czimbalomszeg i 2. aranyér cso1n6 i 
3„ puha szömölcs .. Tulajdonkép : vég
bélből kicsuszott D;Yálka„hárt,ya
részlet. 

Max'iscosns (v. ö. marisca), függöly
szerü, czilnbalon1szegszc1 ü. 

Maritimus, tengeri, tenger melletti. 
Mar'ntaxygae (ocl µctpµctpvya.:l), szem. 

káprázás, szemszikrázás MaculQ.e 
ante oculos volitantes. 

Marmox·ygae = marmarygae. 
Mar·r,ubiinum, a fehér pemetefű kes~

rűje, jegeczes anyag. V ö. 
Marr·ubium album = marrubium 

vulgare L 
Marrubium nigi:·nm = ballota foetida 

:fuam„ = ballota nigra Linné. 
Mar·rnbinm vnlgar·e Linné, (állit6-

lag a héber mar = keserű, rob = 
sok), a közönséges pemete, fehér 
pemetefű 

Mar·s, 1. a hadisten; 2. a vas. 
Marsnpialis (1narsupium az erszény )1 

erszényes. i\fusculus marsupialis _ 
museulus obtu1'ato_r internus„ Animal 
marsupiale, az erszényes állat 

Ma:i;·supinm adiposnm = on1entum. 
Mai:tialia Se medicamina, a vas

szerek„ V. ö. 
Mai;tialis (v ö. Mars), vasas -~quae 

rnai:tiales. vasas vizek. Globuli mar, 
tiales, yS:sgolyók 

Max·um (héber eredetű; mar l::eserli) i 
v, ö. teucrium ma1 um Linné. 

Mas, maris, 1. a him, férfi; 2 modiolus 
Maschaladenitis (v„ ö, maschale és 

adenitis), a hona~ji 1nirigyek gyula„ 
dása, iuflam1natio glaudularum axilla„ 
riu1n. 

Maschale, maschalis ( iJ µY.cry_cl'AYJ) 1 a 
honalj. 

Maschaliatrica (µrt.cry,a.:),t!Xt'p~xT1 t"Íx_-iY)) 
se„ doct1ina s. cwa, Forget-féle bon
aljba való bekenés, hönaljkenö or
voslás. 

Maschaloncus (v. ö. maschale; 0 Őyx.o; 
a daganat), honalji tályog, honalji ke
levény. 

Maschalype:ridrosis (v. ö maschale 
és hyperidrosis), túlságos vagy szer
telen izzadás a honaljban, hyperid
rosis axillaris. 

Masesis ('Íj µa.:'a11crti;) = massesis 
Masetei:· (0 1J.ct0'1)n{p) = masseter, 
Massa, a tömeg, gyurma 
Massa ad clysma nnt:i;iens, anyag 

tápláló csöréhez. 
Massa cacaotina cum et sine aro„ 

mate, illatos s nem illatos csokoládé. 
Massa c~:i;·nea Sylvii = musculus 

fie:x:or digitorum longus pedis„ 
Massa de jujnbis, jujubapép. 
Massa depilato:r'a, szörteleuitö tömeg 

Balogh szótáráb6l. Szerintem: szö1·
vesztő anyag, szö1·vcsztő szer 

Massa pilulai:·nm s pilnlar·is, lab„ 
dacstömeg1 labdacs.anyag. 

Massa pilnlarum anethi kapros 
labdacs·anyag. 

Massa pilular·nm de cynoglosso, 
árnölabdacs-anyag. 

Massa pilnlarum Rutfii, Ruff„féle 
labdacs„anyag 

Massa resinosa, gyantás anyag„ 
Massa sar·comatosa. = sarcoma„ 
Massage (fr„ szó ; µo'.crcr$tV gyúrni 

kenni), kenő gy6gymód, ken ö o r„ 
v o s 1 ás, gyömöszölés,. V. ö. anathrip
siologia, mechanotherapia, anathrip
sis stb, 

Massema ('tO µr.lcrcr"l]µa.:), a mi meg van 
rágva, a megrágott étel. 

Massesis (~ µrlcrcr11crt~}, a rágás. 
Masseter· (0 µtt.crOYJTYÍp} se„ musculus, 

a rágóizom Azonos: musculus man_ 
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~o.rius, manducatorius1 masticatorius, 
molito.r. Ohaussier szerint~ musculus 
zygomato-maxillaris . 

Massetex· internus = musculus pteM 
rygoidt s internus. 

Massetex-icns (µw:rcr1JT1Jplx0~), rág6, rii
gási stb. N ervus massatericus, a :rág6·· 
ideg. 

Mastaden (v . .ö, mastos és aden), az 
emléí, a csecs-mirigy 

Mastedenitis (v„ ö. az elötteval6val ), 
csecsmirigy„gyuladás„ 

Mastalgia (v. ö mastos és TO &J.yo; 
a fájdalom), emlő- v csecsfitjdalon1, 
csecs-zsába 

Mastalgicns (v. ö eléítteYalóval), 
csecs-fájdalmi stb 

Mastauxe (v. ö„ ruastos; ~ o::Ű~Y) a tú.l· 
tengés), csecS··túltengés, s z e r t e 1 e n 
csecsnövés) szertelen e1nlőgya.1a podás, 

Mastelcosis = masthelcosis 
Masthecchymosis (v. ö n1astos és 

-~ ~xz.l.Íµcuat~), emlőbeli vérömlés j 
vérrel aliifutott csecs, vérbeborult 
csecs. 

Mastb1'Jlcosis {v. ö, mastos csecs ; ~ 
fi,xcuciú; f0kélyesedés), csecs„fekély, 
csecs-genyedés, 

Masth-chondi;·oma, masth„chondrosis 
(v. ö mastos és chondroma), a csecs 
porczogó-daganata, 

Masthodealgia = mastalgia. 
Masthomenia1 .:mastomenia (v. ö 

masthos; cd µT)v~; h6szám), á hószám 
eltévedése az emlőkbe = aberratio 
fluxus menstrui ad mammas ! ! · 

Masthopathia = mastopathia 
Ma.sthopimeloncus = 
Masthopioncus (v .. ö masthos; 0 rctWv 

zsir, Ó Őyxot; daganat), a csecs háj·· 
daganata, zsirdaganata 

Masthos (0 µa.cr~Ót;) = mastos 
Masthostosis (vö. masthos és ostosis), 

a csecs· csontosodJ,s, a.;-: e1nlö csor.tJ.n.·· 
ganata. 

Masthydatidosis (v. ö„ mastos és hyda
tis), emlökbeli echinococcus-daganat 

Masthypex·ti;·ophia (v. ö mastos és 
hype1·tropbia), emlőtúltengés, sz e I"· 

telen eml5gya1·apodás„ 
Masticatio1 a rágás 
Masticatio mortuox·um, 8.,llkapcsi 

11ullamerevség Balogh szótárából.. Az 
á 11 kap o e s ha 1á1 o s mer e
d és e? 

Masticatoxia se. remedia, rágó sze„ 
rek. v„ ö„ 

Masticatoi;·ins (-), rág6. 

Mastiche (~ µa.crT1X:1J) = mastix 
Mastichinus (µo::crT1x_tvo;), mastixtar·tó, 

mastixből készült 

Masticinum (v. ö. mastix), a. mastix 
~ gyantája Alpha gyantájának nincs 
kti.lön neve! Csoda ! ? 

Masticus (µa:trTtx.Ó;), csec,si 1 emlöi 1 

emlős 
Mastitis (v 0 mastos)1 csecsgyulad8.s 1 

emlőlob. 
Mastitis acnta., heveny csecstályog 
Mastitis chronica, id-Ült csecsgyu· 

ladás 
Mastitis lactantium, a, szo:ptat6k 

csecsgyuladá.sa 
Mastitia lobulai:is~ gyu1 más csecs

gyuladás. 
Mastitis neonator·um, a csecsemők 

v. ujdonszülöttek csecsgyuladása. 
Mastitis pa:r·enchymatosa = n1aRti. 

tis lobularis. 
Mastitis phlegmonosa pi:ofnnda, a 

csecs ala,tti kötőszövet gyuladása 
Gyuladas a csecs alapján, fen e kén 
V. ö para1nastitis 

Mastitis phlegmonosa superfioialis, 
felszines kötőszöveti csecslob, az emlő 
felszínes kötőszövetének gyuladása 

Mastix {1', µdcrtt~) a mastix, resina mas
tix, 

Mastix: eleota, válogatott mastix, 
szemenszedett mastix. 

Mastix in so1·tis, tömeges v közön·· 
séges mastix. 

Mastocarcinoma (v ö. mastos és 
caicinoma), a csecsrák; Elmlörák: 

Mastodealgia (mastodes se proces
sus a csecsnyulvány és TO fJ.Ayot; a 
fájdalon1), csecsnyúlvány - fájdalom) 
csecsnyúlványzsába. 

Mastodeocentesis (µa.an.íBri; se pro„ 
cessus, ~ xl~T'l")O't; a csapol8.s), a csecs
nyúlvány csapolása, megfurása, 

Mastodeoparacentesis = mastodeo
centesis. 

Mastodes (µ!XcrtWOri;) = mastoides. 
Mastodynia (v ö mastos; -~ OO·~vr; 

fájdalom), csecsfájdalom, csecszsába 
Mastodynia neu~·algicca, a csecs

zsába 
Mastoides (µa:a-roe~Bl); j µa:aTÓ; csecs, 

,Q e(Oo~ idom), csecsidomú. P1·ocessus 
mastodes, a csecsnyúlvány. 

Mastoideus = mastodes 
Mastoncus (v.. ö,. mastos i b Öyxo; daga

nl'Lt, csecsdaganat. 
Mastopa.thia {v. ö„ mastos, •' rccf5o; 

bántalom), csecszsába, csecsbán· 
talom. 

Mastopath.icus (v. ö inastopathia), 
csecsbántalmi 

Mastorrhagia (v ö„ mastos; 1J puy~ 
szakadás), csecsvé:rzés, emlövérzés. 

Mastoz·rhagicus (v. ö. mastorrhagia), 
emlővérzési, csecsvérzési 

, 
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Mastos, mastns (Ő µci:a-rói;;, µixG8Ó;), a 
csecs, az emlő, csecsbimbó. 

Mastoscir·:r•hns (v„ ö„ mastos és scir
rhus), az emlő rostos rákja 

Mastospargosis (v,. ö. mastos i Ti crrcÚp· 
)'CilO"t; a duzzadás), emlö-pozsga, a 
csecs duzzadása a tejtől 

Mastosyrin:x: (v. ö, mastos és syrinx)1 

emlö-sípoly 
Mastnpratio, önfeitőzés. 
Mastnp:r•ator = ma.nustaprator„ 
Mastnx·batio = mastupratio. 
Mastnr·bator = manustuprator 
Mastus = mastos 
Mater·, az anya, a méh. 
Mater amalgamatnm = mater me„ 

tallorum, 
Mater dura = meninx dura. 
Mater her·barnm = 1. artemisia ; 

2 füvészasszony. Vagy tán: füve s 
asszony? 

Mater meta.llo:r·nm -::::::: hydia1gyru1n 
purum, 

Mater pia = meninx tenuis. 
Mater· secalie = secale coinutum 
Mater· tennis ~ meuinx tenuis 
Mater venarum = vena cava. 
Mater·ia, materies, az anyag. 
Materia chirui;•gica, külső szetek, 

sebészi szerek. 
Materia medica, belső gyógyszerek, 

belső szerek, orvosi szerek 
Materia lllOrbosa sou peccan.s, a 

k6ra.nyag 
Mater·ia perspiratoi;ia se cntis, a 
bőrön kipárolgó anyag 

Materialista (v ö. materia), 1. dro~ 
guista, gyógyszer··kalrnár, szer k a l~ 
már j 2 anyagias orvos, ki t i 
lnaterialisticus nézeteknek h6dol 

Maticinnm (v ö. u1atico), a matiko ke
ser űje, matikokeserű. ~ 

Matico, a ln"LtiLoftÍi i1ipc:1 illl<:;"llsti
folium Ruiz et Pavon füve V„ ö. 
herba matico 

Mato:r•inm, (?), l, = gummi ammonia„ 
cum (?); 2, = galbanum„ 

Matr·icalis (v,. ö. matrix), m4hi, anya
méhi. Matrioalia se, remedia, méhre 
ható szetek. Spi1 itul! malricalis = 
spiritus mastiches co1upositus, össze
tett mastixfestvény. 

Matr-icaria chamomilla Linné, 
közönséges székfű virág, V, ö, cha

' momilla, 
Mati;.fca:r·ia suaveolens , jóillatú 

székfű. Déli Otoszországban, Persiá
ban honos. Hasonl6 a mi székfüvirá
gunkhoz, 

Matrix, 1.. = uterus j 2„ stratum Mal
pighii seu p'igmeutosum, 

Matri:s: nnquis, körömbáz1 k ö r ö m·· 
szék 

Matnla., matella, éjjeli -·_edény Hy·· 
drops ad matularu = diabetes. 

Matnr-ans {maturare érlelni), érlelő, 
é:rlesztö Maturantia se. remedia1 é1-
lelőszer eki genyesztöszer ek 

Matu.r·atio, érlelés, érés 
Maxilla, alsó állcsont, az állkapocs 
Maxilla. infei;·ioi:·, :tllkapocs, alsó áll-

csont. 
Maxilla snperior, szóról szóra: :felső 

állcsont Ez azonban a magyarban 
nonsens, mert a magyarnak csak 
egy álla s csak egy állkapcsa van. 
Tehát elvetendő »alsó állcsont« s 
mondjuk mindég »állkapocs«. l\fuxilla 
superior pedig - ne »felső állcsont('; 
- h3-nem ábrázati csont ~ os ma .. 
larum„ Külömben a deákban is maxilla 
= mandibula, ugy hogy maxilla in
ferior pleonasmus. 

Ma:s::illwr·is állkapcsi, Os maxilla!e 
superius = ina.xilla superior. Nervus 
maxillaris infedor = nervus mandi" 
bularis. Vena maxillaris externa et 
interna, külső és belső állkapcsi ér. 

Maza (-fi µd~a:, µ&~a:), 1„ tésztagyurma; 
2 néha = placenta. 

Mazalysis (~ µ&~ix a inása, d pr. es 
Au'ati;; elvá.13,s), a mása el nem vá
lása 

Ma.zicus, másai V. ö, 
Mazischesis (1) µd''a: a mása, ~ ax.ija1 . .; 

visszatartás), a lnása megrekedése, 
visszamaradása, el nem válása, le 
nem válása 

Mazischeticus (v. ö mazischesis), mi 
a mása el nem válására vonatkozik. 

Mazocacothesis (~ µrí'ix mása xixxó; 
rosz, 5-éat~ a fekvés), a mása rend
ellenes fekvése, 

Mazolysis (~ µrl~a: a mása,~ ),Ú(ni;; levá.· 
lás\ a má;;a1cválfls) a lníl.~rn. lRvft
lasztása, kifejtése, 

Mazolytions (v. ö. maiiolysis), mása„ 
leválaszt6, rnásafejtő 

Mazopathia (v. ö maza j 't~ n:clS-o; bán
talom), másaokozta bánt a 1 o m, 
mása-bántalom, 

Mazopathicus (v ö inazopatbia), 
mása.bán tabui.. 

Mazos (6 µix~ó;) masthos, mastos 
Meatus (meare menni), a járat, ineuet. 
Meatns audito:r·ins e:s::ter·nns, külső 

hallásjárat vagy hangvezeték, ki.i.lsö 
hangfogás. 

Meatus anditor·ins exte:r·nns carti
la.gineus1 porczog6s külső bangfogás 
v. hangvezeték. 

Meatns anditbr1ns e:icte:a;·nns ossens, 
csontos külső haugfogás. 
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Meatus auditorius internus, belső 
hangfogás V., ö„ porus acusticus in·· 
ternus 

Meatus narium, az ort:járás, or1jiirat 
Meatus nar'ÍUni infer·ior, als6 orr·· 

jái:ás v, orrjárat. 
Mea~~s, nariu~ medins, középső 

oi'IJaras v„ orrJarat. 
Meatns nai:·ium supei:·ior·, felső orI-

járás v. orijárat„ 
Meatns U:t'inarius = ureter .. 
Mechane (~ µo:)'.ri'f'J) = machina, 
Mechanen<iephalitis (v. ö, mechaue 

és encephalitis) = encephalitis t.rau„ 
matica .. 

Mechanica ars (µiJX,G1;V!.x:f.1 ;;é'J.Vi]), a 
géptan, 

Mechanicns, gépies. 
Mechanopo6tica (~ f-1.IJJ,,ttVOrr:oti]Ttl".YJ 

't'iJ,,vi]) = mechanurgia 
Mechauopoeus (ő µrr1.a:vÓ1toio;) 1 a gé„ 

pész, műszerész .. 
Mechanotherapeuticns, kenőorvos·· 

lási v„ ö. 
Mechanotherapia (v„ ö, ruechane és 

therapia), a. kenő orvoslás. V. ö 
massage 

Mechanui:gia (~ µ.·Y])'.tt\lo\Jp"{lct), 1. mü .. 
szerészet, gépészet; 2 müsze1Tel való 
hatás, n1üszeres gyógyitás, orvoslás 

Mechannrgus (d µ:tjzrlvovpyo;), 1 = 
a roiíszerész ; 2·. ki műszerrel dol
gozik, műtő sebész„ M ü s eb ész ? 

Mechoacanna se. convolvnlus = 
convolvulus mechoacanna Yand. 
{Jl.íe.choacan vái:os nevére), mechoa
kannai szulák, fehér szulák. V ö 
i:adix mochoacannae albae 

Mecisnins ('rO !J.i\xo; a hosszúság), a 
test valamely részénak rendellenes 
elnyúlása, gyarapodása hosszúság
ban. 1'.~acrosomia partialis? 

Mecon (~ µ.°l)xwv), 1. a mák i 2 mák· 
fej ; 3 = oph11n ; 4, = rneconium, 
magzatszurok 

Meconicum acidum, mákonysav 
V., ö 

Meconicns 
mákonyos, 

(µrixwvixó;), mákos, máki, 
mákonysavas ; 2. magzat-

szurkos 
Meconidinum (v. ö 

mekonidin, az opium 
meconium), a 

egy alkotórésze„ 
Meconinum (v p meconium), meko· 

nin; hatástalan anyag a rnákonyban 
Meconiologia (cO µl'jxc.5vtov magzat· 

szurolti má,kony) Aóro; tan} 1. magzat
szmokr61 szóló értekezés; 2 néha 
= opiologia„ 

Meconior·rhoea (cO µ:tjxc.5viov inagzat„ 
szurok, Po:tv folyni) 1 magzat·szurrik
folyás, bő roagzutszurok·kiürülés. 

Meconis (11 µfjxt.:nk), 1 = mecon j 
2. = meconitis. 

Meconitis (µrixwvfr!;), Okorbau: saliita
féle altató te;jnedvvel? ! 

Meconium (-0 µl)xc.5wov), 1 a mákony; 
2 gy_e1·m"ekszui:ok, me1't oly ba1na 
mint a mák megszáradt nedve? 

Meconodes, meconofdes {.U.Y)XWVo~a~,; 
µ1'1xwvc.5Ű"tj;), mákszerü1 papaveraceus. 

Meéonoisinum (v„ ö. meconium) a 
roekonoisin1 közömbös anyag az 
opiumban. 

Meconologia (-fi µ~~w·1 a. mákony, Ó 
),éyo;. a tan), mákonytan. 

Medela (mederi gyógyitni), az oi:vos· 
!is, gyógyítás, gyógykezelés, orvosi 
e 1 bánás. 

Mediana se. vena brachii (mediana 
se. vena Hyrtl s?.erint nem ered me„ 
dianus~6~ hanem Ma1.jan Ibn Abder„ 
rhaman nevétől), tehát nem -· a kar 
középere - hanem: Madjau ere, 
Vena mediana colli, a nyak közép„ 
ere -· Nervus medianus bi:achii, a 
kar közép-idege 

Media.num, 1. = mediastinum ; 2. me
seraeum, mesentei:ium. 

Medianns, közepetti, közép. V. ö„ 
mediana, 

Mediastinicus, mellgátoi:i. Veuae 
mediastinicae, mellgátorbeli er"'k 

Mediastinitis, jobb: mesodmitio,;, 
Mediastinnm (?), a gátor, válaszfal, 

rekesz Balogh oiz6tárába.u: gátor„ 
üreg - val6sziu{ileg bosszantó toll·· 
hiba, mert mediastinum válaszfal, 
.tehát nem lehet üreg. Laminae 
mediastini, a gátor lemezei.. Ugyan„ 
ott„ Azonos : discretorium, distribu·· 
toi:iurn1 discrimen 1 d.issepirnentum 
thoracis1 intersepimeintum thoracifl. 

Mediastinum auris, a dobh<il'tya, fiil
rekesz. 

Mediastinum cerebr"i = pi:ocessus 
falcifoimis. 

Medicamen = n1edican1entun1 
Medicamen compositum, összetett 

szer, összetett orvosság, gyógyszer.. 
Medicamen praeparatnm.1 készitett, 

mesterséges or vossil,g v. szer., 
Medioamen simplex, egyszei:ü oi:vos

ság, egyszerű szer v gyógyszer 
Medicamen topicttm, külső szer, kül

sőleg, helybelileg alkalmazandó or·· 
vosság v. szer. 

Medicamen univeI'sale, egyetemos 
01·vosság, egyetemes szel', egyetemes 
gyógyszer, 

Medicamentum (v ö. medicus)1 a 
gyógyszer, az orvossag, a szer. A 
nép kettőt használ, t. i vagy orvos·· 
ságot kér, vagy szert,« :iiNem tudom 
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Medieaster 

szerét, mivel neki, t. i, a betegség„ 
nek ártsz.k« annyit teszen, hogy 
;o:onem isme1ek gyógyszert, 1nely 
haszn8..lna (a betegség ellen). 

Med.icaster, medicus circumf_oraneus 
kuruzsló, javas orvos, kont8..rorvos, 

Medicatio = n1edela 
Medicatio endermatica, gyógyitas 

a (hólyaggá húzott) felhám (t a 1 á n 
s zínhám ?) ali. 

Medic~tio epidex·m.atica, bekenő 
gyógyítás v. orvoslás, gyógyitás a 
sértetlen köztaka.r6u át 

l\[edicatio hypoder·m.atica.1 gyógyita„ 
bő1·be való befecskendezéssel, orvos. 
lás a felszines szövetekbe való be
fecskendezéssel. \T. ö. enesis bypodor-
1natica, injectio hypode1·matica 

Medicatío pai:·enchymatosa:, gy6gyi. 
tás a szövetek gyurmájába való be-· 
feCJskendezéssel 

Medicatl:'ix se„ natnx·a, a texmészet 
gy6gyit6, orvosló ereje 

Medicatns, orvosi, szeres 
Medicina (-) se„ ar·s, az orvosi tudo

mány v iuüvészet~ az orvosi tani 
, ,»gy6gytudo111áuy", »gyógyászat", 

szavakat újabb magya.r barbarismu
soknak kell tekinteni, mig el nem 
döntik hozzáértéS nyelvészek, hogy a 
"gyógy«-tö féSnévként szerepelhet-e 

Medicina foi:ensis 1 törvényszéki 01> 

vostan, törvényszéki orvostudomány 
Medicina geogI-aphíca, kórtani föld„ 

rajz, geographia morbo1u1n„ 
Medicina publica seu publicofox·en

sis, államorvosi tudomány, rend
í:írorvostan, államorvost11n. 

Medicinalis (v. ö. medicina), orvosi, 
orvoslási, gyógyitási Dies medici
nalis, szerelö v. szeres nap, gyógy
szeres nap, melyen h&jdanta szabad 
volt a betegnek orvosságot adni, mig 
ellenben - dies vacuuS - az üres 
napon az tiltva, >olt Fo1 rnnln. ;n_p,f1i· 
cinalis, orvosi rendelvény. 

Medicus (mederi gyógyitui), orvosi, 
orvostani. Mint főnév: orvos. Uj 
magya1· orvosi nyelven: »gyógyász«. 
Ars medica, az orvosi tudomány, illa. 
töleg orvosi művészet. 

Medious obstetr·icius, a szülész. V. ö. 
accoucheur. 

Medicus (Il-'I't]ötxói;), mediai Oit1 us 11iedica 
Dusseld. S,, límettaczitromfa. Azonos: 
citrus limetta Risso. Használatosak: 
'poma seu fructus limettae, cortex et 
oleum limettae. Jl,falum medicum, 
limettaczitrom. 

Medinensis, medinai. Pl vena medi
nensis = filaria ruediuensis, gordius 
medinensis, filaria dracuuculus 

,_Megalomeles 

Medino~go:r·dius (v. ö. medin:oi és gor
dius)- = vena. medinensis. 

Meditnllium (medinm közép), 1 vala.·· 
minek közepe, bele; 2 = diploe, 
csontbéL 

Medinm, 1 közép j 2. oldószer 
Medium. calvax·iae = diploEi. 
Medinm fnr·cnlae inferioris = p:r·o·· 

CJessus xiphodes ) ? 
Medinm muscnli, venter 1nusc:uli, 

az izom hasa, 
Medius, közepi ~1edius diei = meri

dies. :?l'Iedíris vonte[ = thorax J'!.fe. 
dius digitus, a középújj. 

:Medulla, a velő 
Medulla cer·ebi:-í, az agyvelő 
Mednlla dox·salis, rectius dorsnalis 

= medulla spiualis 
l\iedulla l:r.ctis = butyrum„ 
Medulla ner·vo:i:·um, az idegvelö 
Medulla oblongata, a nyúlt ágy 

(Ez a »nyi.i.lt« sehogy se1n tetszik 
nekem MihálkoviCJS tanár ajánlhatna 
helyébe alkalmasabb praedicatumot) 

Medulla o'ssium, a csontvelő. 
Mednlla ossium pr·aepax·ata, tiszti

tott e:,sontvelö 
Medulla pr·olongata Hyr·tl = roe· 

dulla o bl0ngata. 
Mednlla spinalis, a gerinczvelö. 
Medullai:is (-), velös Snbstantia 

n 1edullaris a velös állomány 
Medullitis (barbarismu">) = myelitis. 
Medusae caput, ércsomózat, ores 

osom6zat, Mednsafeja.laku értá.gulás 
Megagnathia (Iszlay. Barbarisrnus); v. 

ö megalognathia 
Megalobyllosus · (µéyoc; nagy és byl

losus = bullosus ?), nagy h6lyagú 
zörej, nagy hólyagú szörty-zörej. 

Megalocar·dia (µéyoc; nagy; v. ö 
cardia), nagy sziv. Szertelen nagy 
szív, szivtúltengés 

Megalocar·diacus, megalocardiaeus, 
nn.gy szivben szenvedő, szertelen 
nagy szivü. , , , 

Megalocex·ns (µo:yu.; nagyi LO :r.o:poc.; 
szarú)1 nagy szarvú szörnyeteg. 

Megalococcns (µiyu.:; nagy; v. ö. 
coccns), nagy kokkus, nagy mikre· 
kokkusz 

Megalocoelia (fl.iyoci; nagy; Ji xo~Afo. 
hasüreg), 1. nagy has, nagy hastlsig; 
2 vastag belek, intestina crassa 

Megalocoelicns (v ö. megalocoelia)1 

nagy hasú, vastag bélű. 
Megalognathia (Iszlay előad:isában; 

megagnathia i µ&yct:; nagy ; v. ö 
gnathos), szertelen nagy <Lllúság. 

Megalomeles (µE:yc(i; ~agy; tO µé}.oi; 
a tag)1 szertelen uagyta.gú szörnyeteg 

1 

11 

j! ,, 

ll 
1 

1 



Megalophtbalmus 346 Mela.nismns 

Megalophthalmns = buphthalmus 
Megalopodia (v ö„ inegalopus)r szer-

telen nagylábúság, inacr'opodia 
Megalopsia {µlyoc; nagyi ~ Ől.jit; látás), 
..,_ nagyitva látás 
Megalopus (.ueyocA;n:ou;), nagy lábú, 

macropus„ 
Megalosplanchnns (µs.ya).Óan:AocyA\lo;) 

1 nagy bélű, nagyzsigerű; 2 nagy
májú j 3. nagylelkű 

Megalosplenia (µiyo:; nagy ; v. ö 
splen), nagylépüség„ Balogh szótára„ 
ráb61. Intuméscentia lieuis? ! 

Megalotechnns (µtyoc'A:f-r:o.J..:•o;), nagy 
művész, 1emek, remekelő. 

Meiligma (;:0 µs.lAtyµo:.), üditő, enyhitö 
szer. 

Meioma, (;:0 µdcuµoc; µeto\í-; kicsinyiteni), 
kisebbedés, szükület, szoros. V ö. 

Meiosis, meosis, miosis ( ~ µe{wtn;), 
kisebbülés, szűkülés, pl. láta ~szem
bogár-szűkülete. Helytelen: »myosis« 
V. ö, azzal. 

Meiotica se„ i:·emedia, (-), szembogár·· 
szűkitő szerek. V. ö„ 

Meioticus (µe:lűlTtxÓ;)) szükitő. 
Meiuxns, men:1us, minrns (µo.lovpo; 

µÚovpo; j µdt11\I kisebb; ~ oúpa' fark/ 
kisfarkú, vékony ' 

Mel, a méz 
Mel aei:·eum ·= manna 
Mel crndum, nyers méz 
Mel depux·atnm = 
Mel despnmatnm, tisztított méz. 
Mel i:·osatnm, rózsaméz. 
Mel virginis szűz méz, csepegtetett 

méz, 
Mela = mele 
Melaena (µÖ,a.; fekete), morbus niger 

Hippocratis, a fekete vérhás, fekete 
hasníenés, 

Mela.ena cholaea; Balogh si::Otárábol 
V. ö. n1elanicterus 

Melaena neonatornm, az {ijdon-
szülöttek fekete vérhasa ' 

Melaenicus (v. ö. melaena), fekete 
vérhasi stb. 

Melaenodia:r·rhoea (v. ö„ melaena és 
diarrhoea), véres hasmenés, diarrhoea 
melaenica, seu Cl uenta. 

Melaeno:1·z·hagia = melanorrhagia. 
Melainum (µt'Aa.; fekete),fekete sepia

festeny, szepiafesték 
Melalenca lencodendi:·on Linné 

(µÉAIY.; µi),a.\lo; fekete, Ae:vxó; fehér ?) 
a kajeputfa 

Melalenoa minor Smith = 
Melaleuca trinervis Hamilt„, kis 

kajeputfa„ 
Melampodium (TO µe:Aet.µn:Ófüo\I) 

helleborus niger. 

Melanaemia (µ{Aci.; fekete, i:b a.fµa., 
vér), fekete vérűség, fekete vérszín„ 
képződés a vérben 

Melanagoga. (rei: µe:Aavciyt.:1ya. qxipµa.x.a), 
fekete epét hajtó szerek ; fekete szé
ket adó sze1·ek. 

Melanchlni:·ns (µe;).iyy_Aú)po;), l. melas„ 
icterus; 2 fekete vérben szenvedő ; 
8 fekete szinű gyógysze1elegy, 
feketeszinü szer 

Melancholia (~ ';J.~Áayy,_oAla.; µs:'A:i:; fe
kete, ~ y,_oA~ az epe, mivel azt tartot
ták, hogy a fekete epe oka az eltne„ 
bántalomnak), búskomorság, búkór, 
méla kór 

Melancholia agitans, nyugtalan bús
komorság, nyugtalan, búskomor elme
bántalom. 

Mela'.ncholia attonita, kába. bús·· 
komorság v méla búskomorság (?)„ 
V ö. stupor n1elancholicus, demen„ 
tia paralytica 

Melancholia er·rabunda, bolyongó 
búskomo1 ság„ Kóbor melancholia„ 

Melancholia m.etamor·phose()s, át
változásképzelő búskomors8.g. A 
beteg elképzelődi:t, hogy állattá vál
tozott, teste üvegből, vadból való. 

Melancholia mir·aohialis (v. ö. 
mirach), altesti bántalom okozta bús
ko11101ság 

Melancholia nostalgica, a honvágy, 
nostalgia. 

Melancholia religiosa, vallásos bús„ 
komorság 

Melancholia sine deliz·io, búkor 
tévengés nélkül. Balogh szótárából 
Búsk.0111orság téveszmék v„ rögeszmék 
nélkül. 

Melancholicns (µ~Aa.yy,_oAlxÓ;, µe:Aciy
zoAo;), mélakóros, búskomor, fekete 
epójli 

Melanchi:·oa = melasicte1·us V. ö 
Mela.nch:r·ons, melanchz·us(µe:Adyx_poo,, 

µú.ciyzpov;), fekete szinű, fekete vér„ 
szinű, melanchlorus 

Melanencephaloma (µiAa; fekete i ,Q 
lyx<.q.i&A[i)µo: velős 1ák), fekete velős 
rák, velős vérszínrák 

Melanephidr osis (µ.iD.a.vo' fekete és 
ephidrosis), fekete izzad.6 v„ izzasztó 
láz, sudor anglicanus niger. 

Melanicterns = melasicterus 
Melanicnm acidnm (µiAet.vo; fekete), 

fekete sav, melansav 
Melananilinum (µl~a.\lo; fekete és ani

linum), fekete anilin 
Melanin.nm (µ$Aet.\lo; :fekete), fekete 

vérfesték, fekete vérszinszemcsék. 
Melanismns (µiAa.\lo; fekete), fekete

vérüség. V. ö.. melasicterus. Talán 
ink4bb = melanaemia ! ? 

1 

1 • 
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Melanocarcinoma = melanoma. 
Melanoea.ta:i,acta (µlAavo; fekete és 

catal'acta), - cataracta nigra? 
Melanochrous, melanochrns (µE/.a:vé

y_poo;, µE),avÓ)'.pou;) = melauchxus 
Melanoderma (µO,a:vo; fekete; v ö 

der:ma) = melanosis 
Melanodiar'r·hoea (µD.w.10; fekete; v ö 

diaxrhoea) = melaenodiairhoea. 
Melanoedema (µl),avo; fekete ; v. ö 

oedema pulmonum nigru1n) = mela
nosis pulmonum_ :Értendő talán : szén„ 
poros tüdővész? l 

Melanogallicus (µtArxvo; fekete és 
gallicusgub1csos), fekete gubacssavas 

Melanoma {-rO µEACÍvCilµ.x), fekete fös
tenyrák, fekete f'östeny 1ijképlet. 

Melanomyces (µiAizvo; feket", 0 µu':.n1; 
tapl6) = inelauoma 

Melanophthalmus (µt'Aavo; fekete ; 
v„ö, ophthalmus) =melanoma oculi? '. 

Melanophyma {µiAavo; fekete, To .:p\íµa 
daganat, R.obeit) = secale cornutum. 

Melanorr·hagia = melaena 
Melanor'r·hiza, mel'l,norrhizon (µE

Aav:!~P~~a..1 µEAavó~fiót~ov) = hellebo:rus 
niger. 

Melanor•:c,hoea (µ1D,o:vo; fekete, P<-tv 
folyni) fekete folyás, fluxus niger 
v. ö 

Melanoi:·rhoea nr·ethrae, fluxus nige1 
urethrae, fekete kankó, véres kankó, 
OI 03Z kankó 

Melanosarcoma (µlAavo; fekete j v, ö 
sarco1na), vérszín- sarcoma V. ö„ 
melanosis maligna Azonos : canceI 
melanodes, sarcoma melan0des 

Melanoscir·:r·hus (µl/.avo; fekete j v ö 
scirrhus) = melanoma 

Melanosis, melansis (~ µú,cfvrocrt;, 
µlAavcn;) , fekete vérszinfelhahno
zódás a test szerveiben l{aposinál = 
d1loasrna. hrtnm;1tin1rn V ö n1rla
nae1nia, chromatosis 

Melanosis maligna, vér1ák, vérszin·· 
rák v„ Ö, 

Melanospongosis, fekete velős vér
rákbáutalom, vérszín - rákbántalom, 
v. ö. 

Melanospongns (µéAavo; fekete, ó 
a;rÓyyo; tap16) = melanoma. 

Melanothanatos (µO.,avo; fekete j 0 
~ávoc-ro; halál), fekete halál - közép·· 
kori járvány. 

, Melanoticus (v. ö, melanosis), fekete 
festenyű, fekete szinű 

Melansis (1] µ.{Aavoli;) = melanoma„ 
Melanthinnm (v. ö semen melanthii), 

melanthin, a fekete bors egy alaga 
Melanuria (µlAa; fekete; ,;, oŰpov húgy), 

fekete vizelés, v:érszines vizelés, mela·· 
uinvizelés. 

Melann:r·innm (v. ö. melanuria), húgy
melanin, n1e1anurin ? l Húgyvérszin 

Melas (µD.a; feketE:) = · vitiligo nigra, 
mo!:phaea. nigra = lepra macu7osa 
11.ig1 a.. Vitiligo egy nen1c 

Melasictei:ns (d µ.s:A7.o!'.tt~<.po; - µ.<.Aav
t'.r.-rE:po;), fBkEJtti sárga~ág, icterus niger 

Melasm.a (TO µÉActcr p.ct), fekete folt, 
aggko1 i fek1_;te folt ·v. ö pannus 
n1elaneus, nig1ities cutis pity.riasis 
nigra 

Melasma cutis = melanosis 
Melasma snpx'ax·enale 

Addisouii 
morbus 

Melasma nniver·sale = melanosis? 
Melasma uter-inum = c:hloasma ute

rinun1 

Melati:·ophia ("rO µ.éAo; tctg i v„ ö atro
phia), tagsorvadás 

Mele (~ µ'fÍl.1J), a kutató »Kutasz« rosz 
szó. 

Meleakr·a helytelenül Alibertnél: meli
t.-'"1gra ('r6 µiAo; tag:~ &ypa zsákmány, 
fájdalo1n), tagfájdalom, dolot· inembro
ru1n, tagköszvény„ 

Meleagr·a pax·turientinm = lochO·· 
n1eleagra 

Melia azadi:a;achta Linné, azon fa, 
melytől a folia et cortex azadirachtae 
erednek. Azonos: azadi1achta indica 
V. ö. cortex margosae 

Meliasmus, (0 µú.~aoµó;, µa..1.trJ:oµO;-), 
lótakuyossi:Lg. 

Melicer-a (~ µE).lx1)pct, <& µ.EAlx't)po:) 1 1. 
viasz lepény; 2. = meliceria, mali
ceris 

Meliceria (~ µEAtx'f]pi'.a..), mézdaganat. 
Melicer·is ( ~ µ<:Atx't),ol;), 1. méhsejt; 2 

1nGzdaganat, tömlős daganat, méz„ 
szerli vagy enyvsze1ii tartalommal 

Meliceron, melicer·nm ("rO µ..<.Alx't]9ov ), 
1. = 1uolic, 111; 2 111LJiee1is i 8,. =~ 

Melicxatum (TO µEA(xpa:Tov), méhser 
Meliloticum se, acidnm. V. ö, a 

hibás : acidum melliticum, czikkel 
Meliloticus (-), dutkorósavi. 
Melilotolum (v ö melilotum s oleU.m), 

somkot6-olaj 
Melilotu.m = 
Melilotus ax·vensis Wallex· (-rO µEAl

Aw·1ovl Ó µ<.Ai'.Ác.:tTo;) = 
Melilotus offlcinalis Sturm = 
Melilotus officinalis Willd. (Balogh

ni:Ll: Desrousseaux), sáxga I6he1efü 
v dutkoró, somkoró Göuczinél: 
so1ukór6 n1ézke;rep„ Azonos trifolium 
melilotus officinalis var. o:. L 

Melilotns pallida Besser = 
Melilotns petitpiei:·reana Koch 

= melilotus arvensis Waller„ 
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Melilotus vulga:t·is Willd. = trifO
lium melilotus ofíicinale var ~„ L 
A.zonos: melilotus Jeucantha Koch 

Melinephid:rosis (µú,h"f) sárga;. v„ ö. 
ephidrosis), ephid1osis lutea, sárga 
izzadás. 

Meliphyllum. = melissophylluiu 
Melisacchai:·um (µ.D,i méz; v. ö. saccha

rum), rnézczukor, szőlőc.zukor 
Melissa citrata Bischoff = 
Melissa officinalis Linné, urvosi 

czitromfü 
Melissinicum acidnm, melissinsav 
Melissinum, mellisin, melylvizeg,y ? 
Melissophyllum = melissa officinalis 
Melitaemia (·cO µéh és haeml1), czukros-

vé1 űség, a czukor felhalmozódása a 
vérben, 

Melithypei:·ui:ia ('rO µSI.~ n1éz, s y ö 
hyperuria) = diabetes mellitus. 

Melitis ('rO ,uTjl..011 az arcz), er,ysipelas 
gonae1 arcz-orbáncz. 

Melítismns (0 µú.t-naµÓ;), mézzel való 
orvoslá.s, mézgyógyitás 

Melitoptyalismus (TO ,u.e)t a méz ; 
v. ö. ptyalismus), n1éz-::izukros (szö. 
lőczukros ?) nyálfűlyás, ptyalismus 
mellitus. V. ö, azzal. 

Melytoptyalon ('rO µe?.1 a méz ; v, ö, 
ptyalon), mézes nyál, saliva 1nellita. 

Melitnria (·--), czukros vizelés, czu
kor betegség, V. ö 

Melitn:i"On (cO µD.t a inéz, ,o oÜpo\l a 
húgy), czukros vizelet 

Mellago = ext1actum liquidum. 
Mellago graminis = ext1·actnm gra

minis. 
Mellago tar-axaci = extlae;tum ta„ 

raxaci 
Melleus, n1ézes 
Mellifavium, 1 mézlepény, mézse:it ; 

2„ :::::::: ~meliceris. 
Mellitus = 1nelleus. 
Melocampyle ('rO µD,o;, a tag; fi ;.:o:u.· 

TIÚ);fl a görbülés), a tagok görbülés
0

e 
Melodidymi {'d:i µ.D.o; a tag ; v. ö, di .. 

dymi), végtagjaikkal összenőtt iker
szörnyetegek 

Melomeles (v:. ö. melos), szö1·nyeteg 
feles szám~ v~gtagokkal , „ 

Meloncus ('ro µ:l')).o; az arcz, o oy;.:,o; a 
daganat), arczdaganat. 

Meloplastica, :meloplastice ('ÍJ ,u.ú.o
TI),a.:aTtY.~ Té1_v't)), az arczképzés, a1cz
alkotás. Baloghuál. : pofaképzés A 
magyar ember azt felelné rá ; »Dej1 

szen, uram, lónak van pof~ja !« stb 
Melos (-rO µé>.o;), a tag 
Meloschisis ('tO µT)Ao; az arcz és ~ 

ox.lat~ hasadék), világrahozott ferde 
vagy átlós arczhasadék vagy ábxá
zatrés. 

Melosis (fi µ'4i.úlcrt;), a kutatás, vizsgá·· 
lás a kutatóval 01 vasi magyar nyel
ven: k u t a sz o lás ! 

Melotis1 meloti:is ({i J.1.TJÁúlt'l.;, /.lTjÁú)•·· 
pl;), 1 finom kutató j 2 fülkanál. 

Melylum, melylinm {?), a melissin· 
csopo1 t gyöke 

Membz·aua, hártya, rnez, bor.itás1 bu-
1ok. 

Membi:ana abcessus seu abscedens 
(?) = u1emb1aua pyogeua 

Memb1ana adamantina, a zo1n8,nuz. 
há1 tya. Balogh szótárából 

Me:mbrana adiposa, hájbur·ok, háj-· 
boritás. 

Memb:xana agnina = arnmon 
Membi:ana basilai:is, fenék··hái:tya, 

alapi hár·tya 
Membi:·ana Bowmanni = n1emb1ana 

elastica auterior co1·neae 
Membrana capsnlar-is , lencsetok, 

tokhá1 tya Balogh szótárából 
Membi:ana capso··pupillax·is = 
Memb:rana capsulo-pupillaxis, leu

esetok -- láta··hártya 
Membrana cellularis, a sejt bu·· 

rokia, meze. 
Membr·ana cor cii:·cnm.llexa = pe„ 

ricardium. 
Memb:1·ana chorio-eapillaris=mem

b1 aua Ruyschii. 
Membr·n.na Coi:·tii, Corti-féle hártya„ 
Meittbi·aua c~·ibi·osa = decidua Hun-· 

teri = 
Membrana decidua, hullékony vagy 

tünékeny hártya. 
MembJ;ana Demo'nx·sii = 
Mem.bxana Descemetii = membrana 

elastica corueae postica„ 
Membz·ana elastica cornea ante

rio:i" seu antica, a Bowmann-féle 
háitya, a po1czhá1tya mellsü rugós 
n1eze, boritása. 

Membi ana elastica cor·neae postica, 
Desce1net vagy Demours~féle há1•tya, 
a porczhártya hátsó rugós meze v. 
borítása 

Membrana fa:r·cixninalis = allan· 
tois. 

Membxana fenestrata, rostaszerű 
hártya vagy mez. 

Membrana Haccida tympani, a dob~ 
hártya laza része, boritása Balogh 
szótárából.. 

Membi:ana fusca1 barna szemhártya, 
az érhártya külsZinboritása„ 

Membi•ana gxannlosa1 szemcsés 
hártya 

Membrana hyaloidea s. hyalodes, 
üveg-hártya, az üvegtest meze 

Membrana inHanunatoria, lobos 
hártya1 lobos ké1eg 
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Membxana ligamentosa, szálagkép 
szer eplö hártya ' 

Membranalimitans externa, a szen1-
ideg-hártyájának - a 13.tóreczének 
- külső boritása 

Membr·ana lim.itans intexna, a szem
ideghártyájának, - a látó1eczének 
- belső boritása.. 

Membrana limitans retinae, az ideg .. 
hártya - a látórecze - határoló 
boritása, meze., 

Membx·ana mucosa, a nyákhártya, 
nyálkahártya. 

Membx·ana musculax·is, izmos hártya, 
izmos 1nez. 

Membx-ana nictitans, a pisla-hártya, 
v„ Ö, palpebra tertia 

Membx·ana obturatoria, a boritó 
hártya 

Membx-ana obtu:1:·atoria lar·yngis, a 
gége boritó szálaga V„ ö, ligamen
tum thyreohyoideum mediu1n. 

Membrana ovi matex·na = decidua 
Hunteri 

:Membrana pellucida, átlátszó, v. át
tetsző hártya. Balogh szótárából 

Membxanaperforata, likacsos háitya. 
Balogh szótárából 

Membxana pex·ichorioidalis = inem·· 
braua suprachorioidalis. 

Membrana pin.quis instestinorum= 
mesenterium 

Membr·ana pituitai:-ia seu Schnei
dex·i, Schneider··féle orrmez, Schnei
der-féle hártya, takonyhártya 

Membr·ana propx'ia, tulajdon mez v 
burok 

Membx·ana pupillar-is perseverans 
= membrana capsulo-pupillaris. 

Membxana pyogena, x·ectins pyogen·· 
netica (francziábQ.n : la me1n b-rano 
p:vogénique; némeitben: pseudomém
brana), gc :1ytern (), gPnyl::épzö hártya 
a tályogban. 

Membrana Reisznex·i, Reiszner .. féle 
hártya 

Membrana r·eticularis, hálószerü 
hártya, reczesv.erű hártya 

Membrana r·enniens in.fex-ior, alsó 
összeforrasztó hártya. 

Membrana r•enniens supexiox·, felső 
összeforrasztó hártya. 

Membrana Rnyschil, Ruysch··féle 
hártya. V ö. membrana chorio-ca„ 
pillaris 

Membrana sacciformis, tömlőszerű 
hártya 

Membrana Schneideri = inembrana 
pituitaria. 

Membrana serosa, savós hártya. 
Membr·ana stapedis propria, a ken· 

gyel tulajclon hártyája 

Membx•ana superinnatans = omen-
tum 

Membran.a snpl'·achor·ioidalis = la· 
mina frisca = membraua fusca, 

Membx·ana synovialis, savós ízületi 
hártya. Balogh szótárából 

Mem.brana tecto-i:·ia, a Corti-féle 
szerv boritó hd.rtyája, a Corti-féle szerv 
boritása 

Mem. brana testacea, a tojás fehér 
hártyája 

Membrana tym.pani, a dobhártya1 

fülrekesz. tympanum. 
Memb:i;·ana tympani secundaxia. 

Scaxpae, a kerek-Hk boritása1 mása· 
dik fUlrokesz 1 második dobh:i.rtya·. 

Membran.a vestibnlaxis, (Balogh 
szótárából) = membrana Reiszneri 

Membl'ana virgin.itatis = hymen„ 
Membran.a vitella:i;ia, vitellina, a 

tojás székének meze v. hártya.ja 
Membi:·ana. Zinnii, Ziunius hártyrl,ja 

Balogh szótáráb61. 
Meméi:anaceus, h:iityás, hártyaszerű 
Membi:·aneus --= me1n branosus 
Membranifoi:·mis (v ö. membrana és 

forma\ hártyaszerű Balogh szót3.1áb 
Membx·anoides (barbarisrous) = mem

branifornüs Balogh szótárából V ö 
Membx·an.ologia (barba1ismus i v. ö 

ine1nbrana és Ó Aóyoq, a tan), hártyik„ 
ról szóló tan. Balogh szótárából 

Membl'·an.osus, hártyás„ 
Membrannla = membranuluro. 
Membxan. ula seminulaxis conjunc-

tivae =plica semilunaris coujuntivae 
Membx·a.nulum (n1embrana kies.), h8.r· 

tyácska, kis hártya, finom hártya. 
Memb:i:·nm, tag, rész„ 
Membl'nm genitale, nemz() rész 
Membl'nm vir·ile, a mony„ 
Memox·ia, e1nlékezet, az e1nlékezö te·· 

hetség 
Memoria aud.itoJ.ia, ha1l;k;--P,n11é1rrzpt, 

me1noire auditoire, 
Memoxia visol"ia, látás-emlékezet, 

me111oire visuelle„ 
Men (0 [L~il), a hóna11, h6 Több e s

b e n: rnenes = menses. 
Menagoga = emmenagoga. 
Menda.cium, a hazugziig„ Többesben: 

mendac:ia; körömfoltok, a fehér fol· 
tok a körmön, a körömvirlg. 

Menelcosis (v, ö, menes; fi e'i.Y..úle1tt; feké·· 
lyedés), hószá111os fekélyedés, t i. hó
szám helyett fekélyképződés, aber. 
ratio fluxus inenstrui in ulcus. 

Menelipsis (r.Ú µ:tj;iEq, a hószám; Ad
'ltElil elhagyni); a hósz<im khnaradása, 
a. vitágziis elmaradása 

Menidx·osis (ct.1 µ:~;1$~ a h6szám j v„ ö. 
hidrosis), hószámp6tló izzadás„ 
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Meninges (:ú µ~nY'(E::;), az a.gyvelö 
mezei. V ö. meninx, 

Meningeus, agymezi, agyveléhnezi. Ve· 
nae meningeae, az agyvelö n1ezének 
erei. 

Meningitis (v. ö. meninx}, az agyvelő 
1 mezeinek gyuladása 

Meningitis basilax·is = méningitis 
tubexculosa. 

Meningitis cerebxalis, az agyn1ezek 
lobja„ Többnyire értendő alatta: lep·
tomeningitis. V. ö„ azz_al. 

Meningitis cex·ebrospinalis abor
tiva, az agy-gerinczvelő n1ezének kis 
fokú gyuladása 

Meningitis cerebi:·ospinalis epide·· 
mica, az agy-geriuczvelő ,·mezének 
járványos vagy vészes gyuladása. 

Meningitis cerebx·ospinalis intez·
mittens cnlll typo quotidiano sen 
tex·tiano, váltólázszerü agy-gerincz· 
velőmezlob, napos vagy harn1ad
napos jelleggel. 

Meningitis cex·ebx·ospinalis side
i:·aus = meningitis iusolationis = 
siiiasis. 

Meningitis :6.bi:-inosa, rostonyas agy·· 
velőmezlob. 

Meningitis fnfantum, a gyermekek 
agyvelőmezgyuladása. Azonos: lepto
meniugitis infantum, hyd1·oeephalus 
aeutus sive tubercnloticus. 

Meningitis pui:ulenta {Balogh szó
tárából) = n1eningitis suppu1ativa 

Meningitis serosa, savós agyvelömez
lob. Balogh szótárából 

Meningitis spinalis, a gerinczvelő 
lágy mezeinek lobja, gyuladasa. 

Meningitis snppn:c·a.tiva basalis, a 
koponya fenekének genyes agyvelő
n1ezlobjp,. 

Meningitis snppnr-ativa consecn
tiva, következményes, genyes agy~ 
mezlob„ 

Meningitis suppu:cativa convexa, 
az agyvelő dombo1nlatának genyes 
mezlobja. 

Meningitis suppnzativa xnetasta .. 
tica, atrakadasos genyes agyvelö
mezlob, 

Meningitis suppui:ativa simplex, 
egysze1'Ü genyes agymezgyuladás„ 

Meningitis t:iaum.atica, sérüléses 
agyvelő1nezlob. 

Meningitis tuberculosa, gümős agy
velőmezlob. 'l'uberculosis miliaris 
piae matris„ 

Meaingocele {v„ ö„ meniux és cele), 
agyvelömez-sérv, az eneephalocele 
egy neme„ Azonos: hydrocephalus me .. 
ningeus herniosus Bruns, 

Meningo-encep b ali tis ( v. ö„ men.in ·· 
gitis és enuephalitis), az agyvelő --.,... s 
mezének gyuladása. 

Meningoxnyces (v„ ö„ meninx: és 
m:rces), carc:inoma meningum, az 
agyvelömezek rákja 

Meningo-pai:iencephalitis (v ö. me
ninx és periencephalitis), a (lágy) 
1nezek, az agyvelö felszines 
rétegének - ké1gének (? !) gynla
dása„ Balogh szótá13.b61. 

Meningophylax (v ö meniux j 6 rpúAa~ 
az őr), müszeri mely az agy 1nezeit a 
lékezésnél óvja a sérüléstől. 

Meningoi:·1·hoea ( v„ ö. meníux j Pt.lv, 
folyni), vé1'ö1nlés az agymezek ürébe, 
világába. 

Meningosymphysis ~v ö meuinx és 
symphysis}, az agymezeinek össze
növése, összefotradása 

Meningosyzygia ( v ö. 1neuinx ; 
-fi cru~uyla az összenövés) = 

Meningozenxis (v. ö meninx; ~ ~i;ü.;~; 
összenövé-o:), azagymezek összenövése. 

Meningozeuxitis (v. ö meningozeu
xis)1 összenövesztő,összeforrasztó agy
mezgyuladás 

Meninguria (v, ö meninx a hártya; 
-rO 0Ui:io'1 a vizelet), há1·tyás vizelés, 
ntidön t i, a húgyban hartyaszerü 
képletek úsznak.. 

Meningn:c·icns (v„ ö meninguria), 
hártyás vizeletű stb. 

Meniux (ií µ~vtyg), 1. a hártya ált.ala
ban j 2, az agyvelő- és gerinczvelö
bo1itó há1tyák Eddigelé: ~agykér« 
vagy mivel többfélék vannak: 
»agyké1ek«„ Hogy »agykér« meg 
nem maradhat - i:;ua kár szót vesz
tegetni, Mivel pótoljuk hát ? Balogh 
azt 1nondja - hogy: agyhá1tya, 
agyburok, no meg ))agykét«„ :Én igen 
}i;~jlu..uJú v0ltau1 >agykérget« aj<l.n
la.ni, ne1n csak azért, inert a »kél« 
kétségenkiviil a kél'egböl lett lebár
dolva, de különösen azért, merh a 
nép a borító ha.rtyákat >)kérgeknek« 
nevezi. »Kiszakadt a haskérgem« 
annyit tesz - hogy n1eg1epedt a 
hashá1't)a - az ember sérvet kapott. 
E hajlandóságon111ak több nyomat 
találhatja a t„ olvasó jelen mun„ 
kámban„ Azonban csakhamar észre
vette1n hogy a )>kéreg« szó a szán
dékolt értelemben zavart okozhatna, 
rnert Inegszoktuk már -· a » kéreg„ 
állomán.y« kifejezést, mely kifogás
talán. Hogy tehát ezt kikerüljem, de 
meg hogy a szóban fOrgó borító h4r
tyafélék külön, jó, eredeti magyar 
névvel rendelkezzenek, bátor volt8,m 
a forgalo1nból majdnem teljesen ki·· 

1 
.
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cseppent >mez« szót új életre támasz .. 
tani.. Sit tibi vita longa ! l 

Meninx: cxassa. cer·ebri1 a kemény 
agymez, kemény agyvelőmez~ az 
agyvelő kemény meze. 

Meninx cx·assa medullae spinalis, 
a gerinczvelö kemény meze, V ö„ 
dura matex. 

Meninx fibrosa se cerebxi et me
dullae spinalis = meninx crassa. 

Meninx ser·osa se, cex·ebxi(encephali) 
et medullae spinalis, az agyvelő és 
gerinczvelő savós meze„ 

Meninx vasculosa se cex,ebri (en· 
cephali), et medullae spinalis az 
agyvelő s gerinczvelő ·- edényes 
meze„ V„ ö, pia mater Hyrtl. 

Menischesís = menoschesis 
Meniscoides, meniscoideus (v„ ö, 

meniscus és -rO d:Oo; az idom), f.81-
holdidomú, félhold-alakú. 

Meniscns (0 !J.T/v[ax.o;), boncztanilag: 
félholdalakú ízületporczogó. 

Menispe:c'minuID, a menispermin. v„ ö 
menispermun cocculus L 

Menisper•mum calumba A. Bei·:c'. 
= cocculus palmatus DC 

Menispermum coccnlus Linné = 
Menispermum heter·ophyllum et 

monadelphnmRoxb„, a halvész-cser· 
je. V„ ö„ cocculi indici Egyéb syno
ny1njai: anamirta cocculus Wight et 
Arn„, anamitta racemosa Colebr„, 
cocculus tubexosus DC. 

Menisperm nm hir·sntuIDCommer·s= 
Menispermum palmatum Lain 

= cocculus palmatus DC. Egyéb sy
nonymjai: chasmanthera calu1nba 
Baill, jatro11hiza calumba J\fiers, 

Menocelis (ixl µTíve; hószán1, iJ x.-ilA'l 
sérv), aberratio fluxus menstrui in 
hexniam, a hószám „ eltévedése -· 
sérvbe J ! ? 

Menocryphia (a..l: µYívei; a hószám, xpÚrc·· 
-retv elrejteni), hószámrekedés, hó
számkimaradás, cessatio, retentio, 
suppressio mensium 

Menolipsis (-::.t.i µ:ilve; a hószd,n1 ; ~ ),ellf>t; 
kimaradás), a hószám korai, időelőtti 
kimaxadása, megszűnése, 

Menopausis (ct.l µijvi::;, a hbszám, ti 
11:o:Ucrt.; megszakadás, megszűnés), hÓ· 
szám-kimaxadás a kellő időben, ces· 
satio mensium„ 

Menoplania (µfive:; a hószám, ~ TCAo:v~ 
eltévedés), a hószám eltévedése, ille
tőleg rendellenes helyen való meg
jelenése, 

Menorr·hagia { al ,u.-fivw; a hószám, ~ 
Fo:y"JÍ a szakadás), erős hószám - vér
zés, nagyfokú hószámvérzés, erös 
virágzás„ 

• 

. -

Menorx·hagicus, méhvérz,és:i, hószám·· 
vérzési. V„ ö. 

Menorrhoea (cd p.ijve;:; a hószá:in, pet~ 
folyni), szertelen méhv"érzés, szert e·· 
1 e n v i r ág z ás ; t. i. rendellenesen 
gyakori s túlságos bő hószámszexü 
méhvéxzés. 

Menor·r-hoicus (-), méh-vérzési i v„ ö 
menorrhoea 

Menosch.esis (o:l: µ-five;:; a hószám, fcrx.ew 
visszatartani), a vll:ágzáskimaradás, 
hószámrekedés, a hószám kimaradása„ 

Menoscheticns (v. ö menoschesis)1 

hószámrekedési stb 
Menostasia (ixt µ~ve; a hószám, i-j oní.

cr~.:; pangás), hószámpangás, hbszám„ 
szünet. 

Menostaticus {v. ö menostasia), pan· 
gó tisztulási 

Menotyphlosis (é /J."~V a hold, -ri -rÚM 
cpAü>crl.:; vakit.ás), holdvaksig, illetBleg 
holdva,kitás. V„ ö. 

Menotyphlotes (0 µ"t}v hold, 0 T\Jo!pÁ~.:; 
vakság), coecitas lunaris, coecitas 
lunaxis equi periodica, havi vakság, 
idöszakonkint jelentkező váltakozó 
szemgyuladás. Érdekesnek ta1tom itt 
feljegyezni, hogy Kraus (Etym. med, 
Lexicon B·te Aufl.age 1844 pag. 698), 
e b!intalom magyar neveit is fel
hozza hibásan ugya,n, (» Ungar. Havi. 
vakság, Havi, Vagy Váltogatós szem
gyúládát:i") de érthetően, t i havi
vakság, havi„ vagy váltogatás szen· 
gyuladás. 

Menoxenia = 
Menoxenosis (o:l: µijvo:.:; a hószám, ~e\IÓ; 

rendellenes, idegenszerű), a rendet. 
len hószám, rendetlen virágr.ás 

Mens, elme, értelem, Moxbi mentis, 
elmekórok, elme bántalmak. 

Mensa, 1. az asztal ; 2. az étel; 3, a 
z:'1.pfogrtk korrinas,.;ine 

Mensalis (-), asztali Musculus men·· 
s11lis = musculus c;ucullaris, a kám
zsás izom, 

Menses (mensis többese) = menstrua 
Mensis, a hó, hónap. 
Menstrua ; v. ö .. menstruu1n. 
Menstrnalis, hószán1i, tisztulási Ba. 

logh sz6tá1·ából, V. ö, 
Menstruatio, a tisztulás, hószám, nöi 

havi vérzés, a. virágzás. 
Menstr·u.atio diffi.cilis = dysmeuo~ 

rxhoea, 
Menstx·natio nimia, tulsiigos bő havi·· 

vérzés,, szertelen nagy virágzás, 
Menst1"natio parca, csekély hószám·· 

vérzés vagy vir ágzás„ 
Menstr,natio praeco:ic, idétlen vir<i.g

zás, korai, idöelötti havitisztulás. 
Menstr·uatio retar·data = 
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Mensti:·natio sei:otina, elkésett virág
zás, elkésve ielentkezö hószánJ vagy 
tisztulás · 

Menstrnatio supplementa:ria = 
Menstxuatio vicaria, p6tl6 hószá111 

stb. 
Menst:c·uum, 1. a h6szá1n·vér ; r.ende

se11 többesben; 2 vegytanilag s 
gyógyszerészetileg: az oldószer, 

Menstrnnm vent:riculi = succus 
gastricus, 

Menst:Iuns, h6szá1nos.havi havonkinti 
Mensura, mérték1 pint. 
Mensuxa medica = 48 obony. Elavult! 
Mensui:·atio (v ö. 1nensura), a n1érés 
Menta, 1 = meutha; 2. = ruentula. 
Mentalis (v. ö. mentum), az áll.. Ne1-

vus mentalis, állideg 
Mentag:ra (v, ö„ mentum i ~ !J.yr;r.x kösz

vény) = sycocis. 
Mentha (~ µ!:v:Jo::, µL'1'.Jri), inentaflí V. ö. 
Mentha cx·ispata Sch:c·ad, fodros· 

menta 
Mentha crispa Valerii Cordi1 Linné·· 

féle fodros1nenta 
Mentha p1pei:lta Anct., a borsos 

menta 
Mentha pnlegium Linné, csombor· 

111enta, köszvényrnenta. Synonym : 
pulegiun1 vulgare Mill. 

Mentha vir'idis Linné, zöld1nenta 
Mentholum (mentha és oleum ?), a 

inentol, a bo1sos1nenta kámfora 
Mentholum. chinense, tiszta menta

kámfo1. 
Mento-bicorneus = geniohyodes 
Mento-occipitalis (v. ö. rnentuni. és 

occipitalis), áll-nyakszirti. 
Mentula, menta = penis. 
Mentula mu.Iiebris = clitoris. 
Mentu.lag:c'a (mentula a 1nony, ~ l:Í."'/Pü.. 

fájdal0in), fájdahrias lnonymerevedés 
Mentum, az 1111 
Menyanthes tx·ifoliata Linné, ('!) 

µ11vud.v:J't]i;, /J.tvuavS'Y)i; µ'f)vÚ<.cv elárulni, 
70 !J.v'.:Jo; vii·ág, mert virágja elárulja a 
posványt), vidraeleczke Azonos: trifo
liu1n fibrinum. 

Menyanthinnm. (v ö inenyanthes), 
a vidraeleczke kese1·űje. 

Menyant1tolu.m (menyanthum s ole
um), a menyanthol, illékony vidra
eleczkeolaj 

Meosis = meiosis„ 
Mephiticus, posványos, posvé.nylógü, 
Mephitis (µ<.<plTt; ?) 1 romlott lég, mo„ 

csárlég, posványlég; 2. mephitis = 
eontagium (talán inkább : iniasma ?) 
mephiticum, posváuyfertö Eredeti 
értelme tulajdonkép : az cgo kén 
okozta gáz kénecssav, mint 
mely ne1n alkalmas légzésre. Innen 

van, hegy pl mephitis infla1n1nabilis 
alatt >-'köneny«1 »hyd1ogen«, mephitis 
minosa a.latt »ammoniak" é1tendő 

Mer·am.anx·osis (7J µlpo; rész tag j v„ ö. 
arnaurosis), részes m61, amaurosis 
impe1fcuta Y. pa1tialis 

Meramaui:oticns (v. ()„ meramaurosis) 
részes, nem teljes 11161 ban szénvedő. 

Meranaesthesis (TO µlpo; a rész-; 
v. ö aesthesis ), helyi érzéstelenség, 
egy tagnak v testrésznek érzéstelen
sége, é1zésfogyatkozása. 

Merana.estheticns (v. ö. 1neranaesthe
sis), helyi érzé-;telenségokozta stb. 

Me:ratzophi-l, (":"0 µlpo; a tag; v. ö 
atrophia), egy tagnak svrvadása. 

Me:r·atrophicus (v. ö. meratrophia), 
tagsorvadás okozta stb 

Mercabilis, kereskedésbeli, árúbeli 
Mer·cnr·ialia se r•emedia, higanysze. 

rek. V ö. J\fercurius 
Mex·ctu·ialinnm.(-), a ine1 curialin,has

hajtó keserű mercurialis annua nevű 
növényben; v ö„ azzal 

Mei:cnx·ialis (v„ö. n1ercurius),higanyos, 
kénesös Scorbutus lnercurialis = 
morbus mercurialis stomatitis mer
curialis. 

Mercnx'Ía:is annua Linné, évelő 
szélfii. 

Mer·cnrialis perennis Linné, hegyi 
évelő szélfii Ennek hashajtó ke···· 
serüje Vlittstein szerint nem azonos 
a mercu1ialinnal1 mert ennél haté.so
sabb, sőt ölő hatásu is. 

Mei:·cnrialism.ns (mercurialis 
nyos), 1 higanygy6gym6d; 
ganyk6r, hydrargyrosis. 

higa·· 
2 hi-

Mex·cni:ius, 1. J'l:l':ercuüus isten; 2 
hyd1argyru1n. 

Mex'cnx·ius cnr·x,ens = hyd1argyrun1„ 
Mez'cnrius dulcis = hydrargyrum 

ehlo1atu1n mite 
Mez·cnxius gummosns Plenkii, 

Plenk-f8le higanyos v, kénesős lab
dacsok 

Me:c·cnx'ius jodatus flavus = hydrar
gyru1n jodatum flavum, 

Mercni:·ius jodatns xuber = hydr~ 
a1gyru1n bijodatum 1ub1um„ 

Me:c·cnrius mor·tis = pulvis algaroth. 
Mex·cnrius niger• Moscati = hydr

argyrum oxydulatunl 
MercUX'Íns pi:aecepitatus albus = 

hydrargyrum bichloratu1n ammoni
atum 

Mei:·~uzius praecipitatns flavus = 
hydrarg,y1um oxydatum fl.avum. 

Mei:'cnrius praecipitatus nigerHah
nemanni = 

Mex·curins solnbilis Hahnemanni== 
hydrargyrum oxydulatum uigrum„ H. 

\ 

1 

\ 

1 
1 

J, 
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Mex·cuxius sulilim.3.tns corx·osivns, 
hydtargy1 Um bichloratum corrosí
vum. 

Mercux-ins vitae = mercu1ius mór· 
tiS-= pulvis algaroth. 

Mer·da, m.ex·du.s, béliá1·, emésztet 
Merdivomus {merda bélsár, vomere 

hányni), bélsár hányó, en1észtetokád6 
Moo:·echema (TO µe:pó:;-czomb, TO 1íX.lJfJ.tx: 

hang), sonitus femoralis, tompa kon·· 
tatási hang. t„ i oly hang, mint me
lyet a czomb ad, ha kontatják. 

Meremph:1acticns, mi egy szervnek 
túlságos teltségének, vagy betömü
lésének tulajdona vagy arra vonat. 
kozik. v„ ö 

Mer·emphx·axis (TO µépo:; rész, ~ t'µ9pa.:i;t:; 
betömülés), bizonyos szerv egyes ré
szeinek vérmessége, betömülése. 

Mex·etr·ix, szajha, kéjhölgy 
Meri (arabs szó; mae) = oesophagus„ 
Me:1icarpinm, magszerű gyün1ölcs 
Mericax·pin:W. ca:1·vi, kö1nénymag 
MeziCns {µe:plxÓ;), részes, egyes ré-· 

szekhez tartozó, helyi, partialis 
Mex·idr·osis {-rb µépo:;, rész, tag j ~ !.'Qp(I)· 

crl:; izzadás), helyi izzadás. 
Meridx·oticns (v. ö. méridrosiS), helyi 

izzadás okozta 
Mer-ispomoedia ventriculi (- !) = 

sarcina ventriculi, 
Mex·obalinenm = 
Mer·obalneu.m (Tb µipo; tag; v ö 

balneum), helyi fürdő, tagfürdő 
Meroblasticus (Tb µépo; a rész; v. ö 

blasticus), i:észbeu b.trázdálódó, péld 
peték. Balogh szótárából 

M0r·ocela (0 µ"l)pÓ;, a czon1b, .fi xií).1l 
sérv), czombsérv, hernia fe1uoralis 

Mei:·ocelicus (v ö me1·ocele), czomb 
sérvi. 

Merocoxalgia (ó µ1)p0':; a··czGn1b, uoxa 
:e r,s:fpi::

1 
-:0 fl„.o:; f:\j<lalom) -- co

xalgia. 
Merodialysis ("rO µSpo; rész, ~ Oldf,u(n~ 

a bomlás), részletes bomlás, részben 
bo1nlás 

Mei:·opia (TO fJ.tpo:; :rész, 'Íj lj &;IJJ), a szem 
részletes vaksága, részes vag)r részben 
vaksiig, antaurosis partia1is 

Meropicus (v ö ineropia), részletes 
vaksági, stb. 

Merox·i:·henm.a (TO µépo; rés;,: j v„ ö. 
rheuma), helyi csúz, rheumatis1nus 
m>embrorum singulorum. 

Merorrhexis (ó fJ.l')pÓ:; a czomb; -fi PYí·· 
.;ti; a szakadás) =· merocele„ 

Meros {TO µ.épo;), a rész, t~g. 
Merós (0 µl]pÓ;, TO µl]plov), a czomb 
Merotopia ( ó µripé; a czomb, 0 TÓrco:; 

hely), f:i:czamodott czombnak beiga„ 
zitása 

Merotrope, mex·otropia (0 µl]pÓ; a 
czomb, ·~ Tporc-rj forditás), czombfor„ 
ditás - :ticzambeigazitásnál. 

Mer·otropicUs (v„ ö„ merotropia) 
czom bf'orditó, czombfOrditási 

Merycismns (ó fJ.'l'JPUXl<:rµ:>";), a. kérődzés, 
ruminatio. 

Me:1·ycologia (µ"t)puxl,el'lkérBdzni,O Aóyo_; 
tan), a kérődzés tana 

Mer·ypert:1:ophia (TO µ&po; rész; v. ö. 
hyp_ertrophia), a részletes túltengés1 

egyes-egyes helyekre vagy tagokra 
szoritkoz6 túltengés„ Egy e s test
ré sz e k v tagok szertelen 
gyarapodása 

Mesaconicns (?), mezaconsavas„ Aci-. 
dum· mesaconicum, a mezakonsav. 

Mesar·aeum (TO µeaipoci.ov) = mesen· 
teiium. 

Mesaraeus = 
Mesar-aicus, bélfOdri, bélfod.ros„ 
Mesarteriitis (µécro; közép; v. ö„ ar-

teriitis), a verőér izmos lnezének 
gyuladása, iuflammatio tunicae me· 
diae seu muscularis. Ha ez áll, ak
kor kell, hogy "'mesarterium.« is le„ 
gyen De az - "'Ver{Sér közt«: jelent 
V. ö. mesophlebium. 

Mesar·terinm (v,. ö előtteval6val) = tu
nica inedia seu muscularis arteriae. 

Mesencephalnm (µécroc; közép j v„ ö. 
encephalum), a közép . .agy, 

Meseutei:·emphz·acticu.s1 niia bálfodor 
duzzadására vonatkozik. V. ö 

Mesenteremphraxis (v„ ö. mesente·· 
riun11 -fi i'µ!.ppa.;t:; bedugulás), bélfodor
bedugulás, bélfodor-duzzadás? ! 

Mesentericu.s (µecrE'ITep~xó~), bélfodri, 
Tabes mesente1ica = mesenterio
phthisis. 

Mesenter·iolum (mesenterium kies.), 
a kis fodor 

l\tesenteriolnm p:r·ocessus ve:r·micu 
lar·is, a féI'eg-nyúlvány kis fodra 

Mesentez·iophthisis (v. ö mesente
rium és phthisis), bélfodor-sorvadás, 
bélaszály, Értendő: enteritis follicu· 
laris okozta sorva.das. 

Mesenteriticus, bélfodorlobi V. ö 

Mesenteritis, mesentex·iitis (v ö 
mesenterium), bélfodorlob, bélfodor· 
gyuladás, 

Mesentex·inm (TO µe:aS:vT&°plov és µecritv„ 
TepOv), a bélfod_or. 

Mesenterium uter•i = ligamenta lata. 
Mesir·e (arabs) = intumescentia he„ 

patis 
Mesmer·ismus, a mezmerség. Magne„ 

tismus animalis. Jelenleg: hypnotis-
mus 

Mesocaecum = mesocoecum 
23 
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Mesocai:dinm (µlao; közép; ,.-. ö, car
dia. szív), szívfodo1 1 mesoca.idium (?!). 
Balogh szótáiából. Hát a szívnek is 
van fodra? !\fi lehet az?! Tán; a 
gyo·1101 felső szádjá.nak fodra? 

Mesocarpium (µécro; közép ; 0 Y.clpn:o; 
gyümölcs), a gyümölcs középburka 
Balogh szeiint: középső termés··bu„ 
rok 

Mesocephalon (TÓ µlcro; közép ; v„ ö 
cephale), 1„ fejtető, fejbúbja: 2 néha 
helytelenül : meseucephalon 

Mesococcus ('rO µÉao; közép ; v, ö,. coc
cus), középnagyságú 0occus, meso
coccus. 

Mesocoecnm (hybr.), a vakbél fOdra 
Mesocolon, mesocolum (TO µo:aO.Y.o),o\I), 

a re1nesefodor, a remese fod1·a, 
Mesocolon tr·ansversnm, a haTánt 

remese fodra. 
Mesocraninm (TO µo:croY.po:'\ltO\I) 
Mesocr·anum ('rO µo:aÓY.pa.:\lov), a fejtető, 

a fejbúbja Vertex. 
Mesoderma (TO µÉcro; közép; v. ö 

derma), a középső csírlen1ez. Balogh 
szerint : csirlevél 

Mesodei;·mnm (Tb µlao; közép j v ö. 
derma), rete Malpighii, az irha. 

Mesodme (~ µ.eaÓOµiJ) = mediastinum 
Mesodmiticns, gátorgyúladási. V. ö. 
Mesodmitis (v. ö mesodme), gátorlob, 

gáto:t·gyuladás 
Mesogastricns, hasközepes. Regio seu 

zona mesogastrica = regio umbilica
lis, a hasközép, a köldöktáj. 

Mesogastrinm. (TO µÉao; közép; v„ ö. 
gaster), a has közepe. Balogh »gyo„ 
morfodornak« mondja 

Mesoglossns, mesoglottns (µlao; kö
zép ; v. ö. glossa), nyelv középi life„ 
soglossi musculi (Bartholin) = ge„ 
niogloSsi musculi 

Mesogo:nation (TO µ.~IJ·:.O/OK!no>J) -= 
Mesogonion (TO µeaoyÓ\l!O\I), nii a térd

ízületben fekszik„ 
Mesogonins térdizületbeli j pl ossicula 

lnesogonia, tér dizület beli csontocskák. 
Mesolobicns (µlao; között1 d Ao~o'~ 

lebeny), lebeny közti, lebenybeli; pl. 
arteria. 1nesolobica = arteria corpo„ 
ris callosi, a kérges test verőere 

Mesolobns (v. ö. mesolobicus) = cor„ 
pus callosum. Balogh sz6tárából. 

Mesometrinm (µécror; közt; v„ ö. 
met1a), azon szövet, mely a méhet 
környékével összeköti, tehiit az össze
kötö-sejtszövet Balogh szótárábam: 
méhfodor 

Mesomphalium (TO µe=oµcpri'.Ato\I) = 
Mesomphalnm (Tb µeaéµq:io:Aov), 1. a 

köldök közepe; 2. a köldök n1aga, 
1nint mely a test közepét képezi.. 

Mesonotnm (µt~o; közép, vWt'o;v 
,Q vWTO'J a hát), középhát 

Mesophlebitis (Balogh szótárából) 1 

infiammatio tunicae mediae seu rr1us· 
cular is veuae, az é1 izmos n1ezének 
gyuladása. 

Mesophlebium (•o µeaocpAS~~o\I), vér
edényköz - érköz1 vagy ad nor„ 
mam »mesarte1ium« az ér középsö, 
izmos 111eze ! ? 

Mesophryon, mesophrynm ('rO µe· 
::rá9pu~\I) = glabella. 

Mesoplenra, mesopleni:·ia (TO: µecrÓ·· 
n:A<:upa, µe:crorr/,o:up[a), Galen éttelme. 
zése szerint: borda.közök„ \T ü 

Mesoplenrius, mesoplenrns (µgcro
;c),e:úp~o;, µi::aÓn),eupo.;), bordaközi, pl. 
musculi mesoplerni = musculi inter~ 
costales 

Mesoraenm = mesaraeun1. 
Mesox·chinm ( TO µéao; - fodor ; v ö. 

orchis), herefOdo1; t. i. a hashá.rtyá·~ 
nak !ágyéktáji begyü1·ése (a magzat 
korban), mely a képződő herét bo-
1·itja; Tehát : magzat··kori hereboritó
hártya 

Mesorectum (µúro; közép 1 rectu111 
végbél ; hybridum), végbélfodor 

Mesor·ophia (µÉo-o; közép, ó Po'rro.;, TO 
pÓ<piJJLO: a korty? Iszlay tr. tudná 
1negmondani, hogy ki az atyja ezen 
gyönyörű magzatnak), közép. ivezetű .. 
szájpad?! 

Mesöropter· (µSao; közép ; v. ö. horo· 
pter), közép látási távol. 

Mesosalpinx (µéoo; közép i v, ö. sal
pinx), a méhkürt fodra. 

Mesoscelooele (µSoo; közép, TO axÉho; 
a czomb 7 1Í Y.'IÍÁlJ sérv) = heruia pe
rinaei seu perinealis 

Mesoscelophyma (v. ö. mesoscelum, 
TO cpúµo: daganat), gát·daganatt gát~ 
{,ú,lyog. 

Mesoscelnm.1 mesoscelus (TO µecró·
crY.eAo\I, µecrÓGY.EÁo; ?) = perinaeum 

Mesotendon {Albert Chirurgie II. 
Band pag„ 552. ; µlcro; itt fodor és 
tendon), infodor.. Azonban e szó 
barbarismus. Jobb volna - ha szük
ség van rá : mesotenon. 

Mesothenar (µlcro; közép j v. ö. the~ 
nar) = adductor pollicis és flexor 
pollicis brevis 

Mesotocatar·:r·hns (µe'cro.; közép, ,Q 
oti; fül; v„ ö. catarrhus), a közép fül 
hurutja. 

Mesotoechitis, gátoilob. V. ö 
MeSotoechium (µecrÓTotx.o~) = 
Mesotoechum (köz, válaszfal) = me .. 

diastinum. 
Meso:x:alicnm. acidnm (-), közép 

sóskasav ! 
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Mesue se vena, (elrontva: vena jesue) 
= emissaria. Santorini. 

M.etabasis('lj µe:"t"i~o:(n;), gyógyszer·· v. 
gyógyitás változtatás„ 

Metabole, meta.bolia (1) µe:"t"o:~o).rj', 
µe:"t"o:~oA{o:), változás, kórváltozás, át
alakulás. 

' Mataca:r'palis (hybridum. Balogh szó· 
t&.rában . .) = 

Metacarpiaeus, metacax·picnsi kéz
középi. V. ö 

Metacarpium, metacarpus ('t"'O µe:"t"o:
xdpntov), kézközép. Ossa metacarpi 
a kéz közepének csontjai. Os n1eta· 
oarpi pollicis, a hüvelyk kézköze., 
pes cson tj a„ 

Metacetaminum (-) = propylami· 
num 

Metacetonum (--), metaczeton 
Metachi:r·isis (~ µe:-ro:x.dptcri;) = 
1,\[etachU·ismns ('t"O µe:myy;lptcrµo'i;), kéz· 

zel való g,y6gyitás. kézzel való el
bánás 

Metachoresis (~ µe:-c·o:x.WpYJO" i;) = dis· 
locatio„ 

Metachysis ("ÍJ µe:"t"dy,_ucrti;) = transfusio 
Metacinesis (~ µe:"t"O:X.[ví'jcHi;) = dislo

oatio, áthelyezés„ 
Metacinn.ameinnm (-), perubalzsa1n

ban előfordul& anyag, a metacinna·· 
inein, 

Metacominicnm acidum (-), ineta· 
kornensav„ 

Metacondyli (d µe:"t"o:xé-.OuAot), az uj
iak utolsó v körömperczei, a köröm·· 
perczek. Az első per ezek: procon·· 
dyli; a középperczek: Gondyli; a3.ik 
per ezek: metacondyli 

Metaci;esolnm (µe:Tcl és kresolum), 
metakresol, a krezol egy félesége 

Metacyesis (µen( és -t) .xúricrt; terhes. 
ség), méhen kiviili te11fesség. 

Metafn:i·fn:i·oleum (?)1 n1etafn1fn1 ol 
Metagallicnm acidum (·-), nlellék 

gubacssav. 
Metagenesis (µe:-ci; v .. ö. geuesis), 

v:Utakozó neu1zés, generatio alter
naus. 

Metalbuminum (µe"rá és albuminum j 
hybridum)1 mellék fehéruye, a fehér
nyéuek egy .félesége felfedezve a 
petefészek .. tönüök tartalmában par
albumin és 111ucin társaságában. 
Azonos : albuminum fibrinogenes s. 

, '-fi.brinogenneticum 
Metalepsia, metalepsis (-t) µe:TIÍA"fllJJii;), 

a. helyettesités 
Metalepticus (µe:To:AYJ"lt't"tr.Ói;), vegyt 

L helyettesitö; 2. együttműködő 
Metallage ( ~ µe:"t"o:).Ao:y~) = 
Metallaxis (-/i µtTo:'AAa~ti;), átváltozás, 

alakváltozás, kórváltozás 

Metallicns (µt"t"aAAu~ó;), fémi, fémes, 
érczes. 

Metallodynia (v. 0„ metallum j -lj ÓBÚv"Q 
fájdalom), fémokozta bántalom. 

Metallographia (v. ö., metallum; ypi:J.„ 
-:pe:tv leirni), fémradz, érez.rajz 

Metalloidum (v. ö. metallum; TO t!Oo; 
idom), fémszeril test, álfém. 

Metallophagia (v„ ö metallum ; gic(„ 
ye:tv enni), fémevés -· mint elme
bántalom 

Metallophagus (-), fémevö„ 
:Metalloscopia (v. ö metallum i crxone:i-. 

vizsgálni), sz?r6l szóra: érczkémlés, 
fémkémlés. Ertendő: a beteg vizs. 
gálása kellő módon azon f8mre 
nézve, mely betegsége ellen alkal
mazandó volna. 

Metallosis = pneumonoconiosis side·· 
rotica, V. ö. metallum. 

Metallotherapia {v. ö. metallum s 
therapia)J fén1gy6gyitás, fémorvoslás 
V. ö. metalloscopia. 

Metallnm. ('t"~ µo:"t"ll.Aov), az érez, a. fém 
Metamer-ia (µe:Ta'. és "t"0 µ~po; rész), 

vegytanilag: á la z o no .s s á g,. Bizo
nyos vegyek természettani s vegy·· 
tani tulajdonságaik - eltérők, bár 
paráuyaik száma a tömecsekben s 
tömecssúlyok azonosak. Metameria 
szót Balogh szótárából vettem át. 

Metamidtotnolum (-· ?), metamid .. 
toluol. 

Metamorphinum (µ~"rá ál iv. ö„ mor
phinum), a met~morphin, álmorphin, 
az opium egy alkotó része. 

Metamorphismus (v. ö. metamor·pho .. 
sis), 1. vegytanilag: átváltozás, alak
változás; sebészetileg: a húgykövek 
vegyi alk0tmáuyának megváltozása. 

Metamoi:·phopsia (µe:To:µopcpoúv vál· 
tozni, ~ Ől{iti; a látás), hibás látás, 
géi1 be 18táR melynél a. tárgyak torz. 
alakban mutatkoznak 

Meta.moi:·phosis (~ µe:"t"o:µópcphlcrli;), 1. 
alakváltozás, átváltozás; 2 alakvá.l· 
tozó tenyészet, pl. hernyó ·- báb -
pillangó 

Metamor·phosis caseosa, sajtos el. 
fajulás. 

Metamorphosis pr·ogressiva, haladó 
elfajulás, halad6 változás. 

Metamorphosis regressiva, vissza. ii! 
fejlődö, hanyatló elfajulás 

Metanotum (µe:Tl'.Í al, 't"O -.W,cv hát), az 
alhát. 

Meta-oxybenzo1cns 1 metoxybenzoi'.·· 
cus (_-). meta··oxy.benzoesavas. 

Metapedium = metapodiu1n 
Metapeptonnm Meis:zneri (µe:"C"á és 

peptonum)1 seu e. peptonum, mellék· 
pepton, Meiszne1~féle peptonum 
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Metáphosphoriens 356 Metbodísmns 

Meta:}.lh.osjjho:i·fcus (µ<:re! mellék j v„ ö 
phosphoricus), metaphosphorsavas, 
m8tá.foszforsavas 

].\fetaphi;·ennm ('rO µeTO:cppe\lo\I), a hát? ! 
Metaphyteia (~ µi;;-ro:9uTdo:) = trans

plantatio 
Metaplasia (µe-ro:'!tlrlcrcri;;t\I átalakitni, 

átalakulni), a sejtek, szöve 1.ek alak·· 
változása,· átalakulása 

Metapódinm = metatarsus. 
Metapsendomo:r·phoma1 áljegecz; ál

kristály; 
Metapseudomorphosis (µe-rcl ál és 

pseudomo1ph0sis), áljegeczedés; ál
kristályképz6dés 

Metapsychosis (-lj µE:rm.l)l..Í)'..hlO't;) 
rnetelnJ)sychosis 

Metaptosis (-lj µi;;-rdrcThlO't;, µi;;-ro:;c(TI:'t"Et\I 
i·ögtöu n1egváltozni), 1-. rögtöni kór
alakváltozás j 2 rögtöni betegség
fo1dulat. 

Metar·r·hoea (~ µe-rdPPoio:), 1. a :.visz
szafol,yás, apadás, apály; 2„ a kór 
visszanyomulása a belső részek felé!!? 

Meta:r·Z"hysis ("IÍ µi;;-rdpi§ucrt;), 1„ = me·· 
tarrhoea; 2„ Galen szerint: a beteg-· 
ség átmenete a test egyik részéből 
a másikba. 

Metaschematicus, átalakult. V. ö. · 
Metaschematisis (~ µtTOCcry_Y]µcictcrt;) = 
Metaschematismns (0 µi;;TO:O")'.Y]ficzncr· 

µÓ;, µeTO:O)'.YJP.C~:t'l,tt\I átalakulni), át
alakulás 

Metasphondylinm = 
Metaspondylinm (µi;;,O: között; v ö. 

spondylus), substautia veitebrarum 
inte1media, csigolya.közi porczog6 ! 

Metastasis (-fi µe•icrTO:Cí(~), k6rátrako„ 
dás, k6rvándorlás„ 

Metastasis gonorr·hoi'ca, kank6s át„ 
Iakodás 

_Metasta:ticus (µtTctO"t'O:Ttx.Ó;), k6Iát1ako· 
(lá.sokozt:1 stb 

Metaste:c·nnm (µi;;-rcé al; v ö. sternum)7 

háts6 szegycsont, álszegycsout. 
MetasyncrisiS ("/] µ<:Tctcrúyx.ptcrt;), L 

Galen szerint: művészileg előidézett 
bő1kiválasztás, izzasztók, hólyag
húz6k fü1dök 3.ltal, mi az u. n,. válsá„ 
got potolná; 2 újabb értelmezés 
szerint: a szervezet összes anyag„ 
cse1ének lassú vagy i·ohamos megvál. 
toztatása, pL a kenő - az éheztető -
v. az izzasztó orvoslás, hidegvizgyó
gyitás által.. Szóval : novatio corporis 

Metasyncxitica se i;·emedia, a »1neta„ 
syncrisist« elélidézö szerek. V. ö, 

Metasyncxitice se ars (~ µi;;rctcrlJy
xpt-rtx.1/ Té/.\IY)), az anyagcserét vál„ 
toztató orvoslás„ Methodus metasyn
critica, methodus alterans = meta. 
syncritice,. v„ ö. metasyncrisis. 

Meta.syn-ci:·iticns (µ<:TctcruyxptTti-:Ó;), 
anyagcsere-yáltoztató. 

Metatar·séns, lá.bközepes.Arteria meta
tarsea, a lábközép veröere 

Metatax·sium, metatarsns, (•0 µ.ETtt't"áp· 
OtO\I, µETá közép, 0 TO:paói; talp, láb), 
lábközép. Ossa 1netatarsi, a lábközép 
csontjai 

Metatax·tax·icus (µE1r1 közép és tar.
taricus), metaborkősavas 

Metathesis ("IÍ µo:Tri~IJ(;), 1. kór áttétel; 
2. = derivatio 

Metatocia (µo.Td ál, b TÓxo; sziilés), 
icndellenes uton történ() szülés 

Metatolnidinnm (-), metatoluidin. 
Metat:r·ophia (µ.:ni ál1 Íj Tpocp~ táp
. lálkozás), rendellenes táplálkozás-

okozta bántalorrt 
Metaxai;·chinm (µtnt;t.Í közt, 0 &pxó; 

végből), végbélközi; mi a végbél s 
a szo1nszéd szervek között fekszik 

Metempsychosis, metapsychosis (µi;;
T<:µtµÚy_(i)at;), a lélekvándorlás. 

Meteoricns, légi, légkö1i. 
Meteorismus (0 µ<:HwptcrµÓ;), heveny 

haspuffadás, hasfelfúv6dás V ö. tym
panites, pneumatosis 

Meteoi:ismns intestinalis, bélgázok 
okozta felfuvódás 

Meteoi:ismns myogenes, fellazult has .. 
izmok okozta felfuvódás. 

Meteor·ismns pai:·alyticns, hasizom
bénulás okozta felfuvódá s. 

Meteorismns pex·itenealis, légbeju
tas okozta felfuv6dis, hashá1 tyagyu
ladás. V. ö. pneu1noperitonitis 

Metei:·eologia (~ µ€TS:pEwAoyla.), lég
tünettan, 

Meteorologicus (µi;;1i;;pi;;w).oycxó;), lég
tüneti, légtünettani. 

Met;ii,annm (!) txijodatum = jodofor-
1n1um 

Methaellloglobinulll (.u,i;;·crl és hae1uo· 
gk,binum), a methii,e1noglobin, barua 
szinH v<hszen1csék A vé:i:festék bo1n. 
lásáuak ter1nénye„ 

Methe (~ µe:'~YJ), iészegség, a rni1n0-
rosság1 ittas állapot 

Methemei:·inus (µt~1']µept'tÓ;), uapou
kinti, 1nindenuapos. Febris methe
me1ina = febris qu.otidiana. 

Methobiostatica, metho biostatice 
(v„ ö. methe és biostatice), a része
gesség, az iszák 0;:; s ág és ártal
mainak tana. 

Methodicu.s (µ€5-oOtxÓ;), rendszeres. 
Methodicns se,. medicns, .A.sclepiades 

követöje, az ars methodiua követője. 
V. ö. status st1ictus 

Methodismu.s, módszereSkedés? (ad 
normam szabadosság-~· n1int túlhaj~ 
tott szabadság) V. ö. 
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Methodns 357 Metopion, metopinm 

Methodns (-l; µl~o3oi;; µeTá után, b Ó8Ói; 
út), nyomonjárás, rendszer· szerinti 
cselekvés, m6dszer, ·eliárS.s, gyógy
mód, gyógyit:is, b á n ás m 6 d. 

Methodns alvnm dncens = metho„ 
dus pu:rgans 

Methodns antagonistica, ellentétes 
eljárás v gyógymód. E 11 e n f e 1 e s 
orvosi elbánás v„ bánás
mód. 

Methodns antiseptica, fe1töztelenitö 
eljá1as. F e i t öt ő 1 6 v 6 e 1 bánás 
v„ b á n ás in 6 d, sebkezelés. 

Methodns de:rivans ·= methodns re„ 
vel\ens 

Methodns diaclastica se„ operandi 
sec. l\faisoneuve, Maisoneuve-féle le·· 
szorító v. zúzó m{itevö elj<irás La 
1nethode diaclastiq_ue 

Melhodns dietractionis sec. l)um
Jeicher, 11esault{ad repositione1n luxa„ 
tionis cubiti), Dnn1reicher, Desaul~ 
könyökficzamodás beigazit6 n1ódja v 
eljárasa 

Methodus ender·matica se me
dendi, hám alá szerelő gyógyitd.s v. 
01voslás 

Methodus expectativa, beváró, vá.1·a
kozó, 1negfigyelő orvosi e~iárás. 

Methodus hippocratica = lnethodus 
repositionis humeri sec, Coopei:. 

Methodus hyperextensíonis sec 
Roacr (n.d reponendam lu:x.atione1n 
cubiti), Rosei:-féle könyök:ficzamodás
beigazitó eljárás. 

Methodns hypodexmatica, bőr alá 
való :fecskendezéssel orvosló el-· 
jarás. 

Methodus medendi, a gyógy111ód, 
gyógyeljárás, Orvoslás módja, gyó
gyitás módja 

Methodus pu:c·gans, h~shajtó gyógy·· 
T116d, h:-tshajt6 gyógyitás vagy or
voslas 

Methodns i:·epositionis humexi sec 
Coopex·, seu inethodus Hippocratis, 
l-Iip1Jokrates ka1 beigazitó módja. 

Methodus repositionis humeri sec 
Schinzinger, Schinzinger-féle kar
beigazitó eljárás 

Methodus i:evellens, elvonó, elvezető 
gyógyrnód, orvoslás 

Methogastrosis (v ö •. 1nethe és 
gastrosis)1 1. korhelycsorva-Katzen

, jammer i 2. iszákosságokozta gyoruor
bélbántalo1n 

Methomania (v., ö methe-és mania), 
idöszakonkinti iszákosság j elme bán„ 
talom, mely idönkint iszákosságban 
nyilatkozik. Quartalsaufer. Balogh 
szótárában: részeg dühöngés! Kinek 
van igaza ? ! ) 

Methylaminum (methyle és aminum), 
methylamin. 

Methylconiinum (v. ö 
conniinum), coniinum 
methylconiin. 

methyle és 
iuethylicum, 

Methyle (µe"t"á és ~ \)ATi anyag ?), a 
methyl 

Methyle bromata, brommethyl 
Methyle chlorata, chlormethyl 
Methyle jodata, jódmethyl. 
Methylenum (v ö, methyle)1 a 

n1ethyleu 
Methylenum chlor·atnm, chlór0s: 

klüros methylen, 
Methylhydrogenium (v ö lnethyle 

és hyd:togeniunl), methylhydrogen, 
Jnocsárlég Jobb: n1ethylydrogenium 

Methylinm. = methyle. 
Methylmercaptannm (!) = n1ethylum 

sulfuric.um 
Methylmoxphínnm (v ö n1ethyla 

és moTpbinurn) = codeinun1 
Methylnox·narcotinu n (v. ö. 1nethyle 

és norna1.c0tinu1n ), a 1nethy lnor nar
kotiu, 

Methylstxichninum niti:icum (v. ö 
methyle és strichniuum), salétron> 
savas methylstrichnin. 

Methylum = 111ethyle. 
Methylum aceticum, eczetsavas n1e

thyl. 
Methylnm 

methyl 
snlfni:icum, kénsavas 

Methyposti:·osis (µ.o.'.:Junóo--rp(i)ai~; (J.e:ri:l Os 
únoaLptil1NÚ1Jcu ágyat vetni), ::tgyvetés1 

a beteg ágyának Inegvetése„ 
Methysis (~ µi~uat;)i m<tmorosság, l'é„ 

szegség, ittaság 
Methysticinum (-), a n1ethysticin, 

piper lnethysticun1 egy kristályos 
anyaga. V. ö 

Methysticus (µo:'.:Jvattx~;), inámoritó, 
részegítő, Jnán1oros 

Metodontiasis (µ~:-i "11, ·f. 30or.-l~:o;; 
fogzás), 1. rendellenes, kó1os fogzás; 
2. n1ásodik fogzás, dantitio secun.
daria. 

Metopanti:·algia (v ö metopaut1on 
és LO &>:yo; a fájdalom), homlokü1e„ 
gekbeli fájdalou1 1 fáj d a 1 o 111 a 
homlokcsont odvaiban 

Metopantritis, homloküreglob, a hom·· 
lok odvában székelő lob vagy gyu„ 
ladás V. ö 

Metopantx·on, metopantrnm (•0 µ&„ 
Ltilnov a ho1nlok, LO éhLpO'J üreg), ho:n· 
loküreg, hon11okodú 

Metopion, metopium (-rO µ.o.-rW-n:tov, v.o:
Lú)1t0'J kies), a tar hely = glabella; 
2. galbanum (eredet: µ.o:Lá után és 
opium) j 3. galbanumtart6 kenőcs; 
4. Hippocrates szerint: metopon, 



Metopon, metopnm 358 Metroblennorrhoiens 

Metopon, metopum ('rO µtTWiCO\I ), a. 
homlok„ Hippocratesnél = metopion. 

Metra (-fi µ~cpo::), a méh, az anyaméh, 
nádra. 

Metr·acinesis (v ö metra i d rr., 'Íj 
xh'l]tH~ mozgás. Ugy látszik: újabb 
alkotmány, mely teljesen felesleges), 
va.iudás hiánya, vajudó méhösszehú
z6dás hiánya„ V ö. anodinia. 

Metrae (a.1 µ11-rpo:l), a mása, secundinae 
Metraemia (v„ ö metra és haema), 

méhvér1nesség, vértorl6dás a méh 
felé 

Metx·aemox·x·hagia (v, ö metra. és 
haemorrhagia), méhvérzés 

Metr'aemor·rhagicns (v. ö, az eléltte
valóval), n1éhvérzési, 

Metraemorrhoides {v. ö metra és 
baemorrhoides), a méhszád aranyeres 
bántalma,haemorrhoidesorificii uteri? 

Metx·algia (v. ö. metra; TO rJJ..yo~ fáj
dalom), méhfájdalom, méhzsába, méh. 
görcs. 

Meti:·algicus (v„ ö az előtteval6val), 
méhfájdahni, méhgörcsi 

M:etranaemia (v„ ö„ metra és anaemia) 1 

a méh vérfogyatkozása, metroliga€"
mia. Szóról-szóra : a méh vértelen·· 
sége. 

Metx·anasti:·ophe (v. ö. metra; ~ &wx:· 
G'Tpoqn~. megfordulás), méhkifordulás 

Meti:anasti:ophiou.s (v. ö motTana-
strophe), méhkifor~du!ásL, , 

Metx·aneurysmus (o T"fl; µriTpO:t; o:veupla· 
!J.Ó'O, dloaxop1Brir;), szóról szóra: méh. 
tágulás - de többnyire >hüvely„ 
tágulással« értelmezték 

Metre.tonia (v .. ö„ metra j ii:Tovor; laza, 
ernyedt),méhernyedtség, a méh zsong· 
talansága1 a méh elernyedése. 

Metratonieus (v. ö .. metratonia), er· 
n3:edt rné.h{i !\fctror1hagin, metrato„ 
nica, méhernyedtség okozta méh„ 
vérzés. 

Metratresia(v. ö. metra;lfTp'l'JTOr; át nem 
fúrt, nyilásnélküli), méhzár, imperfo· 
xatio uteri, a méhüreg, a méh
v i 1 ág h i á ny a, m~hösszenövés. 

Metratreticus, metxatretus, össze· 
nőtt méhű., Metractretica, metratreta, 
nő, kinek méhében üreg nincs, kinek 
méhe belsö világ nélküli. 

Metrauxe(v ö. metra; ~ o:\í~-q túltengés), 
méhtúltengés, a méh szertelen gya
rapodása. 

Metrectaneus (v„ ö metra i lxTdVe:l\I 
tágitni), méhtükör, speculum uteri. 

Metx·ectasia = 
Metx,ectasis (v„ ö. metra j ~ exTIXO'O'l~ a 

tágulás). méhtágulás, dilatatio uteri. 
Metrectaticua (v. ö ))'.IBtrectasis), 

méhtágulási, méhtá.gulás okozta 

Metrectopia (v, ö, metra; -1, ixTOTtllX 
helyváltozás), a méh helyváltozása1 

!en,des f-elyzetéböl való elmozditása, 
eltavozasa. 

Metx·ectopicus, metx,ectopus (v ö. 
metrectopia)1 mi a méh helyváltoza„ 
sát illeti, lnéhhelyváltoz;ási„ 

Metx·emphr.:i.cticns, mébdugulási, méh· 
daganat okozta stb. V. ö 

Metremphx'a:x:is (v. ö. metra; -fi i'µcppct„ 
~~:;; a bedugulás, betömülés)7 infarc„ 
tus uteri, méhbeli daganat. 

Metx'emphysema = physometra 
Met:i;·emphysematicus (v. ö metrem

physe1na), lnéhlégdaganat, - méhbeli 
légdaganat okozta 

Metx·enchyta, metx'enchytes(O µe:Tpe:y· 
J.Ú'YJ:;;), méhfecskendö 

Metx·epidemia (v. ö inetra és epide
mia)1 mébjárvány, járványos méh„ 
bántalou1, 

Metreux,ysma (v. ö 1net1a és eurysma), 
kóros méhtágulat. 

Met:i;·eux'ysruaticus (v. 0 metreu
rysma)1 méhtágulati. 

Metrhelcos, metx'elcos (v. ö metra; 
TO é'Axo:;; fekély), ulcus uteri corrodens, 
méhfekély - Felesleges 

Metr·helcosis,metx·elcosis (v„ ö. met1a; 
~ é?.xw:n:;; fekélyedés), méhfekélyedés. 
Felesleges 

Meti:·helosis1 metxelosis (µYÍTPO:. méh, 
D.e:tv fordulni) = metranastrophe. 

Met.x,icus (µe,ptx6r;), = mérési, méteri 
Metx·icus (µYJTp~xÓi;), anyai, méhi 
Metx•itis (v. ö. metra), mBhlob, méh· 

gyuladás 
Metxitis catarx,halis, hu1utus méh· 

gyula.dás, méhhurut. 
Metritis cex·vicalis chronica = me„ 

tritis parenchyma.tosa colli 
Metxitis gonoxx·hoica, kankós rné11-

gyuladas, méhkankó. 
Metritis haemox·x'ha.gica, vérző méh·· 

gyuladás. V,. ö„ endo1netritis haemo
rrhagica, 

Meti:·itis mnoosa, blenuor1hoea uteri, 
idült méhhurut. 

Metx-itis parenchymatosa, terimbeles 
méhgyuladás. 

Meti:itis pax·enchymatosa colli, a 
n11~h 'nyaká.nak terimbeles g,yuladása 

Metxitis puerperalis, gye11nekágyi 
méhgyuladás„ 

Metx·itis sex·osa = perimetritis 
Metroblennorx,hoea (v. ö met1a és 

blennorrhoea), a méhtakár, idült 
méhhurut. 

Metx·oblennoxr,hoicns (v. ö„ metr'o-
blennorrhoea), méhtakáros, idült 
méhhuruti, 

L 
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Metroblennozemia 359 Metroscopinm 

Metroblennozemia (v. ö. metra; 'ii. 
~).t\1vct. a nyálka, ~ 'YjµÍct az ömiés), a 
méh fehérf'olyása, fluor albus„ 

Metr·ocampsis (v„ ö. metra; 1] xo:.'µ~~i; 
hajlás), a m6h elhajlása 

Metr·ocampticus (v ö .. metrocampsis), 
méh elhajlási 

Metr·ocarcinoma (v. ö, metra és car·
Cinoma), méhrák. 

Metrocarcinomatious (v„ 0. metro· 
carcinoma), méhl:ákos stb. 

Metr'OCatarr·hus (v„ ö, metra és ca-
tarrhus), méhhurut„ 

Metrocele = hysterocele. 
Metrocelicns = hysterocelicus, 
Metr·ocelides {oct µTftpoxeAIOei;), fekete 

foltok. Hippokratesnél: anya.foltok, 
naevi materni. 

Metrocholosis (v. ö metra; xoAoi.Jv 
epét izgatni), gyermekágyi epelaz, 
febris puerperalis biliosa. 

Metrodynia (v.. ö metra; ~ ó<hhrri a 
f0,jdalom) = metralgia. 

Metrodystocia (v„ ö metra és dysto„ 
cia), rendellenes méhalkotás okozta 
nehéz szülés . 

Metr•odystocicns (v„ ö. metrodystocia), 
nú a rendellenes méhalkotás okozta 
nehéz szülés eredménye„ 

Metrolencorx·hoea {v. ö, matra; ).~u>to':; 
fehér, f;~i:'t folyni), a méh fehérfölyása, 
leucorrhoea uterina„ 

Metroloxia (v. ö,. metra i Ao;ó; ferde) 
= hyster·oloxia, 

Metroloxicns = hysteroloxicus, 
Metrolymphangitis (v. ö metra és 

lyn1phangitis), a 111éh nyirkedényei
uek gyuladtisa. 

Metr·omalacoma {v ö, metra j µCU.a>tÓ; 
puha) = hysteromalacoma. 

Metromalacosis(v. ö„ met1·omalacoma.) 
= hysteromalacosis, 

Metx·omania (~ µ'f)'t'pOjÍ.o:'tlo:), lnéhdüh, 
anyadüb. V. ö. hysteron1ania, nym„ 
phomania, fui:or uteriuus, andromauia, 

Meti:·omaniacus (v. ö, metromania), 
anyadühes 

Metr·omelanorrhoea (v. ö. metra; µt
Acr.'to; fekete, P~ív folyni), fekete (vé
res) méhfolyás. 

Metrometr·um (v. ö. metra; -rC µttpoil 
mérő) = hysterometrum. 

Metromyzeus, metr·osiphon (v. ö„ me„ 
tra ; µú~~til szopni), méhszivattyU 

Metron, metrum (-rO µlrpov)1 a inérö 
' eszköz, a mérték, a mérő 
Metr·onenria' (v. ö. metra és nervus), 

ideges méhbtintalom. 
Metrope:rlssia == metrypertrophia. 
Metrope:r·itonitis (v. ö., metra és peri„ 

tonitis), méh··hashártyagyulad&s. 
Metr·oper·ittia = metroperissia, 

Metrophlebitis (v. ö. met:i:a és phle„ 
bitis), a méh er·einek lob,ja, gyuladása 

Metrophlegmymen (v„ ö„ metra j 't'o 
~Ae'.yµa. nyák; ~ ~µ:rfv hártya), a. méh 
nyákhártyája, mucosa uteri. 

Metrophlegmymenitis (v„ ö„ métro„ 
phlegmymen), a méh nyá.kh&rtyájá„ 
nak lobja j inflaramatio tunicae mu· 
cosae uteri, catarrhus uteri. 

Métx·ophthisis (v ö metra és phthi·
sis ), a méh sorvadása. 

Metroplethora (v, ö„ metra és ple
thora), a méh vér b6sége, a m éh 
vérmessége 

Metr·opolypns (v. ö. metra és polypus), 
a méhbabatcz, a méhpolypus 

Metr·optosis {v. ö„ metra; -lJ r.:pÓ'ltTMCl~ 
előesés), a méh előesése. 

Metroptosis(v„ö. metra; ~rcrWcrti; esés), 
méhelőesés, méhkiesés 

Metroptoticus (v„ ö. metroptosis), méh· 
elöesési 

Metropypphthisis (v„ ö„ metra; -ro 
nÜoil a geny és phthisis), genyes méh· 
sorvadás. 

Metr·orrhagia (v, ö, met1'a; "lj Pct.yTÍ sza· 
kadás), méhvér·zés, 

Metrorrhagicns (v ö metrorrhagia), 
méh vérzési. 

Metrorrhecticus (v, ö. metror1·hexis)1 

rnéhszakadási 
Metx•orrheuma(v. ö Juetra és rheuma), 

méhcsúz ! ? 
Metror·rhexis (v. ö. metra j Ti PTi~t.:;: a 

szakadás), rnéhszakadás 
Metr·orrhoea (v, ö,. metra; {iE-lii fOlyni), 

n1éhfolyás általában. 
Metx·orrhoicus {metro1·1·hoea), méh· 

folyási 
Metrosalpinges (1netrosalpinx többa„ 

se) , méhkürtök tubae fallopiaµae, 
seu Fallopiae. 

Metx·osalpingitis (v„ ö. metrosalpinx), 
méhkürtlob; a n1éhkürtök gyuladása, 

Metrosalpingor·r·hagia (v„ ö„ inet10·· 
salpinx i ~ p::i;y~ sérülés), 1néhkürtvér
zés, baemorrhagia e tubis fallopianis 

Metrosalpingox·rhexis (v. ö. metro·· 
salpinx; -1) p1j;li; 'a szakadás), a méh~ 
kürtszakadás, méhkürtvérzés. 

Metx·osalpinx (v. ö metra; "fi cri:/Arrtyl; 
kürt), a méhkürt 

Metx·oscirrhus (v. ö. metra és sci
rrhus), a méh rostos rákja 

Metroscolioma = 
Metxoscolioe.is (v. ö. metra; ~ crxoA(wati; 

ferdeség), a méh elferdülése = obli
quitas uteri 

Metr·oscopia (v ö. metra; 1) crxcrrc'fÍ, a 
vizsgálat), mélivizsgálat 

Metxoscopium (v. ö. metroscopia), a 
mébtüköI„ 

\ 
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Metrosiphon (v. ö„ metra ; ö al(f)MV 

lop6, szivattyú), méhszivattyú. 
M8ti:·osphongio:m.ata (v ö metra és 

sphongiomata), méhgümök 
Metrostenosis (v. ö. metra; i/ crTlvcucrti; 

szükülés), méhszükülés, méhszoros 
Met:1:·osteresis (ii µ~Tflct a méh; ~ ryrÉpT)

crti; fosztá.s), 1. méhkiirtás; 2. méh
hiány„ 

Metrostereticul!I (v. ö .. metrostere~is ), 
méhnélküli, méhkiirtási, kiirtott méhű. 

Metrosynizeei-s (v. ö, metra; fi cruvl~T)/Jti; 
összenövés), a méh összenövése, oda
növése, hozzánövése a szomszéd kép
letekhez. 

Meti:·otomia (v. ö, metraj ~ -roµ:rj 
metszés), méhmetszés; méhmegnyitás, 
császár·metszés. Hysterotomia. 

Metrotomicus (v. ö. metrotomia), csá„ 
szármetszési, 

Metrotomns (v ö. metrotomia), 1 
metrotomicus; 2. a méhnyitó i 3 
császárkés, méhkés 

Metrox:ylon minifernm Spr„ (~ µ~Tprt. 
a bél és ,; ~úhov a fa) = sagus raphia 
Lam 

Metr,oxylon r·uffi.a Spr'., sagus Ruffii 
Jacq 

Metroxylon sagus F..:'ó!t = sagus 
Rumphii Willd„ 

Metrnm = metron 
Metrnm gallicum, a métermérté\:. 
Metrydrorr·hoea (v„ ö. metia és hy" 

drorrhoea) = hydrorrhoca uteri,. 
Metx"yperaemia {-/i µ~Tprt. a méh; v ö. 

hyperaemia) = metroplethora„ 
Metryperaesthesis (v ö rnetra és 

hyperaesthesis), méhidegesség, a méh 
kóros ingerlékenysége. 

Metrypex·trophia {v. ö n1etra és hy. 
partrophia), a mél1 tultengése, hyper„ 
trophiar uteri. 

Menm foeniculnm Spi:·„ = foenicu· 
lum officinale All, 

Mei:ereum = dapbne mezereu1n 
Miamma (TO µla:µµa.) = 
Miansis (~ µlocvcni;) = 
Miaria ('~ µtapla.) = 
Miasma (TO 1.1,lacrµci:, µtci:l'lle:tv fe1tőztetni)1 

1. fert6zés, fertőző anyag; a fertő; 
2, légfertő gerj 

Miasmatícus {v„ ö. miasma), ge1jes, 
fertőző, légr"ontó 

Míasmnl!I (6 f.1,(Cl'.IJ/J.~i;) = miasma 
Mica pani11 albi, kenyérbél. 
Micatio (rnicare gyorsan mozogni)1 pis

logás. 
Micranatomia {µtxpói; kicsi; &vci:Tiµve:w 

bonczolni), górcsöi bonczolás. Anato· 
mia microscopica, mikroszkopikus 
anatomia. 

Miora.natom.ion.• = 

Mic:r•ana.tomns (v. ö. micranatomia.), 
górcsői boncztannal foglalkozó 

Micrangion (µtxpÓ; kicsi ; TO &yyelov az 
edény), a hajszá.ledény. 

Mic:r·encephalia = micrencephalum. 
Micrencephalicus (v. ö. micrencepha· 

lia), kisagyú, kisagyvelejü. 
Micrencephalíon , micrencepha-

lium, micrencephalon = 
Micx,encephalnm (µtxpÓ; apr6; v. ö. 

encephalon), kisagy, kisagyuság. Xem 
= cerebellum - agyam:; -, mert az 
görögül: encephalis 

Micristicus, g6rcsőszöveti V ö 
Mic:z:istologia (µcv.po'.:;: apr6; v ö 

histologia)1 a. g6rcsöi szövettan 
Microbacte:z:'Ía (µtxpó.:;: kicsi, apró; itt 

górcsöi, csa.k nagyitva látható; és 
bacterium), eveszf,ö bakteriumok, 
mik1obakte1iumok. 

Mier'obíotismns (µtxpo'.:;: apró stb ; v. 0. 
az elötteva.16val ; biotismus ·- ~tW· 
naµó;, görög sz6 nincsen; da van 
~ ~tot'"l]', fi ~to't'"I);, fi ~(rocrt.:;: a.z élet -· 
tehát microbiotia, v microbiosis vol· 
na a kor1·ekt alkotás)1 az apró, parányi 
lények tana„ v„ ö 

Microbinm (µtxpó.:;: apró,~ ~loi; a lény), 
apró lény, csupán nagyitva látható 
-· tehát parányi lény AltalánoR neve 
a bakteriumféléknek 

Micx·oblephax'ia (µtxpó.:;: apró, kicsi; 
v. ö„ bleph(l,,tun), kis, ap16 sze1npilláju 
állapot, V ö 

Micx·oblephar·on, micro blephaxum., 
kis szemJJilla, ap1ó sze1nhéj 

M1cr-obrachins (µtxpó; apró; v ö. b1a·· 
chium), apró ka1·ú szörnyeteg„ Balogh 
szótárából 

Microcephalia, kisfejlí.ség. V ö ini-
crocephalus. 

Microcephalicns1 kisf8jií, aprófejií 
Micx·o-cephalon, microcephalum = 
Micx·ocephalus (µtX?Ói; ap1Ó; v ö, 

cephalos), kis fBjli., ap1·ó fejű 
Microchemia, micr·ochymice (µmp~.; 

apró j v. ö. chemia), nagyitó v. nagyi
tásos vegytan, nagyitva látható anya
gok vegytana 

Mici:'ococcns (.u.ixpÓ; -apró ; v ö. coc
cus), a mikrokokkusz, apró gömb -
v. szemcsealakú bakte1iumok Erjesztő 
gombák(?). v„ ö. sphae1·0„bacteria. 

Micx·occns diphtheriticus, a diph„ 
theria - a fenegyik mikrokokkusza. 

Micr·ococcus ex·ysipelogenes Fehlei· 
sen (rectius: erysipelatogenes v. 
erysipelatogennetes), orbánczterrnö 
mikrokokkusz, orbánczerj? 

Micrococcns septicns, ez evesztö v 
rothasztó erj. V. ö microsporon sep
ticurú. 
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Micrococcns nreae seu nrinae, húgf· 
erjesztő mikrokokkusz 

Micr,occns vaccinae1 a himlöerj, 
.,.,-Jiimlö .. termö n1ikrokokkusz. 

:Microcosinicus (v ö. microcosn1us), 
kis világi, embe:ri, egyedi, egyéni 
Scientia. miCJ:ocosmica = physiologia 
vagy anthropologia. Macbina micro• 
cosmica, éltlszervezet„ Sal microcos· 
micum = sal urinae. 

Microcosmologia (v. ö. microcos1uus i 
6 Aóyoc; a tan) = physiologia, anthro· 
pologia. 

Micr·ocosmns (µtxpóc; apr6, 0 xócrp.o; a 
világ), a kis világ, világ kicsinyben 
Az emberi élösze1·vezet 

Microcythaemia (µrn.pó; ap1·6; v ö. 
cythaeruia)' aprólékos) p a.tan y i 
vértekecsek jélenléte a vérben :>A. 
vérnek oly állapota., midőn a cendes 
piros vértestecsek 1nellett 3-~··11nik1·0· 
millimeternyi vértestecsek is talál·· 
hatók«. Balogh szótárából. 

Microdon (µtxpó.:; apró, ó OOoú:; a fog), 
kis fogú, apró fogú Balogh sz6tá
rab61. 

Micro-encephalia (Ba.logh szótárá·· 
b61) i v. ö„ micrencephalia, 

Micr·oglossa (µDtpÓ.:; apró ; v. ö. glo:;:sa), 
ap10 nyelv. 

Microglossia (v. ö„ az elöttevalóval), 
kis, apró nyelvűség, apró nyelvli 
állapot 

Micx·ognathia (µtxpó; apró; v ö. 
gnathos), apró auuság, ap1·6 állú 
állapot. 

Micr·ographia (µtxpó.:; apró, yprf.r.pc.t'> le
irni), pa1·ány testek leirása, iajza. 

Micrologia (~ [J.txpo).oylet.)1 1 apr·6lé
koskod8 s, szö1·szálhasogatá,s ; 2 na·· 
gyitva látható testek tana, a gór
csövi á1latok - test0l{ tana - tehát 
a mikrobiumok tana?! 

Mic~·omelne. (µtxpói; apró ; ,o fH'.Ao:; a 
tag), apró tagú szörnyeteg 

Micrometrnm (µtxpó:; apró; T'.i p.&<pO'> 
a nlérö, mérték), parány in érték, 
mikrometer. 

Micromillimeter = 
Micromillimetrnm {fJ.tXpÓ.:; apró, inille 

ezer i ,.; µSTpO'> mérték Hybridum), 
IIarting-féle mikro1nillhneter - a 
inillimeter ezredrésze, 

Micrommatus (µtxpó.:; apr6, ,Q Öµµa. a 
, szem) = microphthalmus, 
Micro:t:.nm Listingi (µtxpó:; apró), 

Listing-féle mikromuni... Azonos: mi· 
c1omi:Ühnet1um, csak hogy ennél 
minden tekintetben jobb szó 

l\ficx·o-organismns (µtxp{; apró j v. ö. 
organismus; tehát: microrganismus) 
= .microbium. Utóbbi jobb szó. 

Microphonia. (fi µtl'.pocyc..wfo:), finom, 
gyenge, alig vagy épen nem hallható 
hang 

Microphollin:m. Wheatstonei (v ö 
av, el6tteval6val), \Vheatstone-íéle 
b a n g u agyi t r\. Balogh »hangerÖ·· 
sitö készüléknek« fordit.ja 

Microphonus (!J.tY.pÓ-:pw·10:;); finom, gyen· 
ge hangÚ·· 

Microphotographia (µtxpó.:; apró; 
v. ö. photographia), nagyitó fényké:p·· 
itás„ "Ertsd: nagyitva liltható tárgyak 
fényképiiasa 

Micr-ophotogi:·aphion ( <.:, ö. a:.r, elötte·· 
valóval), nagyit6 .. fényképir6-gép. 

Microphthalmia ( -), világrahozott 
apró-szemliség V. ö. 

Micx·ophthalmns (µtxpó9'JuAµoi;), apx(> 
szemli, kiss,,;e1nii 

Mici:·ophyi:a (1\ µt:1.por.pv/"et.), a kis termet, 
apró ter1net. 

Mici:·ophyes {p.txpo9v1Í.::), apr6 termet.ii 
l\-1io1'ops~a (µ.txpó; apr61 ·fi Ö1fit; a látás)1 

aptólátás, szembántalon1, melyben a 
tiirg,yak rendellenes ap16ságban tiin~ 
nek fel 

Mici:·opns (µ(xpó:; apró, 0 rcoú; a láb), 
kis lábú szörnyetBg? A.pró htb. 

MicLopyla, micropyle (µtxpó; kicsi, 
ap16, Ti rcÚA-tj a nyilás)1 petonyilás:1 

peteszád 
Microi:·chis (µtxpóc: apró; v. ü. otchis)1 

lLlHÓ he1e apr6 her~jü. 
Micl"oscelns (µ!.xpó.:; apr6 1 ,O ox:tl.o.:; a 

czomb), ap16 czn1nbú1 vn,gy szán't 
szörnyeteg 

Mioroscopia (-), a g61csövészet) a 
nagyító vizsgálat \T ö. m.ic1osco· 
picus 

Mic1oscopicns (-), g6rcsövi1 nagyi
tói, A.ní1nalia mic1·oscopica, a parány
állatok1 csak nagyitva láthat6 á1la
tok. V. ö„ 

Micr·osoopinm {µ(xpÓ; apró) ~ crxon:~ 
a vizsgálat), a g6rcsö, a nagyit6. 

Micr•oscopinm. ad demonstxationem 
= microscopium 1nanuale 

Micr·oscopium compositum, összetett 
nagyi tó 

Microscopin:m. cum polai."isatione 
= microscopiun1. polarisans. 

Micx•oscopinm iqannale, kézi na
gyit6 

Microscopium mnltoonlare, sok 
szemcsövü nagyitó. 

Micx·oscopium polarisans1 fényi!á
nyitó nagyító. 

Micr·oscopinm si:inplex, egyszerű na
gyit6 

Microscopium stereoscopionm, ste· 
reoscopicus uagyit6 
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Microsomia (µoepO.:;: apró, 'r'o crhlµo: a 
test), törpe termet, a törpeség„ 

Mic:r·ospectroscopum (v. ö,. micr6sco
pum és spect1 um), nagyitó spectro
scop 

Micx·osphyctus {µlxpóai:puxTo.;), apró ér
verésli. 

Mici:·osphyrla (;.., µ.txpoai:pu~lo:), apró 
érverés„ V. ö. pulsus debilis„ 

Microspoi:·on Andouini (µtxp~i; apró, 
~ ar.op~ a mag), Andouin gombája, 
az alopecia ar·eata penészgombája. 

Mic:r·osporon anomaeon seu dispai;·, 
a pityriasis circinata és marginata 
peuészgombája 

Microsporon diphthel'·iticnm Klebs, 
fenegyik fejtéí ~roncsoló to
roklobokozó - penészgon1ba 

Mic:r·ospox·on fnrfnr, a korpapenész
gomba, pityriasis versicolor nevű bán
talomnak oka. 

Mic:r·ospo:r'on mentagraphytes; men„ 
tagraokozó penészgomba 

Mic:r·ospox·on minutissimnm, az e1y
thrasma okozó penészgomba. 

Micx·ospo:r on septicnm = niicrococcus 
septicus 

Mici:·ostomia congenita, világraho
zott kisszájúság v, aprósz~j"tiság V, ö 

Microstomus (µtxpói; apró, t"0 aTÓµo: a 
száj), a kisszájú, aprósz~jú szörnyeteg 

Micr·othli'hens = 
Microthliptsr (µtxpOi; apró, C ~ÁtTCT~p 

húrok), szorító műszer, kap o e s? 
Mic:r·otes (~ µtxpÓ71')i;) az fl.,pr6ság, pa

rányiság 
Microtia (µtxpÓi; apró, TO o~i; a fül), 

világrahozott apr6fülllség 
Micx·otismns (ilyen görög szót nem 

találok) = microbiotisn1us. 
Mic:rotiJmia {µtxpói; pa1ányi, TÉµ-.tw 

Inetszeni), az úgynevezett metszetek, 
metszvények készitése a nagyitás
hoz. Talán megfeleléíbb volna l'Sze„ 
let«, vagy szelvény. Az nem baj, 
hogy szelvény - coupont jelent„ v„ ö„ 

Micr(l_2?ntnm {v ö„ az eléítteval6val), 
a n:. .. Jrotom, müszer mikroszkopus 
mets'.zvények, szeletek készitésé1·e. 
Magyarul; szeléí?! 

Microtomum magnu.m sec Gu.dden
Katsch, Gudden.féle na.gyszelö vagy 
microtom. 

Micx·otomum Reicherti, Reichert
féle szelő vagy mikrotom. 

Micx·otomum Thanhoft'eri, Thanho:f
fer„féle kézi szelő vagy kézi mikrotom, 

Micx·otomum sec. Thoma, Thoma
féle szelő vagy mikrotom. 

Microtxophia (µtxpói; parányi i ~ cpoq>~ 
a. táplálkozás), elégtelen, ki nem 
elégitö táplálkozás., 

Microt:i:·ophicu.s (v. ö, microtrophia), 
elégtelen vagy ki nem elégit() táp
lálkozás okozta, 

Micxotz·ophus {-), rosszul táplált, 
rosszul tápláló. 

Miorotns (v. ö microtia), kis, a.pró, 
parányi fülű szörn.yeteg. 

Mictecc:risis (µtxTéi; elegyes, lxxp{ve:tv 
kiválasztani), elegytartalmú kiválasz
tás, elegy kiválasztás, 

Mictio, mictns (mingere vizeleni), 
a vizelés, hugyozás 

Mictocystis (µt:t.TÓi; elegyes, vegyes ; 
v„ ö. cystis), elegyszerkezetű tömléís 
daganat?! 

Mictolithosi mictolithus (µtxTÓi; ve
gyes, ó A['.:Jo; a kő)i elegykő. 

Micturitio (micturire hugyozásra in
gerelni, vizeletre hajtani), vizelés-in· 
ger, untalan hajtás vize
l e t r e 

Mictus = mictio„ 
Mictus cruentu.s = haematuria. 
Mictus involnntarins = enuresis. 
Migma {"rO µ(yµa.) = mixtio, mixtm:a. 
Migx·aine (fr.) = hemicrania. 
Miliaria (milium a köles), a köles„ 

himlő, exanthema miliare„ Eddigelé : 
köleg. 

Miliaria alba, feh0r köleshimlö 
Miliaria balnea:r·is, fürdéí kölesbimlö„ 

fürdőkiütés lutrexanthema 
Miliaria. cx·ystallina, átlátszó köles

himléí. Hebra szerint eredeti börbán„ 
talon~, de1·1nopathia sui generis, 

Miliaria xub:r·a, veres köleshimlö„ 
Iíebra sze1·int: miliaria alba et rubra. 
= sudamina = eczema sudamen, 

Miliaris, miliarins, kölesszerü„Febris 
rniliaris seu millaria seu vesicularis, 
köles kiütéses láz Tubercula miliaria, 
sze1ncsés gümök. Glandulae miliares, 
kölesszen1ii zsirmüígyek, 

Miliolnm (milium kies,) = glandula 
miliaris. v„ ö„ miliaris„ 

lfiilitaxis, katonai Nosocomium mili
tare, katonak61ház„ Medicina rnili
taris1 katonai orvostan. 

Milium, J kölesszem, köles ; 2 a kö
leshimléí V ö grutum 

Milium colo1des, enyvszerűleg v. ko
Űsonyásan elváltozott kölesdaganat. 

Miliu.m palpebrale, a szemhéj köles„ 
daganata, 

Millefolinm (mille ezer, folium lev.él); 
y. ö„ achillea millefolium L 

Millig:ramma, milligram 
Millilitre, milliliter 
Millimétre, a millimeter 
Milphae (cxf µ0.<pcxt) = 
Milphosis (~ µlArpwot.i;) = madarosis. 
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Miltos, miltu.s (0 µD.To;), 1. mini11m; 
2. minden veres ásvány„ 

Miltosis = milphosis 
Mimice (µ~µ~•rlÍ, f.H!J.i)TtX~ TiX,Vi)), az arcz

játék tana. 
Mimochasmesis (µtµ::l'I utánozni, 1J 

xáaµi)crt; ásitás), az utánaásit.ás 
Mimosa catechu L, :6.1„ katechufa 

Azonos : acacia catechu \Villd. 
Mimosa senegalensis Lam„, szenegali 

gummifa. Azonos : acacia senegalen
sis Ait., acacia verek GuilL et Perott 

Mimotannicu.s, catechutannicus, cate. 
chucsersavas, 

Minex·a martis solaris hassiaca, kén·· 
savas vas„ Ovum philosophicum. 

Miner·ale, az ásvány. Többesben: 
Miner•alia, az ásványok 
Minei:alis, á.sványi. 
Mineralogia (minera érez, ásvány, 

ó A6yo~ tan), ásványtan, 
Mineralogicus (v. ö„ minera), ásvány~ 

tani 
Mine:i:alogus, ásványtannal foglalkozó 
Mineromephitis (v. ö. ruinera és me

phitis), ásványos légfertözés, ásvány
okozta légromlás, mephitis minera.lis, 
miasma mephiticum mine1ale Balogh
nál: bánya.méreg. 

Minei:·va (IIchAct; 'A:Jr;vYJ), a tudo1nány 
istennője, Jl.finerva. 

Minium, minyum (? ! ) = plu1nbum 
hyperoxydatum rubrum. 

Mino:r·atio, minutio (minor kisebb), 
kisebbités, csökkentés; gyengités, 
erőfogyasztás, kime1·ités hánytatással, 
hashajtással 

Minorativa :r·emedia, gyengitő sze
rek. V. ö 

Minorativus, kevesbitő, csökkentő. 
Minuta se. febris, 4 nap alatt halá„ 

los láz„ ,. 
Minuta (-}, pars ho1·ae, a perez 
Minuta secnnda, másodpercz 
Minntio = minoratio. 
Minntio monachi, fiatal fér·fiak (bará· 

tok) kime1·itése ereléssel ·- vérei„ 
-vonás által. 

Minythesis (~ µtvu'.J1jat~), Hippokrates· 
u61 = meiosis. 

Miosis = meiosis, 
Miosis ocnli, 1. phthisis oculi j 2. myo

sis pupillae. V. ö. azzal 
Mioticns = meioticus 
Mi:rabilis longiflo:i:·a L, mexikoi 

csoda.virág, Gyöke1·e - radix lnatalis
tae seu inetalistae hashajtó gyantával 
bir, mely Nikolai szerint, jalapához 
hasonló! V. ö -V{ittsteiu Handwör
terbuch der Pharmacognosie pag 
525. 

Mirabilisi csodálatraméltó ; sal mira-

bile Glauberi, a csodasó , natrium 
sulfurieum. 

Mirach, ,myxach (arabs)=epigastrium; 
2. paries abdominis anteríor i B„ ab·
domen j 4. omphalus ; 5„ peritonaeum 

Mirachia, almir·achia (v„ ö mirach), 
alhasi bántalo1n 

Mii:;aehialis (v. ö. mirach), alhasi. 
Affeutio mirachialis = mhachia„ 

Misantht:·opia (tO µtao:; gyűlölet, Ó lí.-i
'.Jpwrro:;· embe1 ), embergyűlölet. V. ö 

Misanthropns (0 µ~o-ct'v:JpMn:o;) 1 ember„ 
gyűlölő 

Miscella, keverék. elegy. 
Miscella pr·o solntione calcii oxy

snlfnrati, calcium oxy-sulfuratum„ 
kever ék a mészeu,yéleg--kéuegoldathoz. 

Miser·ei:;·e··mei (könyörülj rajtam), bél·· 
sárhányás, emésztethányás, ileus 

Miseria, a nyomor 
Mismi tita, coptis teeta Wall., kop-· 

tiszfű, melytől a rhizoma coptidis 
ered 

Misogamns,(TO JLÍO"o:;, a gyűlölet; Ő yclµo:; 
nősülés), nősüléstől irtózó 

Misogynaens, mysogynes = 
Misogynns (µ~o-oyúv:no:;, µtao1ú·1YJ.;} 1 uő

gyíilölő. 
Misopsychia ('rO µfao:; gyűlölet, -f.i ~ux"li 

lélek), életuntság, életeunt búko
morság 

Missadan (arabs) = n1ercurius 
Missio (n1ittere küldeni), küldés, bo

csátás 
Missio sangianis, vérbocsátás, vér

vétel, erelés. V„ ö„ venesectio. 
Mistio, mistnra, mistus = mixtio, 

mixtura, mixtus. 
Mitella, a karkötő, kötő. 
Mitella longa sen pa:r·va, hosszú 

karkötő 
Mitella magna, nagy karkötő, 
Mitella pa~·va = mitella longa. 
Mitella quad:r-angula~is s. magna, 

nagy karkötő 
Mitella triangularis háromszögű 

kendi), háromszögű kötő 
Mith~idaticw.m r·emedinm (µl:JptOcrn~ 

xOv cpcÍp!J.rxxov), állitólag Mithridates 
király által 54 részből összeállitott 
ellen1néreg, ellenszer 

Mitigans, euyhitö. 
Mitigantia remedia, enyhitő szerek 
Mitigatns, enyhe, szelid„ 
Miti:;•a fejkötő, sipka. 
Miti:;a Galeni, Galenus„féle főkötő. 
Mitra Hippocr·a~is, Hippokrates sip-

kája, főkötője. 
Mitralis, sipkaido1nú. Valvula. mit

ralis cordis, a szi v sipkaalakú -· két 
hegyű billentyűje. 

í 
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Mixes (at µl~zl,), a vé1vegy bántalmai. 
Többese a sz6nak 

Mixis (+i µt~~,), 1. a keverés, vegy; 
2 közösülés, coitus. 

Mixopyos (µl~Ónuo;), genynyel kevei t, 
genynyel elegy. 

Mixtio (v ö. mixis) = 
Mixtnra-, mistnx"a. (miscere keverni), 

keverék, g,yógysze1keve1ék, több i·ész„ 
ből összekevert, folyékony orvo_sság 

Mixtni:-a agitanda, felrázandó keve--
rék, rázandó folyékony 017osság 

Mixtu:r-a ammoniaci, lnnmoniakos 
folyékony orvosság. 

Mixtnra asae foetidae, b-Hzaszatos 
folyéko.1y 01voss8.g 

Mixtnra calmans b:z:-omata, b1ón1os 
kloroformos folyékony orvosság. 

Mixtnr·a calmans haemostatica ~ 
íájdalo1n - s vérzéscsi11H.pitó folyé
kony orvosság 

Mixtn:r-a contracta1 tö1nör kev:.e1ék; 
cseppenkint adR.ndó folyékony ol·vos
ság 

Mixtnre. c:rete.e, krétás folyékony Ol"· 

vosság. 
Mixtnra Danovani, Danován„féle 

keverék. 
Mixtnr-a diabolica, ördöngös keverék, 

undoritó folyékony orvosság Balogh 
sz6táráb61. 

Mixtnra effeI·vescen'S, pezsgő folyé
kony orvosság. 

Mixtnxa fex·x'Í a1'omaticai vasas illa
tos keverék. 

Mixtn:r·a geutianae, folyékony tá1-
nicso1 vosság. 

Mixtn:1-e. gnajaci, folyékony guajiik 
orvosság 

Mixtnra gnmmosa, folyékony gunu11i
Ol'V0!3ság 

MixtnPa kreosoti s, ci:·eosoti1 kreo·· 
zot0s folyékony orvosság. 

Mixtn:1-a media, kanálonkint szeden· 
dő keveték v, folyékony orvosság 

Mixtn:r-a oleosa = ernulsio oleosa. 
Mixtnra oleoso - balsamica = bal„ 

samu1n vitae Hoffmanni 
Mixtnra sennae composita, össze

tett szennafözet. 
Mixtn:r·a spix:-itns vini gallici, fran„ 

czia borszeszes folyékony orvosság 
Mixtns = mixtura 
Mixtns, mistus, kevert, elegy. 
Mneme (~ µ'r~µ1']), az emlékező tehet„ 

ség, e1nlékezet. 
Mnemonenticns (µ\11]µ0\leunxó;) = 

n1nemonicus. 
Mnemonica, --- --inemonice

1 
emlékező 

tehetség. v„ ö':, 
Mnemonicns (µ\11')µ0v~xó;) emlékezeti. 
Mne.;notechnia (Y- µv~µ'l emlékezet i 

i 1 TiY.'>'tJ m-Hvészet), = mnemonice, 
Mnemotechnicns = mnemonicus 
Mobilis (movere mozgatni), mozgé·· 

kony 
Mobilitas (v„ ö„ mobilis), mozgékony

ság„ 
Mochlia (i-i µoy),da µoxAla) = 
Mochleusis (l/ µóx),c:uat~) , e,meltyü-

111{iködés ; ficzamodások beigazitása 
emeltyil vagy csigacsin segélyével. 

Mochlion (mochlos kicsinyitve), kis 
emeltyli, vechis 

Mochliscus (ó ,u.ozHax.o~), apr·ó einel~ 
tyü 

Mochlos 1 mochlns (ö p.oxAó;), az 
emelty{í 

Mochthos, mochthns (0 µóx_So;), 1 sú„ 
lyos inunka; 2. súl_yos bántalom ; 
8. = agonia. 

Modificatio (modi:fica1e változtittni\ 
inódositas, valtoztatás 

Modiolus (1nodius kicsinyitve: tehát 
kismérték), lékesz koronája. Celsus·· 
n:U = t1epano11. 

Modiolns cochleae anris, csiga
tör, csigao1·s6, a fdlcsiga első tekcr
vényének tengelye v. csapja 

Modiolus femina1 nőlékesz, 
Modiolns mascnlns, himlékesz - ko

rona. 
Modnlus cranii1 a koponya alap1nó-

1·ete. Török Au1él tanár 
Modus, a mé:rték, határ, szs.bá:ly, inód. 
Modns ce:rebri = protuburantia ce„ 

rebri annularis 
Modus cur-andi, gyógymód, az orvosi 

cljárás1 kezelés, az orvosi elbánás 
Moenia, a falak 
Moenia dentinm, 1 a fügso1 i 2„ az 

álkapocs széle a fogsejtek 1nellett 
Mogigi:aphia (µÓy(; üggyel „ bajjal 1 

ypdpuv üni), az irógörcs. 
Mogigi:-aphicns, mogigx'aphus (v ö. 

111ogig1-aphia \ irógörcsi. 
Mogilalia (~ µoytAcülo:: ; v ö inogos ), 

ü gy e s-baj o s be sz é d. Az illető 
egyik másik mássalhangzót nem bilja 
kiejteni 

Mogilalus (µoylAo:Ao;), nehezen beszélő, 
ügyes-bajos beszédit 

Mogos (ó µóyo;), 1. sulyos inuuka ; 
2 sulyos bá,ntalom, sulyos bánat. 

Mógostocia (1i µoyocrrox{o:), nehéz szü„ 
lés, partus di:fficilis. 

Mogostocos (µoyocrtÓxo;), L nehezen 
szült; 2. nehezen szülő; 8, Home:r
nél : nehézszülőkön segitő 

Mola (~ µÚ).1'J), 1. a malom j 2„ mi -
malo1nkéíszerüleg - kerek, pl. a záp
fog feje, a patella; 3 maxilla; 4 az 
üszök„ Utóbbiak: 

Mola aquosa, vízüszök„ 
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Mola carnosa, húsüs'zök. 
Mola crinita, haja.s üszök 
Mola dissimularis, elegy üszök„ 
Mola genu = patella 
Mola hydatidosa , rivókás üszök, 

hólyagcsás üszök 
Mola lapidea, kőüszök 
Mola pulmentar,ia, kásás üszök, 
MOia r'acemosa, fürtös üszök 
Mola sanguinea, vérüszök. 
Mola spuria, álüszök. 
Mola· tendinosa, anís üszök 
Mola ventosa, szélüszök.. (? !) 
·Mola vesiculosa, hólyagos üszök„ 
Molaris, Brlő Dens iuolaris, örltl, vagy 

zápfog. 
Molecula (moles kicsinyitve), a tö-

mecs„ 
Molecnlar·ia (molecula), tön1ecses 
Moles, nagy teher, tő1neg 
Moles gangliiformis = ganglion 

Gasseri.. 
Molilalia (µÓA~; = µo'y<; ; /,o;Aelv beszél

ni), a gyagyogás V. ö. mogilalia., 
lambdacismus„ 

Molimen, törekedés, törekvés, ertllkö
dés, fáj dalom. 

Molimina abor,tns, az elvetélés in
telmei, előfájdalmai, az elvetélés va
,judása. 

Molimina haemor'r'hoidalia, arany
eres fájdalmak, intelmek. 

Molimina haemorrhoidnm snppres·· 
sar·nm, va.karan.yér okozta f:i.jdal
mak„ Tul~jdonkép a megrekedt arany· 
érfoly:i.s okozta keresztcson.t·.fájás, 
derékfájás. 

Molimina menstralia s, menstru
ornm, hószám-fájdalmak, hószám-.gör·· 

csök. 
Mblimina naturae .sal utai:·ia a ter· 

mészet gy6gyitó ig;1ekvése y, igye
kezete 

Molimina par·turientinm, szülöfáj· 
dalmak, a vajudás, a vajudási f:i.j
dalmak, vajud6 fájdalmak 

Molliens, puhitó, 
Mollientia X'emedia, puhitó, ernyesztő 

szerek V. ö„ mollientia. 
Mollitia = 
Mollities, a puhulás, eln1állás 
Mollities ossium = osteomalacia, 

ostaopsathyrosis. 
Mollitudo = mollities. 

• Mollnscosis (v. ö„ molluscum), lágyag 
bántalom, Úgynevezett molluscumbe
tegség. A »lágyag« szóért nem vál· 
lalok felelősséget 

Molluscnm (mollis puha), a lágyag, 
molluszkun1 ú j k é p 1 e t 

Molluscnm atheromatosum., kásada· 
ganatos molluszkum, 

Mollnscum contagiosum, ragályos. 
vagy ragadványos molluszkum Ge„ 
ber, Hebta Kaposi sze.~int nem ra
gályos. Azonosak : e p i t h e 1 i o ma 
m o 11 u s e u m, condyloma subcuta. 
neum, condyloma porcel.itneum, acne 
variolifotmis, molluscum verrucosrrm 

Molluscum fi.b:1·osum seu simplex: 
non contagiosum, seu pendulum = 
fibron;i.a molluscum, egyszerű mol·· 
luszkun1 

Molluscum lipomatodes seu seba· 
ceum - ::s:anthelasma multiplex, 
fibroma lipomatodes Vi:rchow„ 

Mollusum verrucosum Kaposi, sze
mölcsös molluszkum 

Molopicus, vérrel aláfutott, v é r b 0· 

borult. V ö. 
Molops (µWAüiq;i), véralá futás, bőr

alatti vérömleny, vércsík, vérbeboru·· 
lás. Vértarjag„ 

Molyb,daena (~ µo),Ú~&o:t'Ja:), 1. ólom
tömeg, ólom, 6lomgoly6; 2. = mo
lybdaenum„ 

Molybdaenas ammoniacus, molibden·· 
savas am1noniak. 

Molybdaenum (v„ ö molybdaena)1 az 
álany, molibden, a molybden. 

Molybdamaurosis (v„ ö molybdaena, 
aniaurosis), ólmos m6r, ólmos 
mérgezés okozta vakulás1 amaurosis 
saturn.ina 

Molybda:m.blyopia (µóAif~Oo.; az 6lom ; 
v. ö. an1blyopia), ólmos látástompult· 
ság, amblyo:pia saturnina, ólommér· 
gezés okozta látásgyengülés, sz e n1· 
hibázás 

Mo„ybdencaphalia (ó µ(;i'Au~&o; az 
ólom; vö. encephalos),ólmosagyvelő
bántalom, ólmos mérgezés okozta 
agyvelö-·báutalom Encephalopathia 
saturnina, n1orbus cerebri satnrninus 

Molybdenencephalopa.thia = molyb· 
dencephalia. 

Molybdentei:·ophthisis (µÓ/..u~fio:; az 
ólom 1 v. ö enterophthisis), óhnos 
mérgezés okozta bélsorvadás, entero 
phthisis saturnin.a„ 

Molybdepilepsia (0 µo'),u~&o.; Ólüm i 
v ö, epilepsia), 6lmos nehéznya
valya, óltnos méi.gezés okozta nya
valyatö1és 

Molybclites (µo),\J~OL-rYJ:;), ólmos. 
Molybdocachex:ia (µÓAu~Oo:; az 610111 i 

v; ~,' :achexia), ólmos senyv, 6luios 
s1nlodes. 

Molybdocardialgia (C µÓJ.u~<So:; az 
ól ont ; v, ö. cardialgia), ólmos gyu· 
morgörcs„ 

Molybdocolica (ó µÓ),u~Oo; az óloin ; 
v. ö, colica), ólom-haszsába, óhuo:; 
bélgörcs, colica saturnina. 
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Molybdodyspepsia (0 µÓ/..u~Oc; az 
6Iorn i v. ö„ dyspepsia), ólmos rosz 
emésztés, ólmos mérgezés okozta 
rosz emésztés, dyspepsia Satmnina 

Molybdonosos (ó µ6'),u~Oo~ az 6lom
1 

'ÍJ vócro:;, kór), ólombetegség, ólomkór, 
ólmos mérgezés, Ólommórgezés, m01·

bus saturninus. 
Molybdopaz·esis (ó µÓAtJpOo:; az Ólon1; 

v ö. paresis), ólmos hűdés, paresis 
saturnin1:1, 

Molybdosis (~ µoAú~Owcrt;), ólo1nk6r, 
ólombetegség, morbus saturninus. 

Molybdospasxnus (0 µ:i'AupOo:; 61011:1; v 
ö. spasmus), ólomgörcs, spasmus sa
turninus. 

Molybdosyno!ce (ó µóJ..u~Oo:; az 6lom 
és v, ö. synolce), ólmos zsugo1·odás, 
Coutractura saturnina .. 

Molybdotr·omos (b µo'AupOo:; ólom, Ó 
·rpó11.o:; reszketés), ólomreszketés, ólom
mérgezés okozta remegés. Tremo1 
saturninus„ 

Molyne ( ~ µ0Aú·1ri) =- anus. 
Molynsis (~ µ.Ó),u\lcrt;) ~ 1. fertőzés ; 2. 

Hippokrates szerint : híg kivonat; 
3. némelyek szerint : mias1na. 

Momoi:·dica elaterinm Linné = 
ecbaliu1n agreste Rchb = elateriu1n 
cordifoliurr1 11önch = cucumis asi· 
nus 

Momordicinnm (v. ö. momordica), a 
momordiciu„ V ü elate1iuu1n crys· 
tallisatun1. 

Monas (~ µo\lo'.;), 1. az egység, ős egy. 
szerüség; 2„ ősállat, tl1dniillik ős· 
egyszerűségü állat, ázalag ; 3. Hüter 
szerint: bacterium, 1nicrococcus. 

Monas amyli; v. ö, protistes, prothi· 
stes. 

Monas. pnlmonale, Klebs„l'riedlü.nde1-
féle tiidőgyúlasztó monas, tüdőgyuht·· 
dás okozó bakterium vagy baczillus 

Monas tnbex·cnlosnm Klebs, gü1nő
kórokoz6 baczillus :'.\íegjegyzendő, 
hogy monas feminini geueiis SzeI
zök, ugy látszik, adjectivun1 gyanánt 
veszik, mihez tehát TC ~Wov értendő 

Monathetosis (µÓvo; egy; - v ö 
athetosis ), egy tagra szoritkoz6 ide
ges nyugtalanság„ V. ö. athetosis .. 

Monemerus (µovY(µepo;), egy napi, egy 
napos. 

Monenter·on (TO µo\IÉV't"epo\I Hipp.) 
colon 

Moniliformis (-), olvas6szerü. 
Monobasicns (µóvo; egy; v ö. basi

cus), egy alagú„ Balogh sz6tárá.ból 
Monoblepsia (µ.Óvo; egy, -P, ~AÚ~(; a 

látás), Balogh szerint: egyoldali látás. 
Germanis1nus„ Magyarán: félszemű 
látás v. félszemen l átás„ 

M-0nob:1:<achia. (µó·;o~ egy i- v ö„ bra„ 
chium), félkarú szörnyeteg. 

Monochloraceticno (µóvo; egy ; v. ö, 
chlorum és aceticus. Hybridum), 
egy chlo1·eozetsavas. 

Monochromaticns (µóvo; egy i v, ö 
chromatious), egyszinü 

Monocranius (µÓ~o; egy j v·. ö. cra. 
num), egy koponyájú - több vég-· 
tagú -· szörnyeteg 

Monoculus (.uóvo; egy, oculus szem 
Bar barismus), félszemre val6 kö„ 
tés, félsr.e1nkötö. V. ö. monophthal-· 
inus. Balogh »egysze1nű kötése« ger~ 
1nanismus 

Monodidymi (i11onodidymus többese; 
µ.Óvo;, egygyénött; v ö didymus), 
összenőtt ikexszöTnyeteg. 

Monodidymi abdominale~ (monodi
dyn1us abdominalis) = laparomono
did:y-mi 

Monodiplopia (µó·i~; egy; v ó di
plopia)1 félsze1nü kettős látás, fél
sze1uen kettős látás. 

Monohydi:·oxylicus (µO'vo; és hydro
xylun? Legalább ís »1nonydroxyli
cus«), 1nonohydroxylsavas ? 

Monoloculai:·is (µ.óvo; egy, loCUius re
kesz; barbarismus), egyrekeszü. Ba
logh szótá1ából 

Monomachnm, monomacnm = in· 
testinum coecu1n. 

Monomania (µÓ\IO; egy; v. ö. ina.nia), 
egy rögeszmével tépeléídö eln1ebánta. 
lom, monomania. 

Monomania homicida, gyilkos ö1ül.t· 
ség·, gyilkos inonon1ania, 

Monomania suioida, öngyilkos ehne· 
háborodás, öngyilkos őrültség. 

Monomaniacns, n1onomaniában szen
ved{) stb 

Monomerns (µo\loµeprj;), egy tagll, egy 
tagból, i·észböl álló, 

Monophthalmia ( --'), l, f6lszen1űség ; 
2 = cyclopia 

Monophthalmns (µ.ovo'q;i:JaAµo:;), 1. oy„ 
clops; 2„ inonoculus 

Monoplegia (µÓvo; eg,y, -fi n:>."fÍy"lJ guta.
ütés), Pgyes tagok hüdése, bénulása, 
egyes l észekre szoritkozó hüdés 

Mo:noplegia facialis (-), arczra szo
ritkozó bénulás 

Mollopodia (+i µovorr:oOla), a féllábú
ság V. ö 

Mouopodius (µovorcoOlalo;) = 
Monopns (!J.OVÓ;cou;), féllábú szörnye

teg, összenőtt als6 véghagú szörnye
teg. Thfonopodius helyett : monopo· 
tliaeus.t kellene iini„ 

Monorchidia = cryptorchidia, Balogh 
szótárában : n1onor0hia j hibás szó„ 
v Ö, 
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Mo:n.orchis {µo'~opy.L;), félheréjü 1-Iásik 
fele többnyire a has üregében vissza-· 
maradt .. Monorchis = cryptorchis„ 

Monorchismus {ily görög szó nincs), 
félberéjüség„ V. ö. cryptorchidia 

Mo:nostoma, monostomnm {µo'vo; egy, 
-rO cr-t6µ« a száj), egy szájú, egy 
sziv6kájú métely„ (Balogh ) 

Monostoma len.tis, sze1nlencse1nétely. 
Monothionicns (µÓvo; egy; -rO 5'$fo\I a 

kén), kénessavas, sulfurosus. "" 
Monoticus (µ1vo; egy, fél ; ·~o o1J; a 

fül), félfülü, félfüli 
Monot:ridymus (11.óvo; egy j v. ö„ tri

dymus), összenőtt hármas ikerször„ 
nyeteg .. 

Monoxydum nitx·ogenii (µóvo; egy, 
v. ö. oxydu1n) = nitr:ogeniun1 oxy
dulatum. Balogh szótárából. 

Mo.ns Veneris, a f<1ndomb. 
Monstrositas = monst1un1 
Monstrositas sirenifoi:'mis sym·· 

podia. 
Monstr osns {-), szörnyű 
Monstrum (1nonstrare mutatni), csoda

szülött, torz1 torz~szülött - s z ö i·
Jl y e te g, szörny„ A >)torz~ nem 
felel ineg, mezt az legfeljebb azt je
lenthetné, hogy - monstruin per 
defectuni. A nép ~szörnyeteg«„nek. 
nevezi. Nevezzük mi is annak. 

Monstrum duplex, iker szörnyeteg, 
összenőtt ikerszörny, 

Monstrum pe:r· defectum, torz ször·· 
nyeteg, hiányos a rendes alkotmány 

Monstrum per excessum, f e 1 e s 
szörnyeteg vagy szertelen 
sz ö r ny. A rendes alkot1nány túl-· 
hajtott; egyes testi:észeket f e 1 e s 
s z ám m a l találhatni 

Monátrum pex· inclusionem1 daga
natos szörnyeteg v. szörny„ Rende
sen iker, n1clynek egyik e s e ne
vés z fele daganatképen, fejletlenül 
(orvosi nyelven: durványosan) tenyé· 
szik a másik jól kifejlődött fél testén 

Monst:r,um per situm transver·sum1 
elvétett szörnyeteg v., szörny, Bizo
nyos szervek. elvétve fekszenek. 

Montionlus (mons kies.), a kisdo1nb1 
dombocska. 

Monticulus car·nosus nr•ethae = ca„ 
' put gallinaginis. 
Monticulus ce:r·ebelli, az agyacs 

domb csája 
Morbiditas 
Morbilitas (-), betegedési a1·iiuy, 

betegforgal0m, betegedés. 
Morbilli, a kanyaró, veies himlő. 
Morbilli apyretici, láztalan kanyaró. 
Morbilli asthenici, seu nervosi seu 

typhosi, hagymázos kanyaró. 

Morbilli ~onfex·ti, c:;;oporhos kanyaró. 
Morbilli con:Ruentes, összefolyó ka„ 

nyar 6. 
Mor·billi discreti, szétszórt k2,nyar6. 
Mox·billi ex'ethici, Ren simplices seu 

vulgares, közönséges kanyaró, 
Morbilli haemori:hagici seu septici, 

vérbontó v vészes kanyaró. 
Morbilli ignei = scarlatina 
Mor ~ illi laeves, süna kanyaró. 
Mox·billi miliares = mor billi vesi· 

culosi. 
Moi:·billi nervosi = U1.0tbilli asthenici 
Mo:r·billi papnllosi, tüszőa, tüszö„ 

szerű (?) kanyaró göbös kanyaró 
Morbilli petechiales (Balogh sz6tá„ 

rából) = 1norbilli haemorrhagici 
Mor,billi putr,ídi = morbilli typhosi. 
Mo:r·billi secnndarii , 1násodlagos 

kanyar·ó (?) 
Morbilli septici = morbilli haem0„ 

1rhagici 
Mox,billi sine exanthemate = 
Mo:r,billi sine morbillis1 kanyaró ki

ütés nélkül. 
Mo:c·billi synochales = 
Morbilli typhosi = mo1·billi asthe

nici. 
Mo:c·billi vesiculosi, köleskiiités· 

szerű kan:yar6, hólyagcsás kanyaró. 
Mox-bosns, beteg. beteges 
Mox·bus, a betegség, a kór, a bánta·· 

lom, baj, 
Morbus acquisitus, szerzett bántalo1n 1 

k a p o t t betegség„ 
Morbns acutus, heveny betegség, ha· 

veny biintalom, 
Morbns Addisonii (Adisoni ?), Addi· 

son-féle betegség; állítólag mellék
vesebántalom okozta sin lő d és 
v. senyv„ Ujabban azt álli~ja Burger 
Károly tr., hogy morbus Addisoni 
= affectio ganglioru1u semiluna1:ium 
et plexus solaris. Azonos : n1elasma 
suprarenale. 

Morbns anglice.nns = rachiti~„ 
Morbus a:r·qnatus = icterus 
Mox·bus asthenicns, kime1·itö bánta-

lom. 
Mor·bns attonitus = catalepsis. 
Morbus atypicns s atypus, jell('g~ 

telen betegség 
Moi:·bns aulicus, m.oJ:·bi aulici, (aula 

udvar), a felső körök bántalmai 
Mor·bns Basedowi, Basedow-f8le dül„ 

ledtszem-bá.ntalom. 
Mox,bus Bxightii, Bright~fele vese·· 

bántalo1n„ V. ö„ nephritis 
Mor·bus caducns = epilepsia. 
Mo:c·bus cer·ealis = rhaphania 
Morbus cer·ebralis Whytii = hydr-o. 

cephalus acutus„ 
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Mor,bus chr·onicus, idült kór v be„ 
tegség 

Morbus cir:t'OX'nm = plica polonica. 
Mox·bns coer·ulens = cyanosis 
Mox'bns comitialis = epilepsia. 
Mor,bns compositus, bonyolódott be-

tegség, szövevényes bántalom. 
Mor bus congeni tus = 
Mor·bns connatus, világrahozott bán· 

talom. 
Mor'bns connntr'itns, da:jkatejjel szer

zett betegség 
Mor,bus contagiosn:;, !agályos bán

talom, ragadványos betegség. 
Mor·bns continens, ta1·t6s, szakadat

lan betegség„ 
Morbns cox:ax'ius = 
Mor·bus cox:endicis = coxalgia, coxi„ 

tis. 
Morbus cnccnlus (?) = tussis oonvul

siva 
Mox,bns deleterius, vé[;zes betegség, 

pusztitó bántalom v kó1. 
Mor,bus dissimulatns: titkolt beteg

ség. 
Morbus dithmar,sicus, holsteini örö

költ bujakór. 
Mor·bus endemicus, tájkór, tájbánta

lon1 
Mor·bus epidemicus, a járvány, já1-

ványos betegség 
Morbns er·raticns = morbus atypícus 
Mox·_bus eruditor·um = hypochondria 
Moxbus evolutionis, a serdülés bán-

talma 
Morbus ex:ternus, külső ·betegség 
Mor·bus fl:x:us, helyhezkötött bántalon1 
Mor·bns ftatuosns = hypochondria. 
Mor-bns gallicus = syphilis 
Morbns gesticnlatox·ins = chorea 
Morbu"s haemor·x·hagicus TVe1 lhuffi-i, 

Werlhoff:.féle patincs-betegség 
Mox·bns haemor:i;·hoidalis, aranyeres 

b'1ntal0n1. 
Mox·bns hex·cnlens = epilepsia 
Morbns he:t·editar·ins, öröklött bán

tfüon1, örökbe kapott betegség 
Mor,bus Hodgkinii = pseudoleucaa-

111ia splenica. 
Mox·bns humo:t'alis, a nedvek bántal· 

talma, betegsége 
Mox·bns insnpei:-abilis, legyUzhetet

len betegség. 
Mox·bus intercu:a:·:a:·ens közbejött be

tegség 
Morbus inte::a:·mittens, hüleglelös be

tegség 
Morbus Jobi, Hiób betegsége; valarni 

poklosságféle bántalon1„ Azonos: mol> 
bus Scti.. Maevi 

Mo::a:'bns ir·r·egularis, szabá.lyt,alan kó1 
y„ betegség 

Mor·bus macnlosus Werlhojfii = mor
bus haemorrhagicus Werlhoffii = 
purpura haemorrhagica 

Mox·bns magnus seu major' = epi
lepsia. 

Morbus materialis1 anyagváltozil.ssal 
járú betegség. 

Morbus medicinalis, orvosságókozta 
bántalom. 

Mox-bus memor'iae, az emlékezet biu
tahna (Rébot: 1naladies de; la me-
1noil'e) 

~íox,bns Méni0::a:·ei, Méni8re·féle Ue .. 
tegség v bántalom 

Morbus mex·cuxialis, higanyszerelés 
okozta bántaloJY1. V ö, stomatitis 
mercurialis 

Morbus nauticus, tengeri betegség 
Mor'bns neapolitanus = syphilis. 
Mor·bufi! nervosus, idegesség, ideg-

bántalom. 
Morbns niger· Hippocx,atis = ente

ror-rhagia 
Morbus occultns, rejtett v rejtege

tett betegség 
Mor·bus organicus, szerves betegség, 

szervbántalorn 
Mo:x·bus pallidns = chlorosis 
Möx·bns pandemicus, országos jál' -

vány, országos betegség. 
Morbns pexiodicns, időszaki beteg

ség v bántalom. 
Morbus physiologicus, élettani bG

tegség. 
Morbus pilai:is, az einlő szö:cbeteg

sége„ Ha az asszony szö1 t nyelt, az 
a régiek hite sze1int csupán az en1-
lőn át válhatott ki a testből vagy 
önkényt vagy szoptatással! 

Mox,bus plantaris sec V esignié = 
inal perfo1ant du pied- seu ptautaite 
Vesignié, ulcus inalign111n plantare 
Vesignié. 

Morbns pximax'ins = 
Morbus pr·otopathicus, Grelleti telsö .. 

leges) betegség vagy bántalom 
Morbus r egins = ietei.:u::;., 
Mor·bus r·egulaxis1szabályos betegség 
Morbus remittensi enyhülő, alább-

hagyó betegség 
Morbus Rustii, Rust-féle Letegség 

vagy bántalom; oa.1ies atln.ntis et 
epist1ophei, az elsö két nyakcsigolya 
szuva. 

Morbus sacei:· = epilepsia 
Morbus salutarius, üdvös betegség. 
Moxbns Sct Ma.evi ~-=· n1ol'bus .Jobi. 
Mox·bus secundaxins, inásodlagos b~n-. 

talon1. 
Mor·bns sexus, ivarbántalom. _ " 
Moi:,bus simplex, egyszerű bántalo~; 

betegség, · · 
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Moi:·bns simnlatns, tettetett bánt3.lo1n, 
szinlelt betegség 

Morbus solido:rum, a szilá1d részek 
bántalma. 

Moi:·bns solsti'talis = apoplexia. Ta
lán uapszurás okozta apoplexia: ! 

Moi:bns son.ticus = epilepsia. 
Moi:·bus spasmodicus, gö1csös bán

talom, göiosbe".;egség. 
MGrbus sporadicus, szórványos bán. 

talom, 
Morbus stationaz·ins, helyhez ragasz. 

kod6 bántalon~ 
Mo:rbus sthenicns, erélyes bántalon1. 
Moi:·bus sympathicus, egyiittérzéses 

bántalom 
Morbns symptomaticus

1 
k61·jeles bán

talom, 
Morbus Tl1ompson.i, Thon1pson-féle 

ideg bántalom 
Mox·bus topicns, helyi, táji bántalo1n 
Morbus trucnlen.tus infa:ntum = 

croup, angina tne1nbianacea. 
Morbns tubei:·osns = elephantiasis 
Mox·bus typhoides, enyhe, rövid. ideig 

tartó hagymáz, hagymázsze:ríí beteg
s8g. 

Morbus universalis, álta.láuos beteg
ség v. bántalom 

Morbns vagns, kóbor betegség v bán-. 
talo1n. 

Morbns venerens = sypbili::; 
Morbns vir·gineus = chlorosis„ 
Morcellement (fr ), nagy újképletek·· 

nek darabonkinti eltávolitf\,sa, iniután 
egyes részeket dróttal lekötöttek Le
mo1zsolá.s? ! 

Morda:x:, 1nar6„ szú1ó Calor ino1dax: 
égető hőség. 

Moi:·dex n.orn1alis Carabelli1 rendes 
fogso1zá1ad8k (Arkövy),~ t i, rendes 
állása a fogzatnak zárt helyzetben 
llyenko1 a felső fogsor előbb1e áll, 
V, kiáll 

Moi:-dex i:·ectns Cai:abelli, egyenes, 
1neröleges fogsorzáradék (Árkövy) 
Egy1náson álló fogsorok. 

Morgagnianns (Morgagni nevé1e), 
l.íorgagni-féle, pl. humor n1orgaguia
nus = hun1or Mo1gagni, Morgagni
féle nedv, sze:ncsarnoh.viz Conchae 
ino1gagniauae = conchae narium su
~eriores 

Mox·ia (~ µwpl:x) = fatuitas, stupiditas 
Moi:inga oleifei:a Lam = 
Morin.ga pterygospei:ma Gö.r·tn. (1110-

ringa, n1alabari szó), behendiófa, 
moringafa. 

Morioplastica, moi:·ioplastice (TO µó
p~ov testrész j v. ö„ plastica), sebészi 
alkotás »Sebészi képzés v.képlés« sze
rintem nem felelnek meg 

Moi:ucomitim (-fi µhlpw: bárgyuság, xo„ 
µEb ápolni),_ őrültek háza, eszelösök 
háza, . Tulajdonkép : a gyógyithatat„ 
lan elmebetege"!;s háza, fogadója. 

Mox·odochium (i] µ.wpict bárgyuság és 
Oéy„er:i'::Jr:a befogadni) = moroconüum. 

Morosis = moria 
Mox·ositas, haragosság. V. ö. 
Mox·osus, haragos1 :rosz kedvű. 
Moz·phaea, morphea (?), leprabör· 

folt, poklossági folt. V. ö alphus 1 

albara1 sclerode1ma, lepra 
Moi:·phea alba, fehér poklos bör·folt 
Mox1)hea atx·ophica, sorvadó poklos 

börfolt 
Moi:·phea lax·dacea, szalonuás poklos 

börfolt„ 
Moz·phea nigz·a, fekete poklos bőr· 

folt. 
Mo1·phea 1'nbx·a, piros poklos bö1fOlt 
Mox·phe (1) µopcp~), a.z alak, az idom. 
Moz·phia = mo1 phinum„ 
Mol'·phiae murias morphinum 

hydrochloricum. 
Mor:phina = morphiuum 
Moi:phinenesis, iobb sz6 morphio

enesis helyett. V ö. vele,. 
Mo:z:·phinismns (-), morfinos beteg

ség, 1no1fiuual való visszaélés okozta 
ideg bántalom. 

Moz·phinoman.ia = morphiomania. 
Mo:z:·phinum (l\iopcpeú; az álom istene), 

a szuuyal, a mo:rphin, a modinum„ 
Morphinum aceticum = morphium 

aceticum 
Morphinnm hydrochloi:atUm = 
Morphinnm hydr·ochloi!·icum, só

savas szunyal, sósavas morfin. Egyéb 
synonymai: chlorhvd:ras- rectius 
chlorydras lnorphicus~, 1norphiae mu-
1ia.s, morphiu1n n1u1·iaticum seu 
hydrochloricu1n. 

Mo:z:·phinum nitxioum = n1orphium 
nit1ioum. 
Jegyzet. Egyebeket lásd inorphium, 

alatt. 
Moi:·phio-enesis (v. ö. morphium s 

enesis), n1orfiu1nos befecskendezés 
Moz·phioidinum (v ö morphium ; 

-rC ~(Oo; idon1) = narcotiuu1n 
Moi:phiomania (\'". . ö. morphiu1n és 

mania) , morfiu1nrajongás. Értsd: 
rajongás morfiumos befecskendezés· 
é1 t. 

Morphiophagia (v„ ö. n101·phiu1n; c.pcty~lv 
enni), morfiun1evés1 morfiumélvezés 

Mox·phinm = morphinum„ 
Moi:·phium aeeticnm, eczetsavas 

szunyal, e~zetsavas morfin Azonos : 
ino1phiuum aceticu1n. 

Morphinm muriatioum morphi-
num hydrochloricum. 
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Moi:phium niti:icum, 16genysavas 
szunyal, salétromsavas morfium, 
Azonos : morphinum nitricuin. 

Mo:tphium. olei"nicum, olajsavas mo1·· 
fiun1. 

Moi:,phium. phosphoi:,icum, villany· 
savas v. phosphorsavas (foszforsavas) 
szunyal vagy morfiu1n 

Moi:·phium. sulfuricum, k6nsavas 
n101fiun1. 

Morphographia (v ö morphe az 
alak1 ypci'cpetv leirni), az alakra,iz. 

Moi:phographus{v ö morphographia), 
alakleir6, alakrajzol6. 

Moi:phologia (v ö mo1phe; 6 Aóro~ 
tan), az alaktan 

Moi:phomania (v ö nlorphe és rnania), 
túlságos alaksze1etet, a külsőségnek 
túlságos sze1ctete. 

Mor·phom.eti:ia {v„ ö mo1phe ·az alak, 
·~O :-i.iTpO\I 1né1ö), alakmé1·6s, a külalak 
mérése„ 

Morphometi:icus (v ö morphometria), 
külalakn1érési stb 

Moxphotomia (v ö mo1phe; Tiµvst~ 
bonczoluj), általános boncztau; ana· 
tomia generalis 

Moi:·pio = pediculus pubis. 
Moxs, a halál Atria n1ortis, a halál 

pitvarai, t. i a sziv, tüdő1 agyvelő, 
inert ha e szervek működése meg·· 
szünik, beáll a halál. 

Mors accidentalis, véletlen halál 
Moxs ex cansa ignota, halál isme· 

1 etlcn okból 
Mors ex. fame, éhhalál. 
Moi:·s in bello, ha1czi halál, halál a 

harc7.ban. 
Mo:i:·s pei:· inanitionem, kiine1ülés·· 

okozta halál 
Mq_i:s violenta, erőszakos halál 
Mox·sellns, mor·selus, 1. kis harapás 1 

2. gyúgyszerczukorka, szeres czu
korka„ 

Mor'snli antimonii Knnkelii, Kun
kel-féle antimonos czukorkák, V. ö. 

Mox·snlns = morsellus. 
Moi:sns (inordere ha1ap11.i), harapás, 

marás, Jnart seb. 
Mox·sus Adami Vesal = os hyodes 
Moi:sns diaboli, 1„ scabiosa succisa 

Linné = succisa pratensis :fi{önch; 
2 laciniae s fhnbriae tuba1um Fal
lopiae 

Morsus stomachi = cardialgia. 
Mor·talitas, a halandóság, halálozási 

arány 
Mox'tariola dentium = alveoli den

tium V. ö 
Mor-t"ax'iolum (mortariun1 kies.), kis 

,lUOZSál 

Moi:·ta:r'Ínm (--), a mozsár 

M:or,tificatio (--), a .feuésedés, ÜSZ·· 
kösödés, elhalálozás, 

Moi:·tificatus {·-), fenés. üszkös. 
Moi:·ula = morum palpebrale 
Moi:'nm, a szeder 
Mor·um palpebi:ale, 
Moi:um rnbi, ham> as 

rubi úuticosi. 

szen1héj1 ögcse. 
szeder, bacca 

Moi:us nigr·a Linné, fekete szede1 
Mos moi:·bi benignus, a betegség jó 

jellege, teimészetes jóvolta 
Moschardina (v ö. 1noschus), rágó 

gömbcse pézsmából, ámbráb61 
egyéb illatos szeI ből alkotva, 

Moschatif'oi:·mis, szerecsendiószerü 
v Ö, 

Moschatus, pézsn1ás Nux moschata, 
szerec.:sendi6 ;\fedica1nenta moschata 
pézs1na.ta1tó szerek. 

Mosohelaeum (v ö. mosohus; TD ü.wov 
olaj), vézsmás olaj. 

Moschoca:ryon (v. ö. moschus; TO xcfpuov 
a dió) = nux 1noschata 

Moschus (é µÓcz.o;:;:), 1 sarj, 2. pézs1na 
Moschus cabar·dinus, kabr1.1di vagy 

orosz pézsma 
Moschus moschiferus , pézsma.adó 

pézsmánY 
Moschns xussicus = UlOSchns cabltl· 

dinus 
Moschus tibeta.nus = 
Moschus tunquinensis, tibeti vagy 

tuukini pézsma 
Motazion, motarinm (TO p..oTipto\I), 

fi1101n tépés 
Mote, moton (0 µ.orr\, ·có µocó·1), a tépés. 
Motio = motus 
Motosis (-/i µÓT©crti;), tépés1akás. 
Motus (movere mozogni), a mozgás. 
Motus antipei:istalticns; v„ ö a.nti-

peristalticus 
Motus convulsivus, görcsös rángás 
Motus foetus, n1agzatn1ozgás, a n1ag

zat inozgása. 
Motus molecularis, tömecs-mozgás 
Motus per-istalticus, féregs2'erű moz

gás„ V ö, peiistalticus. 
Motus J.'·eilexus, visszah~jtott v„ vissza

vetett mozgás 
Motus vibratoxius, rezgő mozgás 
Mouches volantes (szó16l szóra: 

repülő legyek), szetnfoltok, szem
káprák V ö. muscae volita.ntes, 
111ylodcsopsia, 

Moxa, sütö vas, perzselő 
Moxa car·bonacea, szénperzselő, sütő 

szén, 
Moxibul."inm (moxa izzó vas, combu„ 

rere égetni) = moxocausis 
Mo:a::ocansis (v. ö. rnoxa és causis)1 

izzó vassal val6 égetés, süt6s 
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Moxosphyra (v. ö n1oxa és sphy
ra.), a forró kalapács hév-kalapács; 
Breschet fo1ró vizben hevíti a kala
pácsot, azzal éget1 süt. 

Mönchia sativa Roth (J'líöuch füvész 
nevéx e) = myagrum sativnm Linné 

Mncago, 1. a penész; 2 a nyák 
Mncedinnm (mucus?), a sikér Balogh 

szerint: sikéinek fehérje fehér-
nyéje. 

Mucei:·da = n1uscerda 
Mucicus (v ö. muciuun1 )1 nyálkás, 

ny::\Jkasavas 
Mncilaginosa se. i:emedia, nyákos, 

nyálkás szerek„ V. ö 
Mucilaginosus (v ö. inucilago ), 

nyákos, nyálkás, mucosus 
Macilago1 nyá,lka, nyák, nyálkaoldat 
Mncilago camphorata, kiimfo1os 

nyálkás oldat. 
Mucilago cydonioxum, biizsmagos 

nyálka.oldat 
Mncilago gummi arabici, arabs 

mézga.oldat. 
Mncilago salep, kosbo1gyökér-uy8.,lka

oldat. 
Mncilago tragacanthae, baktövis-

111ézgaoldat1 tragacanthaoldat. 
Mucin.a = 
Mucinnm (é µUxo.; a nyák), a nyák 

fehérnyéje, nyálkaanyag 
Mncocele (mucus = µtíxoc:; v. ö. celt1)~ 

nyákos törnlőda,ganat., nyáksérv 
Mncosns (v. ö mucus), nyákos, nyál~ 

kás Bursti mucosa,, nyákArszBny, 
nyálkatönüő. Glandula rnucosa, seu 
lnuoilaginosa, nyák1ni1:igy1 nyállu1-
1nitigy, Colica ncucosa ~othnn.gel, 
nyálkú.s hascsikarás. Eddigelé: ente· 
ritis n1c1nbranacea. V ö ezzel 

Muci:o, a hegy, csúcs. 
Mncro cordis = ape..x cordis 
Mncronatns, hegyes Ca1tilago 111nc10· 

I'lata = ca1tilago ensiforinis ste1ni. 
Mncuna pi:'Uxie:ns DC., viszkető inu

kuna, növény, n1.Glytől a setae mu~ 
cunae nevű bélféreghajt6 sze1 ered 
A.zonos: dolichos pruriens L., stizo
lobiu111. pruiiens Pexsoon 

Mucn:nanJ:•ensDC :::: dollichos urensL, 
Mucus ( Ö µUxo~). a nyák, nyálka 
Mucus Malpighii = rete l\.l[alpigliii 
Mudar (-), a inudar gyökér, calotro-

pis Ilamiltonii Wight = calotropis 
pxooera l~, Bro\Vll gyökere,. Azonos : 
calotropis mudarii Hamilton, ascle· 
pias gigantea Linné 

Mudarinum, a mudarin 
mudar s calot1opidis 
keserüje 

Mugnet (fr.) = soor 

a cortex: 
alkaloidja, 

Muliebx-ia m.embr·a (v ö 1nulieb1is), 

a női nen1zf51'észe.k, a női ivarsze1 vek, 
a női szeméremtest. 

Mulieb~ia se phaenolll.ena, h6szim1 

havi tisztulás, virágzás 
Muliebx·is 1 nőj, asszonyi .. 
Muliebrositas, asszony utáni sovárgás 

v. rajongás 
Mulier, nő, asszony. 
Mnlomedicina ( ~ ), 

·v. ö. 
állatorvostan 

Mnlomedicus (mulus az öszvér és 
inedicus), állatorvos. 

Mulsum, a méhser. 
Multangulns (multum 

szög), sokszögű Os 
n1ajus et minus , a 
sokszög{{ csont 

sok, augulus 
multaugulum 
nagy és kis 

Mnltia:i;·ticulatus (n1ultun1 sok, axti·· 
culatus ízes), sokízü, sokizületű 

Multiceps (multum sok, caput fej) 1 

sokfejű. 
Multifax·iam1 sokszorosan. 
Multifarins, sokszol'os. 
Multifidus (n1ultum sok, :fiudere ha· 

sitni)i sokbahasadt. l\{usculus n1ulti
fi.dus spinae, sokszorosan hasadt ge· 
iincz-.izom 

Multifor·mis (multun1sok, forn1a. idom), 
sokidomú, sokalakú. Os 1nultifonne 
= os cuneifo1·n1e„ 

Mnltiloculax'Ís (nlultum sok, locula 
iekesz), sokrekeszű 

Mnltinervins (multu1n sok, np,r·vas 
ideg, borda), sokbo1dás, pl. levél 

Mnltipara se. femina, sokszor szü.lt, 
sok gyennekQt szült ~sszony. 

Multiplex, sokszoros 
Mnltiplicatio (multiplicaie sokszo-

1·ozni), a sokszorozás 
Mnltiplicatoz·, villamosság - sokszo-

1ozó 
Mnltiplicatns, sokszorozott. 
Multipolaris, sokfarkU, soknyulványú 
Mnltivalvis, sok billentylis 
Mnmia (n1un1 a viasz), l. a lnu1nia, a 

tete;nasz:1t, holtaszat Rovartanilag: 
pupa exa1ata. 2, a mumiából ki
izzadó v.sír, mely hajdanta orvosságúl 
szolgált 

Mnmifica.tio, 
Mnndi:ficans 

tiszti tó 

szá1az fene, 
( 1n undiílcare 

spbacelus. 
tiszti tani), 

1\-iundiftcantia se. remedia, tiszt~tó, 
különösen - sebtisztitó szerek, 

Mundificatio (v ö mundificans), tis:;:;-
titás. 

Mnnclificativns = mundi:ficans. 
Munditia, mnnd.ities, a tisztaság. 
Mnndns, a világ, a világegyetem 
Munimentnm (1uunire óvui), az ÓVÓ· 

szer. 
Munitus) felszerelt. 
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Munus, eris, 1„ officium j 2, inüködés 
Mune:ta rnentis = functiones a.nin1i. 

Mu:i:es a:r·ticula:r·es (mus, :tis az egBr), 
áZ izületi egerek, izületi kövecsek, 
arthrolithi. 

Mnr·ex, a bíborkagyló, 
Mu:t·exannm, a biborsav. V ö. 
Mui:·exidnm (v ö. murex), bíborsavas1 

bibo1os an1moniak. 
Murexoinnm, a mure:x:oin 
Mnria, a s6sviz, a tengeri víz, a sós 

forrás, s6s kút 
Murias, sósavas só„ Pl 
Mnz:'ias ammoniae = ammoniun1 

chloral um seu muriaticum 
Mu12·ias an:ci = aurum chlo1atu1n, 
Mn12ias an1i et sodae = au1un1 na· 

tronato-·chloratum 
Muxias chinini = chininum hyd10-

chloricum. 
Muxias :fer·ri ammoniacalis ~ am~ 

n10.uiu1n chloratu1n ferratu1n 
Muz:ias hydr-ax·gyxi COIIOSJ.Vl. = 

h ydr a1g,yru1n bichlor atu1n oorr osi vum 
Muxias hydrax·gy:ri mitis = hyd1ar

gyrum chloratu111 mite 
Mu:rias morphii seu morphini = 

mo1phinum hyd1ochloricu1n 
Mu12ias sodae = natrum chloratun1 
Mn12ias stibii = stibiu1n chloratu1n 
Muxias zinci = zincum chloratum 
Muxiaticns (v„ ö. murias), s6::;avas. 
Mu:r·mnr, a mo1mogá.s. 
Mu:c·mnr ani.ium, a fi.ilzugás, fülesen·· 

gés„ V„ ö. sussurus 
Mur·mnr vent:cis seu intastinale 

= bo1bo1ygmus. 
Mus, :ris, az egér, Mus art.icularis; v. ö, 

inul"es a1ticulares 
Musca, a légy. 
Muséae volita:u.tes = myiodesopsia 
Muscal:'innm (v ö agaricus muscarius), 

a inuszkarin, légyölő alag. 

Muscerda (111us az egér), 1.. az egé1-
ürülék, hajdanta gyógyszer - album 
nig1u1n n1eguevezés alatt. 

Mnscnlaxia se„ l:'em.edia tonica 
v, ö 

Muscula12is, izn1os, izomi .. Membrana 
1nuscula1is1 az izn1os hártya, iz1nos 
mez J\'luscularis mucosae, a nyálka
htl..rtyá.nak v ny<ikhártyá.nak izn1os 
meze, v rEltegc. Arteriae et venae 
rnusculares, az izmok veröerei, s erei 

Mnscnlatu:1.a, az izomzat 
Musculi e?Ltenso:c·es columnae ve:c·

teb::calis, a gerinczoszlop nyujt6 
izmai. v„ ö. musculus 

Mnscnli :Ma.ye:ci coxpoi:'Ís cilia:r'is, 
~fayer.féle kö1benfut6 izmok a sugár· 
testben. 

Musculi :x·otatox·es dox·si, hátforditó 
izmok Balogh sz6tárából 

Musculo:Sus1 izmos 
Musculns (mus az egé1), az izom 

Jegyzet .A. most következts czikkek, 
csupán azon izmokra vonatkozó 
műmegn&vezéseket so:i:olj:ikfel, me
lyek másutt a megfelelő· mellék
nevekuél ne1n fordulnak elő Azon 
izom tehát, mely itt nincs megem-· 
litve, keresendő mellékneve helyén. 

Musculns abdncto:r· digiti mininti 
(manus et pedis), a kéznek és liibuak 
kisújjt<ivolit6 izrn.a. 

Musculns abdnctox· hallncis, a nagy 
lábujj távolitó izn1a, 

Musculus abductox· pollicis b:x·evis, 
a hü.velyku,ijnak rövid távolit6 (tá
voztat6 ?) izn1a 

Musculus abductox· pollicis longus, 
a hüvelykujjnak hosszú távoztató 
izn1a 

Mnscnlus acclivis, ferde izom (?) 
Balogh szótá1<Lból 

Musculns ad,dnce:u.s se oculi 
musculus 1ectus inte1nus oculi. Balogh 
szóti1áb61, 

Muscnlus adductox 
közelitö czombizom 
cipitis se„ femoiis 

bi:evis, :rövid 
Caput breve tri-

Musculns adductox· hallucis, a láb 
nagyujj:inak közelítő izma: 

Muscnlus adductox· lon.gns, a hosszú 
közelitő czon1bizon1 Ca1iut longum 
tricipitis se. fe1uo1is 

Muscnlns addnctox· magnus, a nagy 
kQzelitö czo1nbizom. Caput inagnum 
tricipitis se. femo1·is. 

Mnsculus addnctor pollicis, hü· 
velyk-közelítö izon1 

Musculns adductox· tx·ioeps se;;. fe
mo:ris, a czomb háron1fejű közeli tője 

Musculus angulaxis = leva.tor sca· 
pulae. 

Musculns animalis1 haránt csíkos v 
haránttúl csíkolt izom 

Musculus antit'.Iagicus, az elleuczEtp 
izma 

Musculus ai'ytaenodes, kancs6porcz·· 
izom. V ö ai_ytaenoídeus, 

Musculns attolens aniiculae, fül„ 
e1nelö izon1 

Musculns attrahens au:riculae, fül
elöxehuz6 izom. 

Musculus azygos phai:yngis, a garat 
párnélküli ~ páratlan iz1na 

Mnsculus Bx·ü.ckei = musculus cili·· 
aris 

Musculus caninus (Balogh sz6tá1a
b6l) = levator anguli oris 

Muscnlus cexato - arytaenoidens , 
szarvka.una.··izom. Balogh sz6tárábÓL 
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E r t s d : a szakcsontszarva s 1 

kancsóporcz··Összekötéí izo1n 
Mnsculns cerato•cr·icoidens, hátulsó 

gyÜJ.Ű··paizs-jzom Balogh sz6táráb61. 

hoss.zU és rövid közös lábujjnyujtó„ 
izom 

Musculns ce:rato-pharyngeus. V. ö 
n1usculus const.rictor pharyngis me·· 
dius 

Mnscnlus cei:·vicalis, tarkó-izom 
Balogh szótárából. 

Mnscnlus ciliax·is Riolan, a pillaszél 
kör izma., 

Muscnlus ciliar·is1 a sugá.1 test izom·· 
rétege, a sugártest iz1na, Brücke·.féle 
izo1n V. ö. musculus Brückei, mus„ 
culus teuso1 choroideae, liga1nentum 
oiliare. 

Muscnlus consti:ictor pharyngis ín· 
fei:'Íor„alsó torok- vagy garatszorit6 
izom. All pediglen bá.rom részből 
u in. musculus thyreopharyngeus, 
muscnlus cricopharyngeus, n1-qsculus 
syndesmopha1yngeus 

Mnscnlns constr-ictor phar·yngis 
medins, közép garatszoritó izol'n 
Áll pediglen: musculuscerato-pharyn
geus - garatizom, és musculus 
chondropharyngeus, 

Mnscnlns constrictor phai:·yngis sn
perior·, felsö garatszoxitó izom Áll 
pediglen háron1 xészből, u. m inus. 
culus cephalopharyngeus, n1usculus 
pterygo··pharyn,g-eus, s musc.ulus my
lopharyugeus. V. ö. ezekkel 

Mnsculus coracobrachialis,a kétfejű 
karizo1n rövid f~je, a hollócsőrnyúl·· 
vány - karizom. V ö. caput breve 
bicipitis brachii 

Musculns·cricoepiglotticns, gyűrü
gégefedö izo1n Balogh szótárából 

Muscnlus crlco - hyoidens, gyi.iri.l
szakizo1n„ Balogh szótárából 

Mnscnlus cncullaris, a l;ámzsás izo1n 
Balogh szótárában: csuklyás izo1n. 

Mnscnlns epiglottideoarytaenoides 
(v. ö. epiglüttis és arytaelloides), gége
fedéí- kancsóporcziz91n 

Mnsculns extensor carpi radialis 
longns et br·evis, a kéztönek 01 só
oldali hosszú. s rövid nyujtója vagy 
nyujt6-izma V ö. musculus radialis 
extensor longus et br evis 

Mnsculns extenso:r· carpi nlnaris
1 

a kéztéínek singoldali nyujtó izma 
V. ö. musculus ulnaris externus„ 

Múscnlus extensor· digiti miními, 
a kis ujj nyujtó-izma, a kis újj 
nyujtója 

Mnscnlns extensor digitornm com
mnnis manus, a közös kézujj 
nyujtó-izom, a közös uijnyujt6 

Muscnlus extensoi:· digitornm com
munis pedis lon·gns et brevis, a 

. 

MnsonlnS extensor· hallncis Io:ú.gns, 
h0sszU nyujt4ja. a nagy lábujjnak 

Mnscnlns extensor pollicis bxevis, 
a hüvelykujj rOvid nyujtója vagy 
ny uj tó.-izma 

Muscnlns extensor- pollicis longns, 
a hüvelykujjnak hosszll nyujtó--izma 

Mnscnlns flex:or·1 hajlitó-izo1n 
MnscnlUs flexo:r· carpi :r·adialis = 

n1usculus radialis inte1nus 
Muscnlns flexo1' carpi nlnaris, 

singoldali kéztű-hajlitó, a kéztö sing
oldali hajlitója ·v. ö musculus ul
naris inte1nus 

Mnscnlus fle:x:o:r digiti minimi, a 
kisujj haólitója 

Muscnlns flexoi:· digiti minimi pe 
dis, a kis lábujj hajlitója 

Mnscnlns fle:x:or digitornm. com
mnnis 0 (manus) pe:r·fo:rans (seu 'prio 
fundus), a mélyen fekvő közös kéz
ujjhajlitó 

Musculus fl.e:x:o:r digitoi:nm com
mnnis (manus) perforatus seu snb
limis, a köz0s felszines ujjhajlitó 

Mnscn.lns fl.exoi; digitornm com
mnnis pedis bi:·evis,a lábujjak közös 
1övid hajlit6 izma 

Mnsculus flexo:r· digitornm com 
mnnis pedi~ lougno;: t>e:r·fora.:ns, 
a lábujjak közös hosszú hajlitó·izma 
v. hajlitója. 

Mnscnlns fle:x:oi hallucis bi:·evis, 
a nagy lábujj rövid hajlitója ' 

Muscnlns flex:o:1· hallncis longus, a 
nagy libujj hosszú hajlitója 

Muscnlns flexo:r· pollicis b1·evis et 
lon~ns, a hüvelykújj rövid s hosszú 
hajlitója 

MusCnlns gleno„radialis, a kax-izo1n 
hosszú feje, caput longu1n bicipitis 

Mnscnlus gi:-acílis, a nyulánk izo111 
·v. ö. inusculus rectus internus 

Musculns helicis majoi:· et minOl', 
a lécz nagy és kis iz1na 

Mnsculus Hor·nex·i, Horne1-féle köny. 
tö1nléí-izonI.. Hyrtl sze1iut az 01 bi. 
cula1is palpeb1·a1urn része 

Mnscnlns immersus Riolan = rnus
culus subscapularis 

Muscnlns incisiTns Cowperi, Co1v
per-féle metszőfog-táji izom, 

Mnsculns indicatox·, a inutatóujj 
nyujtója. 

Musculus latissimns dorsi, a hát 
legszélesebb izma„ 

Musculns levator palpeb:rae snpe· 
:rioi:-is, a felső pillaen1elő izon1 

Muscnlus longns colli, a nyak hosszú 
izma 



Mnscnlns mallei externns 374 ~lnscnlns tragiens 

Mnscnlns mallei ex:texnus1 a dob
feszítö izo1n vagy a kalapács külső 
izma. V„ ö musculus tensoi tympani 

Muscnlus mendicantium = n1us
culus pauperum 

Musculus obliqnns abdominis ex
tei:·nns et in.ternns, a hasfal kiil!:'ő 
és belső ferde izma 

Musculns obliqnus capitis supe:i·ior 
seu minor - et inferio:r· seu majo:r, 
a fej felső s als6 ferde izma. 

Mnscnlus obliquns infei:·ior et su
pei:·io:r· se. oculi) alsó és felső ferde 
szemizon1 

Mnscnlus obtux-atoxius seu obtuz·a
to:r· ex:ternus et intex·nus, külső és 
belső boiitó izon1. 

Muscnlus oz·ganicus (?), sin1a izom 7 
Mnscnlus patheticus = 1nusculus 

trochlearis. 
Musculns patientiae = lcvater sca

pulae. 
Muscnlns 

cantinm 
gus. 

paupernm 
= rnusculus 

seu mendi
supinator lon-

Mnsculns pex·fo1"atns Casseri = 
musculus coraco brachiulis 

Muscnlus pe1oneus scu semifibnla-
1is bxevis, rövid szárkapocs-izo1n. 

Musculus pei:·oneus longns, hosszú 
szárkapocs-izon1 

Mnsculus pex·oneus tertins (\Vinslow 
et Albinus), har1nadik szá,1kapocs
izon1 

Muscnlns phi: enicus = diaphiagma 
Mnsculns plantai:is longus seu gra

cilis, hosszú szarkapocs-izo1n 
Musculns pi:·ocei:·us Santorini, San

torini magas iz1na. 
Mnscnlus pronator· quad:catus (pio

na€01 transversus \Vinslow), négy„ 
~zögli befelé fo1ditó izo1n. 

Mnsculu!J pronator 1otnndus seu te
r·es seu pronator· obliquus \Vius„ 
low, ferde befelé forditó izon1„ 

Muscnlns pterygoideus ex:ternns et 
intei:nus, külső és belső sztirnynyúl
vány-izo1n 

Musculus i:-adialis externus longus 
et br·evis, a kéztőnek orsóoldali 
hosszú és rövid nyujtó izn1a 

Musculns i: adialis intex·nus seu fie„ 
:x.01 carpi radialis, orsóoldali kéztő· 
hajlitó 

Musculns x·ectns abdomin:fs, a has· 
fal egyenes izu1a 

Mnsculus 1ectus capitis anticus 
majox et minoi:·, a fejnek 1nellsö 
nagyobb s kisebb egyenes izma 

Masculns :e ectus capitis posticns 
major et minor, a fejnek hátsó, 
nagyobb s kisebb egyenes izma 

• 

Mnsculns 1·ectns Capitis latex-alis, 
a fejnek oidalagos egyenes izma. 

Mnscnlns i:·ectns crui:·is, a czo1n b 
hoss.:n'i, egyenes izma, a czomb négy· 
fcjíi izmának hosszú feje, caput 
longu1n g_uadiici1Jitis 

Muscnlus i:·ectns intex·nns femoi:·is 
= musculus graeilis. 

Muscnlns i:ec·tus ex:ternns etinter· 
nus, infei:iox· et snper·iox·, se. bulbi, 
a szemteke négy egyenes izma, t„ i 
a Rzen1 felső, als6, belső, külső egye· 
nes izma 

Musenlus :relaxatoi: tympani, külső 
kalalapii-csízom, a f:,'ihekesz vagy dob·· 
h:il'tya ernyesztli.ie ·v ö. 1nusculus 
n1allei exteinus. 

Mnscnlus 1·homboidens major· et 
min.oi:·, kisebb és n,1gyobb ferdény·· 
vagy csüllö-izom 

Musculns saci:·o-coccygeus, kereszt· 
csont-.far csikízom. 

Musculns sacxulnmbalis, kereszt· 
csont ágy4ki iz01n. 

Mnsculus scalpto:r ani inusoulus 
te1so1 ani 

Muscnlus semispinalis cer·vicis, a 
ta1kó féltövises izma. 

Mnscnlus semispinalis dorsit a. hát 
féltövises izma ? ? 

Musculus spinalis cervicis, a tarkó 
tövis-it11na 

Muscnlus stapedins, a. kengyel iz1na. 
Muscnlus subcla.vins 1 a kulcscsont 

alatti izon1, 
Musculus subscapnlax·is, a la1Joczka 

alatti izo1n, 
Mnscnlus sustentator· penis = mus

culus ischiocavernosus (Balogh szó. 
tá1ából) V. ö i~chiocave:i:nosus 

Musculns snpiuato:r· brevis, rövid 
kifelé foxditó izon1. 

Mnsculns supinatoi:· longus, hosszú 
kifele forditó :izo1n, 

Mnscnlus tenso:r· choroideae = rnus· 
culus Brückei 

Muscnlus tenso:r fasciae la·tae, a szé·· 
les p6lya feszitöje 

Musculus tenso1• tym.paui1 a dob·· 
hártya feszitője 

Mnscnlus texes majo:r· et minoi:·, 
. nagy es kis gömbölyü kaiizoln 
Muscnlus terso:r· ani = rnusculus 

scalptor ani = n1usculus longissi-
1nus dorsi. 

Musculus thyreohyoides, pa.izspor·· 
czog6-.szakizom. 

Mnscnlus tibialis anticns seu hip· 
picns, 111ellső szárizom 

Musculus tibialis posticns, hátsó 
szárizon1 

Musculns ti:-agicns, a czlLp izma, 

_L 

l 
l 
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!inscnln'i transversalis cervicis 375 Jlycodes 

Mnscnlns tr'ansver'salis cer'viCis, a 
tarkó haránt izma, 

Mnsculus tx'ansvex sns abdominis, 
a hasfal ha1ántizma 

Mnscnlus transver'sns aur·icnlae, 
a fül haránt izma 

Mnsculns tr-ansversns pexinei 
p:i;·ofnndns, a gátnak mél,y haránt„ 
izma 

Musculns t:i:ansver'sns perinei sn
pex'ficialis, a gát felstí, felszines ha
rántizma 

Mnscnlns tl'iceps bxachii, a kar há„ 
romfejű izma. 

Mnsculns trochlearis, a gö1geteg 
izom. 

Musculus ulna1''is externus = nius
culus extensor cari)i ulnaris 

Muscnlns nlnar·is intex·nns = mus
culus fiexor carpi ulnaris. 

Mnscns car'agheen; -v. ö caragheen. 
Mnsetts cox·sicanus seu helmintho• 

chor·tos1 ko1szikai bélféreghajtó 1no·· 
szat 

Mnscns islandicns = lichen islan
dicus, 

Mnsenm anatomicnm, boncztani 
muzeum, boncztani tár. 

Musicomania (musica és mania), ze„ 
u~ltí dühösség„ Balogh szótárából.. E 
szót csupan azért vettem át, hogy 
1neg1nondjam, hogy 111usicomania ina
gyarul talán : z e n e r aj o n g á s. 

Mussitans (1nussitar'e 1normogni), 1no1-
1nogó„ Deliriu1n mussitans, mormogó 
(Balogh szerint 1nonnoló) Iazas félre
beszélés (tévengés) 

Mussitatio (v„ ö mussitens), lázas 
suttogás, suttogva 1normogás lázas 
iillapotban 

Mnstela, a menyét. 
Mnstelaneus, rövid k.a1ú ernber 
Mntabilis, v8.ltozékony 
Mntacismns, = mutitas -voluntaria. 

Balogh bizonyos kiejtési hibának 
1nond,ia? ! 

Mutatio, a változás 
Mntilatio, a csonkitás. 
Mutilatus, csonkitott. 
Mntilus, csonka. 
Mntitas, hangtalanság, némasag. 
Mntitas hystex·ica, rnéhszenves, méh .. 

kórságos ncimaság 
Mutitas voln.ntaria, önkéntes néma„ 
, ság elmebetegeknéL 
Mutns, hangtalan, néma 
Myagr·um sativnm Linné, a goinbor. 

ka Synony1njai : alyssum sati-vum 
Scop., camelina sati-va C1a.ntz, mön· 
chia sati-va Roth Balogh szótál'ában 
»bunkoncz«„ Ugyan hol akadtak xá? 
Az akadémia szótárában nincs ! 

Myalgia (ó µU; az izom, Tb W:yo; -a 
f3.jdalom), izomcsúz 

Myalgia cephalica seu capitis = 
cephalalgia iheumatica = xheu1na
tismus epic1·auii, a. fejsisak csúza, 
csúzos főfájás 

Myalgia cer'vicalis :iheumatica, a 
ta1kócsúz Azonos értelműek: »to:r~ 
ticollis rheumatica1 cervicodynia 
l'heumatica, caput obstipum rheuma„ 
ticum 

Myalgia intex·costalis, bordaközi 
izomcsúz, csúzos 1nellnyilalás. 

Myalgia Inmbalis, ágyékcsúz, V ö 
lu1nbago 

Myalgia pectoxalis et inter·costalis, 
a inellizmok csúza, csúzos rii ellnyila
lás. V. ö. pleurodynia 

Mya!gia :i:heumatica, csúzos izom·· 
bántalom, izomcsúz. V ö myopa
thia 

Myalgia 
Azonos 
dynia. 

scapularis, vállizon1csúz. 
é1 telműek : omalgia, scapulo„ 

Myalgia senilisi aggkori izomflá,jda
lom, izomcsúz 

Myasthenia (~ µU; az izom; v, ö. as
thenia), izomgyengeség, izomrenyhe
ség 

Myasthenicns (v ö myasthenia), 
izomgyengeségi, stb 

Mycelinm, a csii telep Balogh sze„ 
rint : go1nbatelep„ V. ö 

Myces (~ µúxri;:); 1 a taplógomba; 
2. vészes te1.mészetü újképlet. 

Mycetencanthis (v ö. n1yccs és en
canthis), sze1nzUg1ák1 könymirígy· 
rák?! 

Mycetogenesis (v ó ntyces és ~ )'~~e· 
cn; a származás), a go1nbák szárma. 
z:lsa v._ fejlődése Balogh sz6tárab61 
Tán : g o m b a t e ny é s z e t ? 

Mycetologia (v. ö myces ; 0 Aóyo; a 
tan), a go1nbatan. Balogh szótárából 

Mycetoma {v ö. n1yces)1 a penész„ 
daganat, gombadagauat, madu1aláb 
Keletindiai tájkór ~ okozva egy a köz
takaró alatti köté5szövetben tenyésző 
gomba által (Chionyphe Ca1ter1„) 

Mycode:rma (Ó µUxo;: nyák; v. ö derma 
hártya), 1. nyákhártya ; 2· gomba. 
htl,r ty ás go1n ba 

Mycodei:·ma aceti Pastenx·, eczet-
erjesztö gomba. . 

Mocodei:ma vini Pasteur, borer:Jesztö 
gon1ba 

Mycodermitis (v. ö mycoderma), 
nyákhártyalob, infiamn1atio mucosae. 

Mycodex·osphacelns(v„ ö. mycoderma, 
sphacelus), nyakhártya-üszök. 

Mycodes (µvxWOri;), gombaszerli) tap·· 
!6s 

• 
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/ Mycodiarrhoea 376 Myelitis a compressione 

Mycodiar:r·hoea (v. ö. 1nycos és dia-
1rhoea), nyákos v nyálkás hasmenés, 
diarrhoea pituitosa seu mucosa. 

Mycodysente:i:·ia (v ö. mycos 'és dy
senteria), nyálkás vérhas?! Dysen
te1ia pituitosa seu mucosa, 

Mycodyspnoea (v ö. mycos és dys· 
pnoea), hö1göhurutus nehéz légzés, 
fulladozás. Dyspnoea pituitosamucosa 

Mycogasti:itis (v„ ö. mycos és gastri· 
tis}, a gyomai nyálkahártyájának 
lobja, gyomorhurut. 

Mycoides (v, ö. ruyces j TO c:'l:3oc; ido1n), 
tumores spongiosi, taplós újképletek 

Mycologia (v ö. myces j Ó J.ó110; tan), 
gombatan .Jelenthet: nyáktant is. 

Mycologicns (v ö. mycologia), gon1ba„ 
tani 

Mycomelinicum acidum (µ\ixoc; nyák 
és?), myco1nelinsav - a húgyban? ! 

Mycophlyzacium (v. ö. mycos és 
phlyzacium) = phlyzacium. 

Mycophthalmia (v. ö. myces és oph
thalmia), rákos sze1nbántalon1, szem
tapl6 Balogh szótárában: go1nbás 
szemgyuladás ! J Miért? 

Mycophthisis (v. ö n1ycos és phthisis), 
nyákos sorvadás. Phthisis pituitosa? 

Mycorthopnoea (v. ö, mycos és ortho-
noea), hurutos fulladozás Feles1eges 

Mycos (8 µi:ix:o;), a nyálka, a nyák 
Mycosa (?)1 anyarozs„czukor 
Mycosis (-!i [J.J'x:wcrc; ?)1 gombabánta.lorr1, 

penészgombaokozta bántalom 
Mycosis acuta, heveny go1nbabiuta

lom, 
Mycosis framboesioides = framboe

sia, pian, ya w 
Mycosis fungioides Alibex·t, tapl6-

szerü daganatos bőr bántalom 
Mycosis intestinalis = anthr ax 
Myco.sis linqualis et tonsilla:r-is 

benigna, jó tennészetü, ne1n vészes 
penészbántalo1n a nyelven és mandu„ 
lákon, állitóla.g lcptothrix buccalis 
okozta szijpenészbántalom 

Mycosis phax'Yngis leptothricia 
(Dr. Hering szerint: pharynx:.mycosis 
leptoth1icia? ! Értsd: pharyngomy
cosis ), leptothrix penészokozta garat
bántalom. V ö. az elöttevalóval 

Mycosis syphiloides Alibex·t, syphi· 
lis tertiaria 

Mycosis vaginae, hüvelybeli nyák„ 
pöfeteg Balogh szótárából Polypus 
vaginae? ! 

Mycte:r·, többes: myclM es, (0 µvxr~p), az 
orr, az orr:járások, ortlikak 

Myctex·icus (v ö mycte1), orrüregi 
stb. 

Mycte:rophonia (v ö„ mycter; ~ q;ril\l~Í 
a hang), orrhang 

• 

Mycteroxei:'osis (v ö. mycter; -fi ~'!Ípr.:i„ 
CH\: sz41adás), az orrüreg szá.1a.zsága, 
száradása 

Myctei:oxe:r·otes (v ö. mycter; ~Y)pÓ1„lJ; 
szárazság) = mycte:roxe1osis. 

Myctexoxex·oticns (v ö 1nycte1oxe
rotes), orrszáradásí 

Mycns (0 µi.íxo<;), a nyák, nyálka 
Mydon (0 µv3hlv), 1 r·othadt hűs; 2, fe .. 

nésedő sar:jadzás - a seben, 
Mydriasis, (~ µ110p[izcrt<;), szembogár„ 

tágulás, k6ros lltanagyo bbodás. 
Mydi:iasis pai:alytica, hüdéses láta„ 

tágulat Balogh szótá1ából Bénulás
okozta szem bogMtágulás 

Mydxiasis spastica, göicsös lá,tatágu· 
lat. Balogh szótárfiból.. Görcsös szem
bogtirtágulás, 

Mydriatica se xemedia, sze1nbogár 
tágitó szerek. V o 

Mydx'iaticns (v. ö. mydriasis), szen1-
bogártá,gulási, szembogártágit6 

Myectopia (ó µ\i; izo1n; ~ ixTo'ltla rend
ellenes helyzet), iendellenes izom„ 
helyzet 

Myectopicns (v ö 1nyectopia), mi a 
rendellenes izom°J.elyzet1e vonatkozik 

Myelalgia (v„ ö rryelos; TO 1JJ..yo; fáj da .. 
10111), gerinczvelüfájdalo1n. 

Myelalgicus (v ö 1nyelalgia), gerincz
velöfiijdahni 

Myelanal()sis (v., ö myelos; ~ &\lcí.Awcrt<; 
a sorvadás), gfninczvelö •· sorvadás 
Tabes dorsualis., 

Myelapoplexia (v, ö myelos és apo· 
plexia), geriuczagyi gutaütés. 

Myelatelia (v. ö. inyelos; &. pi. és Tb 
TÚ„o<; vég; ~ dTD,etD'., a bevégzetlenség, 
tökéletlenség), hiányos gerinczvelő
kifejlődés. 

Myelati:·ophia (v. ö. myelos és atro
phia) = 1nyelophthisis. 

Myelatrophicus (v. ö. n1yelatrophia) 
gerinczsorvadási ' 

Myelauxe (v, ö :nyelos és~ a\í!;ri túl· 
tcugés), geriuczvelő-túltengés1 a gc" 
rinczvelő szertelen gyarapod:i'Sa 

Myeletei:·osis (v. ö. myelos; frc:po<; más), 
a ge1·iuczvelö kó1os elváltozása el-
fajulása. ' 

Myelinum (v. ö. myelos), 1. ideganyag; 
2 a geny egy alkotó l'észe, Virchow 

Myeliticus, gel'inczvelő lobi.. V ö, 
Myelitis (v. ö. myelos), ge!inczvelÖ·· 

lob, ge1inczvelőgyuladás 
Myelitis acuta, heveny ge1lnczvelö„ 

lob. 

M~:!!!~ ~~11á~:s:~~éi;;őef~m;;r~:!~'. 
velő lob 

Myelitis a compx·essione, nyomás
okozta gerinczvelögyuladás„ 
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Myelitis apoplectiformis 377 Mylohyoides 

Myelitis apoplectifor,mis, gutaütés
szerű gerir.czvelölob v„ Ö, hae1nato
myelia 

Myelitis ch:t"onica, idült gerinczvelö
lob1 sclerosis stricte sic dicta 

Myelitis centr,alis, központi gerincz
velölob. BalOgh sz6tá1ából. A ge1incz
velö közepes-· be 1 e s részének gyu
ladása. 

Myelitis sine myelomalacia, elmál. 
lásnélküli gerinczvelölob. 

Myelitis spontanea, önszenvi, e r e„ 
det i heveny gerinczvelőlob. 

Myelitis syphilitica, bUjakóros ge
rinczvelJ'gyuladás 

Myelitis tranmatica, sériilésokozta 
gerinczvelölob V. ö. egyébhánt: 
paralysis ascendens acuta, poliomy· 
elitis anterior 1 ataxia, sclerosis, 
tabes dorsualis seu leucomyelitis 
posterior, attophiá muscula1is pro
gressiva - paralysis glosso„pharyn„ 
go-labialis progressiva 

Myelodiastasie; (v. ö myelos ; fi Otticrra:
cr~:; a szétv4lás), a gerinczvelö meg
szakadása, szétválása 

Myelodiastema = myelodiastasis. 
Myelogangliitis (v. ö. inyelos és gang

liitis), ge~inczvelődúcz „ lob; régi 
értelmezés szerint a cholera. noshras 
nagyobb foka 

Myelogenes (v ö. myelos és )'~\I~:; '?), 
velc')böl, velőtöl e1edö Jobb volna: 
myelogenetes v myelogenetus. 

Myeloides (v„ ö. inyelos ; ,Q d'Oo:; az 
idom), vel()sze1ü. 

Myeloma (v. ö. m,yelos), velűs rák i 
2 csontvelóbeli újképlet? ! 

Myelomalacia (v„ ö, inyelos és ina
lacia), agyvelőpuhulás, agylágyulás, 
agyvelő- eb11állás. 

Myelomalacia senilis, aggkori ge„ 
rinczvelö„ehnállás. 

Myelomalacosis = myelon1alácia 
Myelomalaxis = myelomalacia 
Myelomenia (v. ö inyelos; a.~ µ'fí\le:; 

hószá1n), a hószám eltévedés a gerincz· 
velő felé, aberratio fluxus inent1ui 
ad medullam spinale111. 

Myelomeningitis (v. ö. myelos és 
meningitis), geiinczvelöhá1tyalob, a 
gednczvelő lágy 1nezeinek gyula·· 
<lása 

Myelomeninx: (v. ö az elötteval6val), 
' gerinczvelőburok, a gerinczvelő meze. 

É1tendé:5 a serosa et vasculosa, tehát 
a gerinczvelö lágy mezei. 

Myelomyca, myelomyces (v ö. myelos 
és myces), velős rák, inyeloma 

Myelophthisicus (-), ge1inczsorva-
dá.sos,. v„ ö. 

. 

Myelophthisis (v. ö myelos és 
phhhisis) 1 ge.1..inczvelösorvadás, ge
rinczsorvadás V. ö„ tabes dorsualis 

Myeloplaces (v ö myelos i ~ nXd~, 
le1nez), óriási sejtek, óriási gerincz .. 
velősejtek 

Myeloi:·i:,hagia (v. ö. myelos j -Ji ~cty·~ 
szakadás), gerinczüri vé1zés 

Myelos (Ó µuú,Ó;), velő, különösen 
gerinczvelö. 

Myelosis (µuÍ),úlcr~;), velősrákképzödés, 
velösrák - bántalo1n. Helytelenül = 
myeloma. 

Myelospasmns (v, ö. myelos és spa-s„ 
1nus ), gerinczvelögöros, gerinczgörcs. 

Myelospongus (v, ö„ myelos ; 0 O'TtÓ·{yo:; 
tapló) = myeloma„ 

Myenergia (Cl µtí; izom,·~ i.vipyevx e1ély), 
izomerő, izomerély. 

Myenei:·gicns (v ö. inyenergia), izon1· 
erejű 

Myentasis (0 µi:i; izom, fi ?rr«crt; 
erőn1egfeszités), izom1negf9szülés, 
izomerölködés, izomműködés, ent<:,sia 
l11.usculorum. Balogh szótárába,n: 
izomnyujtás J ! 

Myi'asis (-fi µ.vfo. a légy), légypondr6„ 
bántalom, légybeköpés, nyüves bin
talom„ 

Mylocephalon, my.i:ocephalnm, (-fi 
µuta. a légy; v. ö. cephale), a légyfej, 
ln'olapsus iridis. A szemrekesz kiszo
rúl egy keresztültört porczogó feké
lyen át Tehát;: szemrekeszkie.sés, 
szi vár ványh3.rtya-kicsuszás„ }}SzivfLr
ványsérvnek .t (Balogh) nem mond· 
ható, - mert nem fedi köztakaró stb. 

Myi'odesopsia (µ.u(otO~; légyszerű, ·~ 
Ö•.j.n:; a látás), a szernkáprázás -- mou
che:; volantes Tulajdonkép »·myiiodeo· 
p'i!Ía« 

Myi:stos (0 µtí:; az egér, az izo1u; v. ö 
hisf;os ), az izomszövet. 

Myi'tis (ö µtí; az izom), az izomlob, 
izomgyuladás 

Mylabris, hólyaghuzó bogárfaj„ 
Mylaci:i (ot µÚAa:xpot) = dentes mola„ 

'es 
Mylacephalus (~ µÚA1) az üszök; Ó. pr. 

és v. ö. cephale), fejehlen szörnye
teg, kissé fejlettebb amorphus. 

Myle (~ µÚA"t]), 1. 1nalom; 2. a malom
kő ; 3. a zápfog, clllkapocs ; 4, az 
üszök, mola 

Mylicus (µvAtxd.:;) 1 üszkös, 
Mylodns (d µuXÓOou;), a zápfOg, őrlő· 

fog 
Myloglossns (Yi µv')."t) az állkapocs; v. ö, 

glossa), se mus'culus, állkapocs 
nyelvizom. 

Mylohyoides (VWB'"t):; és i) µVA"t] az 8.11-
kapocs„ Eybridum; myloyodes), se. 
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musculus1 ujrelv-szakizom·„ :N ervus 
mylohyodes, szak-állkapocsideg 

Mylopha:ryngens (v„ ö msle s _pha· 
ryngeus) se. musculus, áll-g8..ratizom„ 
V. ö 1nusculus coustricto1 pharyngis 
superior, melynek részét képezi 

Myloydes = mylohyodes. 
Myoca:i::ditis (v. ö. mys és carditis), a 

szív izmainak lobja, a szív izomza„ 
tának gyulad<lsa 

Myoca:i;·ditis. acnta, heveny szívizom
zat„gyuladás 

Myoca:r·ditis adiposa, degeneratio adi
posa acuta cordis, a szív izomzatá
nak heveny, zsíros elfajulása. 

Myocarditis chx·onica, idült szívizom·· 
lob. 

Myocardítis :6.b:i:·osa, rostonyás izzad
mányú kötőszövetbeli szivizomlob 

Myocai:·ditis idiopathica, önszenvi, 
eredeti szívizomlob. 

Myocai:·ditis inte:rstitialis, kötöszö
vetbeli szívizo1nlob, a szívizomzat 
köüöszövctének gyuladása 

Myocax·ditis parenchymatosa, gyur
mabeli szivizomlob 

Myocarditis partialis, részletes, egyes 
góczokra szoritkozó szivizo1nlob,sziv
izomgyuladás. 

Myocarditis pni:·nlenta, gt>nyes kötéí
szövetbeli szivizomgyuladás, 

Myocai:·ditis secnndaria, következ„ 
ményes szivizolnlob. 

Myocar·ditis syphilitica, bujakóros 
szivizoJnlob 

Myocai:·ditis nnivez·salis, általános 
szivizomlob 

Myocele (d µi:i; az izo1n, ~ x·~A'f) a 
sérv), az izomsérv 

Myocephalon, myocephalnxn ('rO µuo· 
x.é<poJ,ov, egérfej) = 1nylocephalon 

Myocoelialgia (~ xotA(o:, a has, -cO 
!J.A·ro; fájdalom), hasizon1 .. f~jdalom, 
hasizom csúz„ 

Myocoelitis (v. ö. az eléíttevalóval), 
hasizomlob, hasizomgyuladá.s 

Myoci:ismns (v. ö .. m_ys; ~ xptcrµó;, a 
ropogás), izompattogás, izomropogás 

Myodes (µuWO"'f);), egér-idomú, izon1-
szel'Ü1 izomido1nú. 

Myodiastasis (v. ö, mys és diastasis), 
izomtátongás, izomszétválás 

Myodiastaticns (v. ö inyodiastasis), 
izomtátongás okozta 

Myodynamia (v„ ö. mys i i) Oúvetµ(; az 
eréí), izomerő, 

Myodynamometi:·on = 
Myodynamometrum (> ö mys, ·fi OÚ· 

wxµt<; e1ö, -r'o µi-rpov a mérél), izon1·· 
erö-méréí. 

Myodynia (v. ö. 1nys ; {-: ŐOÚV7J, a f3j
dalom), izo1nfájdalom, izomcsúz. 

Myoflbroidnm {v. ö iuys és :fibroidum„ 
Hybridum), izomrostdagauat 

Myogastei:· (v„ ö. n1ys, és gaste1), az 
izom hasa, az izom közepe. 

j Myogasti:icns (v. ö„ az elöttevalóval), 
1. izomhasi; 2. hasizomi 

l\iyographia (v. ö, 1nys; ypácpo:i.v leüui), 
az izom1~jz, az izomleirás. · 

Myogl'aphicns (v ö. az elötteval6val)1 
izomrajzi .. 

Myog1·aphion (~), izomrovó, az izom-
1nli.ködés jelzője V ö. 

Myographns, 1. = myog1aphicns; 2. ki 
az izomleirással fogl'l.lkozik 

Myolemma = sarcolern ma. 
Myologia (v. ö, n1ys; Ó Aóyo; a tan), 

izomtan .. 
Myologicns, myologns (v ö. az előtte .. 

valóval), izom tani, izomtannal foglal
kozó. 

Myowa (v ö n1ys): izomrost·da.ganat 
J\Téha: sima izomrostdaganat 

Myoma cix·cumscriptnm, hatá1olt, 
m e s gy é s izo1ndaganat. 

Myoma cysticnm, töntlös izomdaganat. 
Myoma dai:-tos, a Oő1edériyek geren

dázatából kiinduló izo1ndaganat 
Myoma diffusnm, szétterjed() izom

daganat, elephantiasis telangiectodes. 
Myoma laevicellnlare, sima izom.

daganat 
Myoma multiplex, sokszoros, sz á

m o s, fel e s szán1ú izo1ndaga
nat 

Myomotomia (v. ö. myoma; -riµve('I 
inetszeni)1 izorndagauat··kiirtás. 

Myonarcosis (v ö. n1ys és narcosis), 
izo1nreuyheség, izombénulás? 

Myonosns, myonnsns (v. ü. n1ys ; ·~ v{
ao;, volicro; betegség) = myopathia 

Myoedem.a (v. ö. n1ys és oedema -
n1yo-oedema ?), értsd: »contiactio 
idiomuscularis« - izomösszehúz6dás 
ráütés következtében, ráütésre 

Myopachynsis (v. ö. inys és pachyn
sis), izo1nvastagodás, izomtó.ltengés, 
izon1gya1apodás 

Myopachynsis lipomatosa,hájasodás .. 
okozta izomvastagodás, hájtúltengés 
- háj gyarapodás ·okozta izomvas
ta.godás 

Myopalmns (v, ü mys j 0 TCo:AµÓ; rán~ 
gás ), izomrángás, in1á.ngás .. 

M.yopa:ralysis (0 µi:i; az izom; ~ no:pd
Aum; hüdés), izomhüdés, izombénulás„ 

Myopathia (6 µti; izom, -rO TCá'.Jo<; bán·· 
talom), izombántalom 

Myopathia :r·henmatica, czúzos izom
báutalom. 

Myopathicns (v. ö. 1nyopathia), izom·· 
bántalmas, izombántalmi stb 

• 

1 

l 
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Myoperitonitis (Ó µ.V~ az izom; v. ö 
peritonitis), hashártya-hasizom-lob 

Myophonum jux:ta. dr Boudet, Bou
det-féle izomhangfog6 v. myophon. 

Myopia (µvwTc[a, µúu" szemethúnyni), 
rövidlátás 

Myopias (ó JJ.lHUn:lct;) = myops 
Myopicus (v„ ö„ myopia), 1övidlátó„ 
Myoplasma (Ó µ.\i; az izo1n i v ö. plas-

n1a), az_ izon1sav6, az izomrost folyé· 
kony bennéke 

Myopodiorthosis = n1yoporth0sis 
Myopodior·thoter· (µ.v'M~ rövidlát6, 

Otop'.JWTE~'< igazitni), rövidlátásjavit6. 
Myopodior thoticon = myo porthon. 
I\iyoporthon (é µv'w·+i, Öp:to; javitó, 

igazitó), rövidlátásjavit6. 
Myopox·thosis (µ.t.Íw\j.i r öv idlátói -fi Öp~wcrt; 

igazitás), rövidlátásjavitás. 
Myopor·thota = myoporthotes 
Myopoi:·thotes = 1nyoporthon. 
Myops, myopns (ó µ.úr.:i·~). Iövidlát6 
Myorrheuma (v ö n1ys és iheu1na), az 

izo1ncsúz. 
Myorrhex:is (v. ö. mys és ihexis), izon1-

szakad:1s 
Myosarcoma 

izomrostos 
sarcoma 

(v. ö. mys és sarcoma), 
h-Usdaganat, izom.rostos 

Myosinnm (v. ö myositis), izomfe
hérje, az izomsav6 fehérnyéje 1 rosta·· 
nyája. 1{01rektebb volna: 1nyo'inun1 

Myosis ("~ µúwcr:~. Ily görög szót ne1n 
talalta1n dr„ Pape görög szóttl..rában 
Ila µdwcr(~ átalakitásának tekintjük, 
akkor nem lehet ellene kifog:ts ; ha 
tudniillik µe:(Ó(I) = µúw. Jl,-findenfélc 
krif-ika kikerülése végett jobb sze
rintem ha '°miosis«·t irunk) = meio-· 
sis. 

Myosis paralytica; bénulás v. hüdés„ 
okozta szen1bogársZükülés 

Myosis spasmodica, görcsös sze1n
bogárszükülés 

Myositica se, remedia (barbarismus) 
= meiotica remedia 

Myositis (é µ\i.;;, µvó.;; az izon1. Barba~ 
:dsmus, lnyoitis 'helyett), az izonüob, 
iz;omgyuladás„ 

Myositis intei:·stitialis, az izo1n kötö .. 
szövetének lobja, gyuladasa 

Myositis ossificans, csontositó, cson·· 
tosodó izomgyuladás , csontképző 
izon1gyuladás 

Myositis ossificans p:c·ogressiva, ha·· 
lad6 csontosod6 izomgyuladás. 

Myositis parenchymatosa, gyurn1a
beli izo1ngyulad;;\,s 

Myospasmus (v ö„ mys és spasn1us), 
izomgörcs 

Myospectroscopum Ranvier, izom
spectroscop, izomszinképmutató, 

Myotalgia (rosz szó); értsd: myalgia. 
Myotalgia senilis = myalgía senilis 
Myotomia subcntanea (rlµ.ve:w met-

szeni), bőralatti izommetszés. V ö. 
tenontotomia 

Myotomicus, myotomus (v. ö„ myoto· 
nüa), mi a bőralatti izo1nmetszésre 
vonatkozik. 

Myot:i;ichina, myot:i;ichidina = t:ri· 
china spixalis ~ 

Myx'ica éerlfera Linné, viaszadb v. 
viasztermö myrica, virginiai viaszfa j 
bogyóiból nyerik a myiik:aviaszt. 

Myringa, myi:'Ínx:, a fültekesz, a dob· 
hi1rtya Synouym jai: septum mem
branaceu1n auris1 der1na auditus, dia· 
ph1·agma, operi mentum 1 tegumentum 
auris

1 
lnedia.stinum auris, ty1npanum, 

My:cingitis ( - ), a dobhirtyalob. 
Myi:'Íngoplastica, my:i;ingoplastice 

( - ), do bhártya .. alkotás„ 
Myr'ÍB' (-fi µvp1;), balzsarn .. szelencze 
My:c·isma, myrismus (TO µt.Íp1aµa, 0 fl.V·· 

pwµ.é;)
1 

a bekenés, kenés 
Myr'is tica aroma tica Lam. = 
Myi:istica moschata Linné, a szere· 

csendiófa. 
Myristica officinalis, az orvosi my

ristica, 1nelytől ered a bikuhyba· 
viasz„ 

My:c·istica otoba1 fa, inelytől ered az 
otobH,vÍH,SZ 

My:i;isticatio, a szerecsendió szinéhez 
hasonló színt felölteni i ~ tehát 

Myristicatio. hepatis, szerecsendió
máj, 

Myristicennm (v. ö. myristica), a mi .. 
riszticzen, miristicenum, 

Myristicolum (1ny1istica s oleum), a 
myristicol 

Myristicus (µvpt<;;t'"tY..Ó~), kenő, balzsa-
1nos. Nux myristica = nux Inoschat,a. 
Balani inyristicae seu myrepsicae = 
nuces behen 

Myi:istinicus (v ö. 1nyristica), szere
cseudiósavi ? 

My:i;istinnm {v. ö, az előttevalóval), 
a myristin 

Myi:·meciasis (-/i µvpµe:x.(acrt~) = 
Myrmeciasmus, myrmecism"' (! 

µ1Jpµ:rpttcrµ.Ó;)i 1„ = formicatio; 2 = 
rhaphauia. 

Myrmecosis (0 µt.Ípµ111; a hangyr..) 
xha1Jhania 

My:c·obalanns = fructus myrobalani 
= nuce5 behen = glandes unquen
ta1iae = balani myristicae seu my
repsicae. 

Myrodend:i;·on amplexica:ie Willd., 
humiriafa V ö. humiria 

Myr·on (-rO fJ-Úpov), az ír, a balzsam, 
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Myronicnm acidum, az írsav, miron
sav, 

Myr'ophor'nm ('rO µtfpov az Íl ; <plp$t'I 
vinni), az írtartó. 

Myropola, my,x·~poln.s (Ó µ~porcC.ÍA"l); 
µupon:hl).0;) 1 az 11arus, ukalmar. 

Myrosinum (v. ö. myion), a inyiosin, 
a mustii.rmag erjesztő anyaga. 

Myrospermnm Pax·eirae Royle = 
Myrospel'mnm sansonatense Pers 

= my:roxylon Pareilae 
Myrospex'mnm tolnifex'nm Spx·„ 

myroxylon toluifernm„ 
Myrotheca (~ µupo5'~x"l)) , az irsze

lencze. 
Myx'oxocax·pinnm (v ö. myroxylon 

és carpus ?), a myroxoca1'piu, a, fehér 
perui balzsamnak jegeczes gyantája. 

Myroxylon Par'eix-ae Klotzsch, (TO 
µu'pov a balzsam TO ~V).ov a fa), pe:rui 
balzsamfa. 

Myroxylon tolnifexum A Rich 
= toluifera balsan1um Miller, 

Myrr·ha, myrx·he, mnr·x,ha (~ µúppa), 
a mirha, balsamodendrum Ehren
bergianum nedve. 

Myx'r'ha electa1 válogatott mirha, sze-
1nen szedett 1ni1·ha 

Myr,rha indica, bdcllium iudicum, 
indiai inirha, indusi müha. 

Myxx·ha in sox·tis, nyers mir·ha. 
Myrx·ha tx·oglodytica = benzo8 
Myrx·ha unguiculata, csikos inirha. 
Myrsine afxicana Linné, a.frikai 

my1·sine, melynek gyümölcsét »tatze«, 
»zatze« név alatt bélfé1·eghajt6 szer„ 
nek tekintik 

Myr·tiformis (v. ö. inyrtus és forma 
az idon:i), mirtusalakú Carunculae 
my1tiformes, mirtuslevelű húscsák 

Myrtillus se vaccinum (myrtus 
kies), az áfonyá V, ö .. vaccinium„ 

Myx,tochila és my~·tochilides (v ö 
myrtus és "r0 y_e:tAo:; az ajk) = labia 
pudenda minora 

Myx·todes (µupTWOYJ:;;) = my1tiformis. 
My~·tns caryophyllus Spr. = cary

ophyllus aromaticus Linné 
Myrtns commnnis Linné (Ó µÚp"ro:;), 

a myrtusfa, inirtusfa. 
Myrtus pimenta Linné, jamaikai 

bors. Azonos : eugenia pimenta DO., 

pimenta aromatica Kost,, pimenta 
officinalis Bg 

Mys (6 µi;:;, µuó:;;),1„ az egér ; 2 izom„ 
Mystachialis, bajuszi, bajuszos V, ö. 
Mystax (ó µúcr-ra~), a bajusz. 
Mysterium (rO µuITT~pwv), titkos szer, 

arcanum. 
Mystificatio (µuaTtx.Ó:;; titokzatos, facere 

csinálni), az ámitás, szemfén1vesz
tés 

Myurus (ó µU; az egér, ~ oUpcl a fark), 
egérfarkú; pl. pulsus myurus, apró, 
gyors gyenge érverés. Hippokra
tesná1 sokszor = µe:bupo:; 

Myxa (f1 µÚ~a:) = L mucos; 2. az orr
takony 

Myx:ochond:rosarcoma (v ö. myxa és 
chond1osarcoma) 1 nyákos, porczog6s 
sarkoma. 

Myxocolica (v ö„ myxa és colica), 
nyákos hasmenés Balogh szerint 
Talán: colica mucosa Nothnagel? 

Myxodes (µu€c.S01J:;), nyákszarű 
Myxolipoma myxoma lipoma· 

todes. 
Myxoedema (v. ö myxa és oadama), 

nyákos béíralatti vizenyő„ A béíralatti 
kötőszövet nyákszerü terménynye1 
van Besziírve. Francziá.knáll cachexia 
pachyder:mica 

My:.s:om.a. (ij µÚi;a a nyák), a nyák:sejt· 
daganat, kocsonya„daganat 

M:v.xoma cax·tilaginenm, porczog6_s 
nyák daganat 

Myxoma ftbx·osnm, rostos nyákdága" 
nat, rostos kocsonyás daganat. 

Myxoma hyalinum, tiszta nyákda
ganat, á.tlátszó kocsonyás daganat. 

Myxoma lipomatodes, hájas nyák·· 
daganat, kocsonyás hijdaganat 

Myxoma medulla~·e, velűszerü nyák~ 
daganat, velöszerü kocsonya--daganat 

Myxoma multiplex cho~ii = mola 
hydatidosa. 

Myxosarcoma ( ~ µÚ~et. a nyák ; v ö 
sa1coma), nyakas húsdaganat, kocso·· 
nyás húsdaganat 

Myxosarcoma lipomatodes, hájda·· 
gauatszerű myxosarcoma. 

Myyd~·ocystis (Ő µU:; az izom ; v„ ö, 
hyd1~ocystis)i izombali cchinococcuS·· 
töml6, izombeli 1ivókatömléí 



N. 
Naevus, a jegy, a folt. 
Naevus :8.ammeus, egyszerű edény

daganat, egyszerű edénytapló, naevus 
vascularis simplex, angio1na simplex. 

Naevns ix-idis, szivárványf0lt, szem
rekesz-folt. 

Naevus lenticnlai:is , lencsealakú 
anyajegy. 

Naevns lipomatodes = naevus lnol
lusciformis 

Naevns maternns, anyaf0lt, anyajegy. 
Naevus mollusciformis, lágyagszerű 

- molluszkussze:rü anyajegy, hájas 
anyajegy Szemölcssze:rü anyajegy. 

Naevns morus, eperszerü any~jegy, 
eper-anyajegy. 

Naevns neuroticus = papilloma neu
roticum. 

Naevns pigmentosns, vérszinanya·· 
jegy, sz i ne s a ny aj e g y, vagy 
anyafült 

Naevus pilosus, szőrös any~jegy. 
Naevus planus = 
Naevus spilus, sima anyafolt 
Naevns vasculai:·is simplex = angi-· 

oma sim plex .. 
Naevus vasculax·is tube:i"Osus , az 

edénytapló. V„ ö. angio1na cavcrno„ 
sum prominens, fungus haematodes 
auctorum. -

Naevus vexrucosus, lencse-anyajegy, 
sze1nölcsszerű anyajegy 

Nakka (arabs), .1:;ülyös szájrothadás. 
Nanismus ('? Balogh szótárában); jobb 

nanocephalia V, ö, azzal 
Nanocephalia (;1c{;10;, wJ.;1;10; törpe; v. ö. 

cephale) 1 a tö:rpefej, törpefejüség 
Na:nocephalus (- }, törpefejű. 
Nanocox·mus (;1d;10; törpe~ 0 xopµÓ; a 

törzs), törpetörzsü, törpetestü. 
Nanodes (110:11;1Wlh1;), törpe, törpeszerű 
Nan.omelia (-), törpetagúság V. ö, 

' Nanomelus (wl'Vo; törpe, TO J.1 .• 0.o; a 
tag}, tö1·petagú 

Nanosomia (;1ci\lo; törpe, TO o-Wµo: a 
test) = microsomia 

Nanosomus (v„ ö. az elötteval6val), a 
törpe. 

Napellinum (v. ö. aconitum uapellus), 
a kalikaal, psaudaconitinurn, 

Napellinum Wigge:rs = acouitinum 
anglicanum 

Napellns (napus kies., kisrépa) = aco·· 
nitum napellus. -

Napha (?) = flores aurautiorum. A,qua 
naphae -= aqua :fl.orum aurautiorun1; 
oleu1n naphae = oleum fl.orum auran-
tiorum„ , 

Naphtha1 napta (~ ;1CÍcp'.Jo:, 11ci1tTrt.), 1 a 
kőolaj i 2 = aether 

Naphtha aceti = aether aceticus. 
Naphtha montana, hegyi ola:), hegyi 

nafta, naphtha. 
Naphtha vegetabilis = aether aceti-

cus. 
Naphtha vitx·ioli = aether sulfuricus 
Naphthalinnm (v. ö naphtha), a 

na1Jhthalin, naftalin. 
Naphthalinum bis depnxatum, két .. 

szeresen tisztitott naphthalin. 
Naphtholum (v ö. naphtha), a naph

thol, uaftol 
Naphthylaminum (-) = ainido .. naph

thalinum 
Napi nm, napy ("rO ;1clrr:éto;11 \1~1tv) = 

sinapis, sinapi 
Nai:·ca, narce (~ ;1dpx"t), ;1cipx:r,), a bó

dultság, a kábultság. 
Na:cceinum (-/i ;1c{pxTj kábultság), a b6~ 

dony, narczein, a mákony egy alkotó 
része. 

Narceinnm chloxatum, bódonyhal-
vag, klóros na1czein 

Narcema (TO wipxi)µa) = na1'cosis 
Narcesis (~ vcipxi)O"t;) = narcosis. 
Nax·codes (vocpxWOij.;), ká.ba, kábitó„ 
Nai:·cosis (-fi ;1cipx(')at.;) a kábitás, bódi 

tás Galenusnál és Hippokratesnál : 
:renyheség. 

Na:r·cospasmus (v ö. narce és spas
mus), a kábitáS görcse; a kábitás 
bizonyos szakában jelentkező gör·· 
csök. 

Na.r·cotica. se :r·emedia (TfL ;1cq:ix.wnxO: 
cpa'.pµ.axo.:), a kábitó szerek, érzéstele .. 
nitö szerek„ V ·ö, 

Narcoticus (vo.:pxw·nxó;), kábitó, bóditó 
Na1·cotinum (110.:pr.a;1 kábitauí), narco

tinin, uarkotin. 
Narcotinum chloratum = 
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Na:ccotinum hydx·ochlo:r-icnm, o:ó
savas narkotin. 

Nax·cotisatio (v ö. narcosis), a b6di. 
tá.s, kábitás 

Narcotismus (--), a k8,bultság, b6„ 
dultság, kábitás. 

Na:c·dostachys .jatamensi DC = \a·· 
leriana jataUiensi J ones. 

Nax·dus celtica (x~A·c\x-fi váp3oi;) 
Nax·dus gallica Plinius, u:1rdusgyö·· 

kér, valeriana celtica Linné gyökere„ 
Na:r·dns indica, indiai nárdus. V ö. 

valerina jatamensi J ones 
Na:c·es (nar többese), az orrlikak 
Naringinum De V:r·ij (uaringi, szan

szkrit nyelven: narancs)= hE·speridi-
num 

Nax·thex asa foetida Falk, növény, 
melytől állit6la.g a bűzaszat ered .. 

Nasalis, orri; nervi nasales, az orride· 
gek j nervi nasales pósteriores, hátsó 
orridegek ; ossa nasali::t orrc.sontok, 
Vena nasalis, az orrér. Venae nasales 
dorsuales et late1ales, az orr hátá.n s 
oldalán futó erek. 

Nasitas, 011hangos beszéd1 orrhangon 
beszéd. 

Nastux·tinm aquaticnm = nasturti
um officinale 

Nastur·tium bursa pastor'Ís Roth 
= thlaspi bursa pasto1is L. 

Nastnr·tium hox·tense = lepidiu1n 
sativum L. 

Nastux·tium indicum, indiai zsázsa. 
V. ö. tropaeolum majus L (et mi~ 
nus). 

Nastux·tium officina.le R B:i:·„, 01-

vosi zsázsa, vizi torma, izz6 zsázsa. 
Azonos ; sisymbrium nastu1tium L. 

Nasns, az orr„ 
Nataloi'num (-), nataloin 
Natés, a farpofák. 
Nates seu clunes se corporis quadri· 

quad1igeminu1n gernini, a corpus 
mellső pá1ja 

Nativa se. :r·emedia seu hippocratica 
remedia. a növén:ygy6gyszerek, nö
Yényszcrek 

1 
t e r m é s s z e I e k ? 

Ellentétük: galénica seu artificialia 
mesterséges gyógyszerek, mester
s ég e s, inlíleg·es szeJek. V ö. 

Nativns, termés, természeti. 
Natrium, nat:r·onium (v„ ö uatru1n), 

a szikeny, a natrium„ Azonos : sodium 
Nati:inm aceticum, eczctsavas szi~ 

keny, eczetsavas natrium. Azonos 
értelmüek: natrium aceticu1n c1ys
tallisatun11 acetas sodae1 acetas na
tricus cum aqua, terra foliata tar tari 
crystallisata. 

Nat:i:'Ínm aethylicnm, maró aethyl· 
natrium, aetbyluatrium„ 

Natxinm aethylsulfn:i:ionm, kénsa·· 
vas aethylnatrium. 

Natxium ax·senicicnm, a1·zénsavas 
natrium: nür enysavas szikeny. 

Natxium ax·senosnm, arzeuessavas 
nat1ium. 

Natr·inm benzoicum,bórsavas uatrium, 
a bóris. Azonos értehniíek: natrium 
bo1icum, borax sodae1 borax depurata, 
borax veneta 

N atrium bica:i:·bonicnm = nat1ium 
hydroc:arbonicucn 

Natxinm bx·omatum, brómnat1iurn, 
szikcnybüzeg. A„zonos értehnliek: 
brornu1etum uatrii, bro1nidum natrii 

Nat.x·inm caxbolicnm, ká1bolsavas 
nátrium 

Natxium cai:·bonicum acidulnm = 
uatriu1n hydrocat bonicuni. Balogh 
szótárából 

Natrium ca:c·bonicnm crystallisa
tum, a sziksó, széksó 1 jegeczedett 
szénsa\·as nátriu1n Azonos értelinüek: 
natriu111 carbonicu111, carbonas sodae, 
aleali minerale, sal sodae 

Natx·ium cax·bonicnm delapsum. = 
Nat:rium cax·bonicum siccnm, elinál

lott v. szá1-az sziksó, eln1állott szén
savas nátrium. 

Na.tx·ium causticnm = uatriu1n hydt· 
oxydatun1 

Natrinm chloxatnm, a konyha.~ü, 
klóros nátriu1n 

Nat:r-ium chlo:ricnm, chlórsa\''as (klór· 
savas) nátrium, hftlvanysavas szikeny 

Natxium citx·icnm, czitro1n:::iava,s 
nátriu1n. 

Natx·ium cit1·0-ta1·tax·icnm. czitro1n s 
borkőf<avas nátdu1n 

Nati:ium cx·esolicum, krezolos nÚ· 
triu1n. 

Natxium cx·esotiuicnn1, krezotinsavas 
nát1iun1 

Natrium fox·micicnm, hangy:isa'i· as 
nátiium 

Natxium glycocholicnm, glycochol
savas nátrium 

Natrinm hyd:rocaxbonicum, szén
savas koneny szikeuy.savanyú szén
savas szikeny, széns~1vas hyd1onat11 
u1n„ Azonos ér-i;elinűek: natrium b1· 
carbonicun1

1 
bicarbonas sodae ~eu na

trii, carbonas sodae acidulus, b1carbo
nas natricus. 

Natrinm hydxoxydatum solutum 
oldott náttiu1uhydroxyd, inar6 szik· 
sós lúg, illetőleg nátriumlúg. A„zo· 
nos értelmü: natrium eausticum so
lutu1n„ 

Natxium hypochlorosum 1 alkl6ros
savas nátriu111 

• 

• 
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Natrinm hypophospho:z:·icnm, aÜ'osz
forsavas natrium, hypophosphorsavas 
natrium. 

Natx-inm hypophosphor·osnm, alfosz
foros-savas nátrium Azonos értel
műek: hypophosphas 1u1,t1ii, soda 
hypophosphorica. 

Natrium jodatnm, jódnátrium, szi
kenyiblag ~4._zonos éiteln1űek: jodu
retu111 natricum7 jodiduni. natrii 

Natrium kaliotax·ta:r'Ícnm = kalium 
natriotartaricum 

Nati:ium lacticnm, tejsavas natriurO. 
Natx·inm nitricnm, légenysavas szi· 

keny, salétxomsavas nátriu1n„ Azonos 
értelműek: nitra.s sodae, nitrum cu
bicu1n 

N atrium o:r·thosalicylicum = 
Natrinm ox·thoxybenzoicnm = na

txium salicylicu1n 
Natx·inm phosphox·icum, foszforsavas 

nátiium, villanysavas szikeuy. Azo
nos értelműek: phosphas sodae, sal 
inírabilis perlatus 

Natrium picx·ocax·minicnm, pikro·· 
kanninsavas nátriun1 

Natrium pyx·ophosphoricum, pyro„ 
phosphorsavas uitriuln 

Nat:rinm pyx·ophosphoricnm fer. 
ratnlll, pyrophosphorsavas vas-
nátrium 

Nati;·inm salicyliculll, salicylsavas 
uatriu1u, szaliczilsavas nátriu1n. 

Nat:rinm santonicum, sautoninsavas 
nátrium 

Natrinm silicicnm liqnidnm, kova
savas nátriu1n, a vízüveg 

Natrium snccinicnlll, borostyánkő
savas nátrium 

Natrinm snlfocarbolicnm, kénkárból· 
savas nátrium 

Nat:rinm snlfovinic;._m, kéu··borsavas 
nátriu1n. 

Natriu:m sulfuxatum, nátriun1-kéneg, 
kénes nátriun1„ Soda sulfurata 

Natriu:m sulfnricu:m cx·ystallisa
tum, jegeczes kénsavas nátrium, 
Glauber:>Ó, csodasó Azonos értel„ 
műek: sulfas sodae, sal mirabilis 
Glaub8ri 

Natrinm 
Nat:rium 

mállott 
csodas6 

Natrium 
nátriun1 
tárából. 

snlfn:ricnm dilapsum = 
sulfnx·icum siccnm, el
kénsavas szikeny, száraz 

snlfu:rosnm, 
vagy szikeny 

kéuessavas 
Balogh szó-

Nat:r·ium sylvino--abieticum, sylvin
savas { ! ) nátrium 

Natx'inm tannicnm, csersavas ná
trium 

Nat:r·inm tarta:ricum, borkősavas ná
trium 

Nati;iu;m. taux·ocholicnm, t'lu1ochol
savas nátrium 

Natxium valex·ianicnm, g,yökönke
savas nátiium 

Nat:r·o - kalitartai;·icum kalium 
natro-tartaricum Balogh sz6tá1áb6l. 

Natxon.inm = natriu1n 
Natx·nm = natriurn. 
Natx·uin cansticum natrium 

causticum. stb . 
.Jegyzet A többi idevágó műkifEljezé·· 

sek pl natrun1 boricum, hydricum, 
stb. n1egtalálhatók - nab ium czikk 
alatt 

Natnx·a, a természet. 
Natu:ralis, te1·1nészetes Fuuctiones na

tu1a.les, a test ter111észetes működései 
Natui:·alislllns, a természet követése. 
Nanclea gambir Hunter (navicula kis 

haj~) = uncaria gambir Rxb 
Nausea (fi vaucr(a, va.u-rcr[a, vaucrla.crt~), 1. az 

undor·, émelygés, hányás; 2„ te1;geri 
betegség 

Nanseosa se. x·emedia, émelyítő sze
rek; v„ ö 

Nanseoso - camphor-atns, uudorit6 
kámforszagU V .. ö 

Nauseosus 1 undorit6, émelyitö, 
émelygő 

Nausiasis (~ vetucrfrLcrti;;) = 
Nausiosis (r) vQuat'.wat;) :=:....: nausea. 
Nauticus (·1et.unxói;), hajós, hajózási, 

tengeri. Mox bus nauticus seu navalis, 
tengeri betegség. 

Nautiodes (va.u-:rc..iOri;) = nauseosus 
Navalis, hajós, hajózási, tengeri i pl 

rnorbus uavalis, tengeri betegs8g 
Navicnla, sajka, csalnak„ 
Navicnlaris, sajkaido1nú, csolnak

szerü. Os navicula1e = os scaphodes 
_ as c,y1nbif0rme, a sajkacsont 
Fossa navicula1is sajkaszerű arok 

Neapolitanus, nápolyi Il'Torbus nea
politanus bújakór„ Unguentu1n ueapo
litauum = ungueutum hydra1gyri 
ciuereu1n. 

Nearthrosis (vs'.o; új; v. ö, arth~on), 
álízület, Uj iziilet 

Nebnla, 1 a kör ; 2, = nubecula 
Nebulae (-), az ostyik 
Necadicus, tetemokozta, V„ ö. 
Necas (~ vsxcii;;), tete1nhalom, tete1n

rakás 
Necrobiosis (v. ö necros; 1J ~((t)cti; az 

élet), kásis v .. túrószeríí sejtelfajulás 
Necrobiosis azért, mert b{1r a turósan 
elfajult anyag holt, még sem indul 
rothadásnak az élő szervezetben, V. ö. 
tyrosis, tuberculisatio, 
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Necrocominm (<0 vs:xpoxoµefov; vo.xpoxo· 
µs:rv, halottakat ellátni), L a tetemház, 
Baloghnál: halottas kamra. V. ö, 

Necr·odochinm (v ö necros i atxea':Jo:t 
felfogadni) tetemház hullahá,z

1 
halot

tasház„ Azt hiszem elfogadandó volna: 
tetemház, mert »hullaház,, nem szép 
szó (az embe1i holttest = tetem; 
hulla - inkább állatról használható) 
Halottasház pedig mind az, melyben 
halott van Tehát ma1ad eg,yedül 
»tetemház(< 1 melynek e1edeti inagyar
sága kifogástalan. Vagy talán : tetem
csarnok? 

Necrologiu:m. epicr·iticnm Hilde„ 
brand sze1iut: orvosi ehnélkedés azon 
okmozzanatok felett, melyek egy bi
zonyoi::: halálesetnek inditó okául szol· 
gáltak. 

Nec:i;·onarcema (v. ö„ necros; ,Q vo'.px'l')µ:x 
meredtség), hullamerevség, tetem
meredtség, teten11ne1·edés. 

Necronium (v ö. necros), a hulla
szappan, teten1viasz 

Necrophaenomenologia (v ö. necros; 
,e q.io:t·1ÓµE•1ovtünet, 5 Aóyoi; a tau), a hulla 
tüneteinek tana, a hulla.tünemények 
tana A tete1ntünen1éuyek 
tan a. 

Nec:c·ophobia (v., ö, necros i ó cpóí3o; ir
tózat), tete1ntöl való ü tózás, n, halot
t61 való isz6nyodás 

Nec:i:·ophobns (v. ö. necl'ophobia) te
temtől irtózó1 iszonyodó 

NeC:t'Opsia, necropsis1 (v. ö. necl'Os; ~ 
ŐIJ;ti; látás), a hullavizsgálat, hulla
szemle, hullakén1lés, halottkémlés 
tetemvizsgálás, t e t e m 1 á t á s 

Nec:i:·os, necys (0 v;;xpé';, v{xu;), a ha
lot~, a hulla1 a tetem, 

Necx·o-scopia (v„ ö. necros; "/i crxo11:~ 
vizsgálat), hullaszemle, teten1bontás, 
hullabonczolás, tetemvizsgálat, teten1· 
bonczolás, 

Nec:i:·osemioticae (v„ ö, necros; Y, O't„ 

µttc.>Ttx~ 5-e:wplo: jeltan) = necrophae. 
nomenologia, doctrina dc signis mar. 
tis verae 

Necx·osis ("tj vixpwcrt~), elhalás, fenése
dés, üszkösödés, különösen, ha oson· 
tok, po1czogók s inak elhalásáról -
üszkösödéséröl van szó 

Necxosis disseniinata, sok góczú 
csont üszök, 

Necrosis phosphoxlca, foszfol'OS 
mérgezésokozta állkapocsszuvasodás, 
foszforos csontüszök, 

Necx·osis spontanea, exedeti üszök 
Necrosis ustilaginea = ia.phauia 
Necx·ostoa (? ), 1.. hullacsarnok, tete1n-

csarnok, tetemház j 2„ bonczte1 em 
Nec:toth.eca ("ii vtxpo~~i'.YJ), a koporsó 

Nec:r"Oticus (v ö necrosis), üszkös, 
fenés. 

Necrotoniia (v. ö necrosis; Tiµ.vEt\I 
bonczolni, viigni)1 1. = cadaveris 
scctio, hullabonczolás, teten1bon.t::Ls; 
2. = sequest1otontia, üszkös csont 
kivágása, (}ltávolitása. 

Necrotomicns, necrotomns (v. ö. az 
előttevalóval), hullabonczolási1 hulla· 
bonczoló, teten1bontó ; üszkös csont 
eltávolitási stb 

Necxotoxicon(v. ö. nec1os és toxicum), 
a hullan1é1cg, teten11né1eg 

Nectandxapuchuxym.ajoi.• N. et M., 
nagy puchu1yfa Ettől c1·ednek a 
fabae pichurün m~jo1es Azonos: 
ocotea puchury major I\L 

Nectandra pnchuxy minox M.,, kis 
puchuryfa Ettöl erednek: fabae 
pichurim ininores. 

Nectand:ra Rodiei Schomb (-rO véx
":"O:p és ó r.h~p a him), a bebeerufa, 
sipeerifa. 

Nectai:· (-rO víx•o:p)1 1. isteni itotl, méz, 
a nektar ; 2. igen édes gyógyszer. 

Nectaz'ens (vsx:-rápto;), igen édes, jóizü 
Nectazife:i:ns (ne,3tar és fe11e; hy· 

bridum), Balogh szótárából. »Nectaro
phorus« korrektebb volna nragyarul: 
mézte11nö 

Necta1'ilyma1 (v. ö nectar; -rO s:EAuµa 
hüvely), mézlepel. 

Nectax.ftes (vtx<o:~lTYJ;), 1. = necta. 
eus Viuu1n ncctarites1 :füsze1ezett 
bo1 ; 2 igen jó Bdes bor 

Nectarinm (TO v<:x•o:'ptov), a n1éztartó, 
méz kehely BalGghnál: méznÜJ:igy. 

Necta:rotheca (v ö ncctar i ~ '.';1l)x'l'] 
tartó), inéztr11tó1 méztár, 

N edyi:a (-rrt. v~Oulo:), a belek, a has
zsiger ek„ V. ö 

Nedys (~ \l'fJÜÚ;), h:ts, alhas, haszsige:r; 
néha: méh, 

N edyusa se sitis (vt]Üuo~cro: Oh.!;a.), 
Hippok. : olthatatlan, csillapithatat .. 
lan szon1j 

Negatio (~), a t\tgadás. \T. ö 
Negativus (uega1e tagadni), tagadó, 

ne1nleges. 
Negneguil (arabs?)-' deutes sapientiae 
Nem.a (-rO vY.1µa), fonál, filum 
NCmatodes se. ve:t·mes ( v. ö„ nema i 

TO dOo; idom = \l'l')fLCl:TúÍ01);), fonál. 
férgek, fonalóczok. 

Nematoides (v'l')µo:-.ottO~;)= nen1atGdes. 
Nematozoa (v. ö„ i:Binu.; To ~W~n állat) 

·= nen1atodes. 
Nemomena se. ulcei;a (vsµó'µE'IO:; ~~

µsa3at legelni, rágni), maró fekélyek, 
terjedéí fekélyek. 

Neochmosis (~ vs:o'yy.wcrt;), megújulás, 
visszaesés, ieuidiva 

J 
l 
l 
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Neogala (-Jio.; új, -rO 11ri.l,1:1: tej) az első 
tej, újt~j, fecstej, föcstej V ö colo·· 
stratio 

Neogalacticns (v. ö. neogala), újteji, 
föcsteji 

Neogen~s ('osoysní;) = 
Neogennetus (vsoyt\lv1rro~), újszülött, 

csecsemő, 

Neoglenus (vsó11).7Jvo:;), új látáju, új sze1n
bogárral ellátott szem, embe1' 

Neolepx-a ('1<'.°o:; új; v. ö„ lepra)= lepra 
nova, lepra nostri aevi =lepra occi
dentalis. 

Neomembx·ana (Y ö. neos és inem
brana), álhá;rtya 

Neonatns ('lio:; új ; uasci születni), új. 
szülött i infa.ns neonatu~, űjsr.ülQtt 
csecsemő. 

Neoplasia, neoplasis (vSo; új, 'Íj 71:)..f.. 

a~:; a képződés), újképlet képződése 
Neoplasm.a (vto:; új, LO T-"AdcrµD'. képződ-

1nlny), az újképlet, mint bántalom, 
rendellenesség 

Neoplasma benignnm, jó indulatú új
képlet, nem vfi'szeg újképlet, mely nem 
tör közvetlenül az egyén életére. 

Neoplasma dermoi:des = detrnoi
deum 

Neoplasma histoides, rendes szövetli 
újképlet, t i a meglévő (physio„ 
logicus) rendes szövetnen1ek túlten
géséből - szertelen gyarapodásából 
-· ArArlő újkÁplAtfik.. IlyAn0k: angi
oma, cbondro1na, fibroma, lipo1na, 
my0ma, 116Uroma osteoma stb V ö 
ueoplasma benignurn, 

Neoplasma, m.alignnm, rosz indulatú 
újképlet, vészes újképlet. V ö 

Neoplasma pathologicum vészes 
újképlet, kóros újképlet Ilyenek: 
adenoma, carcinoma, cylindroma, 
lepra, lupus, syphílís stb 

N eoplastica, neoplastice se. a~'S 

(vlo; új; v, ö. plastica), alkotó 
s ebé sz e t Terem.tő sebészet? 

Neoscytechos (vloc: új, TO axi:íroi; a 
cserzett bőr; v. ö. echos ), bőrsercze
géses hang, bö1se1czegéssze1íí hang. 

Neotocei;ysipelas (ve:Ó-roxoc: újszülött; 
v„ ö„ erysipelas) = e1ysipelas neona·· 
torum .. 

Neotocictei:·us (ve:({toxoc: újszülött j 
v„ ö„ icterus) = icte1us neonatorum 

Neotoconacophthalmia (vSÓToxoc: {tj
szülött, xO'.xÓ; 1osz, ~ Crp'.:10'.Aµl~ sze1n
bántalom, szemlob) = ophthalmo· 
cace neonato1um, oph~habnia neo·· 
natorum maligna, neotocophthalmia 
lnaligna r::.eonato1um 

Neotocogalactozemia (v.:ócoxoi; Uj· 
szülött, rO yr.i.Aa. a tej, ~ ~T)µloc vesztés), 
az l\jszülöttek tejve.szitése; értsd az 

újsziilötteknek megduzzadt csecsbin1„ 
b6ikb61 tejszerli folyadéknak ];:iszi
várgása. 

Neotoéophthalm.ia (v.:óroxoi; újszülött; 
v, ö. ophthalmia) ophthalmía 
neonato1um, optbalmobleunorrhoea 
neona torum 

Nepalinum - pseudo- aconitinu111, 
pseudaconitinum„ 

Nepenthes (rO VT)T<ev5-k; cpcfpµ.ocxov), 1. 
gondűző szex - tehát bor; 2. csilla· 
pító szer„ 

Nephela, nephele (~ v<:cpSAT)), 1. a köd; 
2„ felhő; 3 pbrczhártyaho1nály, 
po1czhá1tyafolt„ V. ö ·nephelion 

Nephelae (a.[ -;eq:ilAoct, nephela többese), 
1 a szemporczhártya fol~jai ; 2. 
hűgyfelhü nubecula urinae. 

Nephelicus, sZemporczhártyafolti. V .. ö 
Nephelinm ('rO ·1e:q;i.S"A~ov)1 1. felhőcske; 

2 szempoi'czhártya-hom<Lly, porcz
hártya folt 

Neph0lodes1 nephelo.ldes, (vz.cpeAdOT);, 
vs:cpú.o<:tO~;), ködös, homályos, zava-ros; 
pl. urina nephelodes, zavaros hllgy 

Nephraemoi:·rhagia (ó vecppó; vese i 
v. ö„ haen1orrhagia), vesevérzés, 

Nephi;·algia (d 'IE.cpp!); vese, Tb f.Jlyo; 
fájdalom), vesefájdalon1, colica1enalis 

Nephr·algicns (v ö. nephralgia), vese
flijdalmi. 

Nephr·an.ur·ia (é vs:cppóc: a vese, &. 
pr. Tb oÜpov húgy), ve~eLeli húgy
rekedés 

Neph~·anui:·icus (v. ö nephran.u!ia), 
vesebeli húg·yrekedés okozta stb. 

Nephi:·apostasis (v„ ö. ueph1os és apa~ 
stasis), ~ vesebeli tályog1 vesetályog1 

a.bscessus 1enalis. 
Nephi;-apostaticus (v ö az eH!tte

valóval), vesetályogi 
Nephi:·api:agmonia (v ö neph1os és 

apragmonia), veserenyheség, á vese 
inűködésének megszűnte v. n::eg
fogyatkozása .. 

Nephi:·atonia. (v„ ö. nephros és atonia), 
veseernyedés, vesehüdés, vesegyenge. 
ség, ves~1onyheség 

Nephi:·atonicns = 
Nephi:oatonus (v ö neph1·atouia), 

renyhe veséjü 
Nephi:·auxe = 
Nephr·anxesis (~ txŰ~T), aŰ~YJ<n; túlten

gés), vesetúltengés, S7.e1teleu vese
gyarapodás 

Nephrectasia (v. ö. nephros; "tj l'x1'acnc: 
kitágulás), vesek~tágulás, vesetágulás 

Nephx·ectaticns (v. ö nephrectasia), 
vesetágulási 

Nephx·ectomia (v. ö. neph1os i "tj lx1'oµ;{ 
a kimetszés), a vesekiirtás„ 
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Nephrectomiens, nephrettomns 386 NephrOmenia 

Neph:c·ectomicns,neph:rectomns (v. ö, 
az előttevalóval), vesekiirtási, vese .. 
kiirt6 

Neph:relcos (v. ö nephros i -rO Z),zo; a 
fékels ), vesefekély. 

Neph:i:elcosis (v. ö. nephros; ~ D.zúlcrt; 
a fékelyedés), veseelgen,yedés, vese
fekélyedés. 

Nep)l:celcoticns 
Neph:r·elcticns (v ö. neph1elcos) 1 vese· 

fekélyedési, vesefekélyes 
Nephr·emphx·acticus, veseedény .. betö

n~ülési stb. V, ö 
Neph:i:emphi;axis (v ö nephros; -fi 

?µq:ipo:~t; betömülés ), a vese véredé
uyeinek betömülése 

Nephiicus (v. ö neph1os), veséi, mi 
a veséxe vonatkozik. 

Nephridito-colica (v. ö„ nephritis és 
colica? 1), vesek6lika1 vesegörcs. Co
lica e ienum inftammatione Talán: 
nepbrocolica '? 

Neph:i:-idium (uephros kies. i ,Q vscpp(· 
Oto\l állit6lag IIippokratesnél), mellék
vese ? ! 

Nephrion (neph1os kies), 1 kis vese i 
2. inellékvese 

Neph:tites, :nephr·itis {~ \1~9plcT):;, \IS· 
cppln; cr7tÓ\IÜuAo.;) 1 az első ágyékcsi
golya Vertebra lu1nbaris pxima = vel'· 
tebra asphaltites v„ ö. asphaltites 

Nepluitica s„ i:·ellledia (\IEtppt·nzft 9d.p· 
µcow.:) = antinephritica , vesebánta.
lon1 elleni szerek, vesef.ijdalomcsilla
pit6 szo1ek. V. ö 

Nephriticus (vEq:ipt-rtzÓ;)1 vesefáj6s, 
vesefájdalomban szenvedél Dolor 
nephriticus, vesefájdalom Lapis ne
p1niticus = talcuu1 nephriticu1ni 
visekö, vesebántalon1 ellen javalva. 
Lignun1 nephriticum = santalu111 
coeruleum. (?) 

Nephritis (T1 \ltcppt:·n~ \IÓcro.;), veselob, 
vesegyuladás 

Nephi:·itis ax·thxitica, köszvényes 
vesegyuladás 

N ephritis caseosa1 sajtos vesesorvadás, 
nephrophthisis caseosai sajtos vese· 
elfajulás 

Nephxitis choler·ica, kolerás vese„ 
gyuladás. 

Nephi::itis gx-avida:r·um, a viselős 
asszonyok gyurmás vesegyuladása 

Nephxitis iuter·stitialis, vesesorva
dás. V. ö cirrhofJis v sclerosis reuum, 
stadiu1n tertiuro mor bi Brightii 

Nephxitis pa:rcuchymatosa acuta, 
heveny vesegyur1na .. gyuladás. V„ ö 
nephxitis pa1'enchymatosa desquama·· 
tiva seu haem.orrhagica, stadium pri· 
lnum 111-0I bi Biightii. 

Nephxitis parenchymatosa ch:ro„ 

nica, idült veseg,yurmagyuladás, a 
vesegyur1nájáuak idült lobja V, 0 
mor bus B1ightii chronicus, stadium 
secundum inor bi Biightii. 

N eph:i:itis par-enchymatosa des
quamativa = nephritis parenchyma-
tosa acuta. · 

Neph:c·itis parenchymatosa di~usa, 
a vese gyur1nájának gyuladása, vese
gyurmalob. 

Nephx·itis Satui:nina, 6ln10s vese .. 
gyuladás ólommérgezés okozta vese·· 
bll.ntalom. 

Nephi;itis scai:latinosa, verhenyes 
vesegyuladás 

Nephritis suppui:ativa, vesotályog 
Nephi;itis uratica, húgysavas sók

okozta kötőszöveti vesegyuladás„ 
Neph:ritis ver-a = nephritis suppu„ 

rativa 
Nephrocele (v. ö uepbros és cele), a 

vesesérv. 
Neph:rocelicns (v ö az elöttevalóval), 

vesesérves, stb. 
Neph:c·ochalazosis (v ö. nephros és 

chalaza) = morbi Brightii stadiun1 
tertium. Felesleges 

Nephi:·ocolica (v ö nephros és colica)i 
vesekólika, vesegörcs 

Neph:codes (vs:<ppÚ.ÍÜYJ:;), vesesze1ű1 ve
sealakú, renifonnis 

Nephx·odium filix: mas R. (Balogh ta
ná1 Commentá1·jában: Michaux) = 
polypodíum filix inas L = aspidiu1n 
filix mas w„ v ö. polyetichum :filix 
mas Roth 

Nephx·oedem.a (v ö, nephros és oe· 
derna), vesevizenyö 

Nephrolithiasis (v. ö. nephros és 
lithiasis), vesel;:öbánta.lorn 

Nephx·olithicns (v. ö. nephl'olitbiasis), 
veseköbántalmi, vesekövi. 

Nephrolitho-colica (v ö nephros; 
6 Al'.Jo; kö; v ö oolica), veseköves 
hasfájás, hasgörcs, vesekő okozta V0" 

scgörcs, köves vesekólika 
Nephrolithus (v. ö nephros; 0 ).[~oi; 

a kö), a vesekő 
Nephromalacia (v. ö„ nephros; ;'j µet.

Ao:zlo: puhulás), vesepuhnlás vese-el„ 
mállás 

Neph:i:·ontalacticus (v. ö. nephroma· 
lacia), vesepuhu1:1si 

Nephromalax:is (v ö nephros; ma. 
lacia = malaxis) = nephro1nalacia 

Nephi;ontelanori;hoea (v. ö neph:ros; 
µÉAo:\lo.; fekete, p=.Lv folyni), fekete vese .. 
foly:1s - vesevérzés? ? ! 

Nephrolllenia (v ö. nephros; o:1 µ:íj\IE; 
hószám)t a havi tisztulá.s eltévedése 
a vesék felé, aberratio fluxus mens·· 
txualis ad renes?? ! 

1 
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Nephrometra 387 Nervus glossopharyngens 

Neph:1·ometra (v. ö nephros és metta), 
a vese hájto:k;ja? 

Neph:r·omiosis (v. ö. nephios; ~ 
µ.lC11a~;, -i) µd0crt:; kisebbedés), vese·· 
sorvadás, derninutio renum, vesevész, 
vesefogyatkozás. 

Nephx·oncns (v. ö nephros; Ö Oyxo:; a 
daganat)i vesedaganat., 

Nephropax·alysis (v„ ö. nephros és 
paralysis), vesehűdés, paralysis re
num, vesebénulás 

Neplu·opaxalyticns (v. ö„ nephI·0pa
ralysis), vesehűdési, stb. 

Nephx·opax·esis (~ nipE;crt:; n;Jv \leq;ip&'w), 
vesefélhűdés ? ! ? 

Nephiophlegmone (v. ö uepluos és 
phlegmone) = nephritis suppmatjva? 

Nephrophlegmonicns (v. ö nephro
phlegmone), veselobos, vesetályogos. 

N ephroph thisicns, vese sor vadási, vese
aszályos, vesevészes, V ö 

Nephx·ophthisis (v ö. nephros i 
'ÍJ Cfl~lat.:; aszkó1), a vesesorvadás, ne
phritis caseosa, a vesevész. 

Nephx·opyosis (v„ ö. nephros; ~ ;i:Úwat; 
genyedés), vesetályog 

Nephropyoticns (v„ ö nephropyosis), 
vesetályogos, vesetályogi 

Nephrorx·hagia (v. ö. neplnos; ~ Po:."l'~ 
szakadás), vesevérzés 

Nephrorx·hagicns (v,. ö neph101rha
gia), vesevérzési, 

N ephros (0 'iE(f:lpÓ ;:;) , a vese 
Nephx·oscir·rhus (v„ ö. nephros és sci„ 

rrhus), vescr!tk. rostos veserák 
Nephx·oscleria (v. ö nephros; "Í) ox)."t]

pfo: keményedés); v ö. induratio re
num, nephrosclerosis, stadium tertiu1n 
morbi Brightii, cürh0sis r·enum. 

Nephx·osclex·osis (v. ö neph:ros és 
sclerosis) = uephroscléria. 

Nephx·osphongiomata (v. ö. nephros; 
,o oqioyy[wµD'. gümő), v e s e g ü m ő k 
V. ö nephritis caseosa. 

Nephr·otomia (v. ö nepbr os; TÉµvEtv 

inetszeni), a vesemetszés, vesemeg-· 
nyitás, vesenyitás. 

Nephrotomicus (v ö. nephrotornia), 
vese1netszési, vesenyitási 

Nephx·otomns (v, ö nephrotomia), ve
senyitó, vesekés, 

Nephrotnbercnla = nephrospbongio
mata. 

Ne)>hxnrischesis (v„ ö nephros és 
uiischesis), a húgyelválasztás meg
rekedése. Szóról szóra: húgyrekedés 
a vesében. 

Nel:·ii"num (v. ö. nerium), a neriínu1n, 
neriin V. ö conessinum, wrightini
num. 

Nerinm oleander Linné (vripói; ned
ves és oleum ?), az oleander, babéi· 

rúzsa. Oortex nerii seu oleandri seu ro
saginis, ·babérr6zsa·kéreg. 

Neronianns, nerói. Veuaesectiones ne
ronianae, nérói érvágás, emberölő 
erelés. 

Ne:r·veus (v ö nervus) ideges, ideg
állományb61 való. 

Ner·vi (nervus többes), az idegek. Nö
vénytanilag: bordák 

Nex·vi molles, a puha idegek, a sym
pathicus nyaki ágai„ 

Nexvi septi narin:m, '.lZ orrsövény 
idegei. 

Ner·vi ti:·ophici, a táplálóidegek, a. 
teuyészidegek. 

N ervi vasoconstrictoi:·es, edény
szűkitö, edényszorit6 idegek. 

Nervi vasodilatatoi:·es, edéuytágitó 
idegek. 

Nei:·vi vasomotores, edéuymozgató 
idegek 

Nervina se. x·emedia (v ö. nerviuus), 
idegerősitü, idegekre ható szerek. 

Nervina antiiteni:-algica se i;·emedia, 
zsábaellenes szerek 

Nei:·vina antispasmodica se, r·eme
dia, göresellenes szerek, görcscsil
lapitó szerek 

Nervina excitantia se i:·emedia, 
idegizgató szerek, Analeptica 

Ner·vinns, ideges, idegre ható V„ ö. 
Nervo-mnscnlai:ls, ni_i az idegekre és 

izomra közösen vonatkozik. 
Nei:·vosns (v ö: nervus), 1. ideges, 

idegből álló ; 2. növénytanilag: bor
dás Febris nervosa, hagymáz. Partes 
nervosae, 1.. ideg részei, az ideg al· 
kot6 részei; 2 6 értelemben: pa1·tes 
tendinosae, inas részek. 

Nei:·vns (-), 1. ideg; 2„ 6 értelemben: 
íu, izom; 3 növénytanilag: boi·da; 4 
= peuis 

N er·vna aocele:r·ans, hajtó ideg. 
N er·vus cilia:r-is, sugárideg, ]3alogh 

szótá1ából 
Nei:·vns costalis, borda„ideg Balogh 

szótárából 
Nei:·vns cnbitalis (Balogh szótárából) 

= nervus ulnaris, 
Ne:t·vns dep:resso:r·, fékező ideg. Ba

logh szerint: edénytágit6-.ideg. Than
hoffer szerint: vérnyomásleszállitó 
ideg. 

Ner·vns doi:·salis clitoridis, a csikló 
háti idege, Balogh szótárából.. 

Nervns do:r·salis pe;nis, a mony háti 
idege. Balogh szótárából 

Ne:r·vns genitocrn:r·alis, a szemérern
czomb-ideg, a ezomb és szemérem. 
közös idege. 

Ne:r·vns glossopha:r'Yngeus, nyelvga· 
ra.t--ideg 
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Nervns 11ypoglossns 388 Neuralgia mesenterica 

Ne:1:·vns hypoglossus, ll) elv alatti 
ideg 

Ner·vus Jacobsoni, Jaco}:ison idege 
N ei:·vns ileo--hypogasti:icus, csipő-al„ 

hasi ideg 
Nervns ileo-inqninalis, c.:sipő-lágyék

ideg 
Nei:·vns impar Halleri = filum te1:-. 

miuale. 
N ervns' lai:·yngens r ecui: r:ens, vissza

futo gégetáji ideg 
Nervns Jaryngeus supexior, ±első 

gége··ideg 
Ne:r·vns motoi:ius, n1ozgatóideg. 
Nei:·vns naso-cilia:ris, orrsugár·-ideg, 

Balogh szótá1i:Lból. Jobb: az Ol'I és 
sugártest idege, vagy a szem és orr 
közös idege 

Ne:r·vus nasopalatinus Scarpae, 
Scarpa··féle orr-szájpadlás-ideg„ 

Ne:r:vns pei:·for·ans = nervus cutaneus 
fen1oris medius„ V ö. cutaneus 

Ne:c·vns sacculai:is, tön1lő„ideg, Ba
logh szótárából. ·v. ö a követke
zőkkel 

N ervus sacculi hemisphaerici, a 
félgö1nbszerű tömlő idege. 

Nex·vns saccnli hemieliptici, a fél
körös tömlő idege 

Nervns sensitivus, érző jdeg 
Nexvus tensoris tympani, a fülre· 

kes:i: feszitél idege 
N ervns txifacialis = trige111Ínus. Ba

logh szótiiráb61 
Ne::r·vns tx·ophicns, a tenyész-ideg .V, ö, 

nervus sympathicus. 
Nervus tympanicus = nervus .Jacob

soni. 
Ne:r·vns Vidianus, Vidian.féle ideg, 

nervus petiusus profuudus. 
Je.i;yzet. A többi ideg található a lneg· 

felelő inelléknév helyén„ 
Nestiat:ría (\lijcr-r~ a koplalva, éhho1n„ 

ra, ·f1 [et.-rpdet. a gy6gyitás), a koplal· 
tat6, éheztetö orvosl<Ls 

Nestoposia (Ti 'ff)O"rorcoali:x./, 8hhom1a 
val6 vízivás. 

Nestothei:·apia (vijcrni; böjtölő; v, ö 
the1apia) = nestiatria„ 

Netraneuz·ysma (úi \ITfrpoi; az orsó; v 
ö aneu1ysrr1a) = aueurys1na fusi„ 
forn1e Tehát felesleges 

Neui:adynamia (v ö. neu1on és 
adyna11üa) 1 ideggyengeség, ideg· 
ernyedtség, ideg„renyheség. 

Neui:-ady:namicns (v. ö„ neuradyna
nüa.), ideggyenge, ideggyengeségi. 

Neuxalgia (v„ ö neuron; -rO t.f.Ayoi; a :fáj„ 
dalom), az idegfá jdalon1, az idegzsába 

Neuz·algia acuta, heveny zsiiba. 
Neuralgia anaemia, vérfOgyatkuzás 

(vérszegénySég) okozta zsába. 

Neur·algia atypica, typus nélküli 
jelleg nélküli zsába, nem váltóláz„ 
szerű zsába, 

Neu:r·algia cex·vico-bi:·achialis, a tar· 
kó„karzsába, 

Nen:r:·algia cei:·vico„occipitalis, nyak 
szirt-tarkózsába 

Neu:r·algia chr·onica1 idült· zsába„ 
Neuralgia ci:·uz-alis, nlellső czo1nb· 

zsába V„ ö„ ischias antica Cotuuni. 
Neui:·algia diffusa, szétte1:jedt ideg„ 

zsába. 
Neui:algia dysciatica, korcsvérűség 

okozta zsába. 
Neuralgia epilepti:formis, nyavalya

töi·ésszerü zsába TroUssoau szerint, 
súlyos ter1nészetü zsába, n1elynek 
inditó oka a központban 1ejlik. A 
zsába e nemére alkalmazza Benedikt 
a »tic douloureux.~ kifejezést Eulen· 
bergnél: neuralgia constitutionalüi 
Megjegyzendő n1ég, hogy ko11·ektebb 
volna : neuralgia epileptodes, epilep
tioides 

Neuralgia essentialis, val6di, önálló 
e r e de t i idegzsába, inelynek okát 
ne1u is1nerik, V ö. neuralgia sym·· 
ptomatioa., 

Neui:·algia facialis, arczzsába Hason· 
é1telm\-iek: prosopalgia, tic doulou„ 
reux. Altalában a trigeminus zsábája 
Részletezve 1negkülönbözt{etnek. anIJ.yi
féle arczzsábát, a hány föiga van a 
trigen1inusuak. 

Neuralgia facialis Fothergilli = 
neuralgia facialis. 

Neui:algia fx·ontalis, a honüokzsába, 
Neuralgia hnmexalis, váll v. kar· 

zsába 
Neu:ralgia hypogastr·ica, alhastáji 

zsába Balogh szótárából. 
Nenx·algia hyste:i::ica, n1éhbántahnas, 

1néhkó1ságos, méhszenves zsfLba. 
N eu:c-algia infi: amaxillai:-is,állka pocs„ 

zsába. Balogh szótárából. 
Neuralgia intercostalis,a bordaközök 

zsábáia. 
Nenxalgia ischiadica = ischias ner

vosa postica Cotunui seu Cotugnii, 
Neu:r·algia lumbalis (Balogh) = 
Neux·algia lumbo - abdominalis, 

ágyékalhastáji zsiba. 
Neuzalgia mammae, a csecs„zsába 

Mastodynia neuralgica 
N eu:r algia ma:rillaris, állkapocszsá ba. 

V. ö. neuralgia infran1a.xillaris. 
Neui:·algia mediana, a középső kar. 

ideg zsáblija Balogh szütáráb61 
Neuralgia mentalis, állzsába Balogh 

szótárából 
Nenr·algia mesenterica, bélzsába, 

bélgörcs. 
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Nenra.lgia obtnr3toria 389 Nenrodeatrophia 

Neuralgia obtruatoria, a boiitott lik 
idegének zsábája„ Balogh sz6táiáb61 

Neuralgia ophthalmica, a szemzsába, 
a ramus ophthalmicus zsábája Balogh 
sz6táráb61 

Neura.lgia otica, fiilzsába, a dobüreg 
zsáb8ja. 

Neuralgia ovar·ii, petefészekzsá.ba 
' Nenr·algia phr·enica, a rekeszzsába 

Nen.:1-algia radialis, az ors6ideg zsá-
b8ja Balogh sz6tárából 

Nen:z:·algia rhenmatica, csllzos ideg·· 
zsába. 

N enralgia spermatica, az ondóideg 
zsábája. Balogh sz6taráb61 

Neuralgia snp:r-amaxillar·is = neu·· 
ralgia facialis. 

Neuralgia snprao:r·bitalis = neu·· 
ralgia frontalis. 

Neuralgia symptomatica seu con„ 
seontiva, k61jelző zsába. 

Neux·algia syphilitica, bi\jakóros 
idegzsába 

Neuralgia temporalis, halántéki 
zsába, vak szem táji zsába 

Neu:z:·algia typica, váltólázsze:tű ideg .. 
zsába 

Neur·algia ulnaris, a singideg zsá· 
bája .. Balogh sz6táráb61 

Nenralgicus (v-, ö. neuralgia), idcg
zsábás stb. 

Nenranagennesis (v, ö„ neu1on és 
fi &-.ayiÍ\l\ll]Crt.; újra ter1nés, újra képző
dés, újra születés )1 az ideg vissza„ 
termődése, ú,ira.képződése 

N enranaphysis (v ö neuron, &va<pÚt\\l 
új.ranőni) = neuranagennesis. 

Neurasthenia (v. Q. neuros ideg és 
astheuia), az ideggyengeség, ideg·· 
renyheség, az idegmliködés fogyat· 
kozása, 

Neux·asthenia spinalis, ti„gel'inczvelő 
renyhesége. 

Neui:;asthenicus (v ö. az előttevalÓ·· 
val), idegrenyheségi, stb 

Neurauxe, :neuiauxesis (v. ö neur·on 
Yi aü;'t) - a t-Ultengés), az idegek 
túltengése, az idegek szertelen gya
rapodása, hypertrophia nervoru1n„ 

Neur·ectomia, helytelenül »neuro-ec .. 
tomia« ("rO \ltÍ:Ípov O:xn::µ\ltt\l darab ideget 
künetszeui), egy darab ideg·nek ki
metszése i idegdaraboknak kiine!;. 
szése, excisio nervi. 

Neu,:z:·eotomum (v„ ö. neurecto1nia), 
idegszike, idegkés. 

Neurectopia (v. ö neu1·0n; txTorco-; 
helyén kivül)1 az i1legnek rendellenes 
helyze!;e, futása 

Nenrectopicus (\' ö neurectopia)> 
rendellenes ideghelyzeti, rendellenes 
idegfutási stb. 

Nenrhymen = neurymen. 
N eur·ica se, memb~·ana, fiuon1 ideges 

hártya, pl. a látórecze, a szem ideg
hártyája 

Neur·icus (vt·:JptxÓ; inas), ideges, idegi 
N eu:r'ileinma 1 rectius : neu1 ile·ma, 

Kiausnál neurilyma, ki állitja, hogy 
-rO \l~::Ípo\l és T; ü?.uµa - szavakból 
van alkotva Pape szótá1ában d'J..uµc:i: 
sz6 nem fordul el(), de igen is d.'f."i]µc:i: 
burok„ V. ·ö. »neurolemma« 

N eurilemmitis, rectius : neu.'file1nitis 
(v. ö„ neurilemma), idegburoklob 

Nenrlyma; v ö neurilemma, neu10-
le1nma 

Neurinum, a neurin Azonos: choli.. 
tiu1n. V„ ö. neuria, neuricus. 

Neu:z:·ioi:·:z:·habdia = neurorrhabdia. 
Nenr'ischias (v ö neuron és ischias) 

= ischias Cotunni 
Neuz'istos (v. ö„ neuron; 0 fo·,ó;: a 

szövet), az ideg állománya, szövete 
Neuz·ites = ueurodes„ 
Nenriticus1 ideglobi V. ö 
Neu:r"itis (~ veuptn;: \lÓcro;:) 1 az ideg„ 

lob, ideggyulad<is; 2„ neu1algia 
Neuritis acuta, heveny ideglob. 
Neuritis ascendens, felszálló ideglob. 
Nen:r"itis ohr·onica, idült ideglob. 
Neui;·itis descendens, leszálló ideglob 
Neuritis disseminata, szétszórt g6·· 

czokban ielentkezö ideglob. 
Nenl'it.ii::: intel'·stitialis, kötszöveti 

ideggyuladás. Balogh sz6t:i1áb6l. Az 
ideg kötöszövetének gyuladása 

N euritis migrans; vándorló1 bolyg6 
v. bolyongó ideglob v„ ideggyuladás. 

N eur'Ítis nodosa, idült cso1n6képző 
ideggyula:lás 

Neuritis optica, a látóideg gyuladása. 
Nenritis optica intl'oaoculai:is, a 

ltl tóideg gyuladása szemen belül 
Neuritis optica i:·etrobulba:z:·is, a 

látóideg gyuladása a szeintekén kivül. 
Neuxitis pai:·enchymatosa, teriin

beles ideglob„ Balogh sz6tárából. 
Neui:itis r·heumatica = neuralgia 

rheu1natica, 
Neuritis sympatbica, rokonszenves 

ideglob, rokonszenves ideggyuladás, 
Nenrochirurgia (Tb \ltUpO'I az ideg; 

v. ö. chirurgia), az idegek sebészete 
Neu:r·ochondrodes ("rO \ltÍ:Ípo~ az iu, 

:rost i v. ö. chondrodes), rostporczo
gós, rostporczi 

Neurodealgia ('ISupc.iOri;: ideges, TO l}J,yo;: 
a fájdaloin), a reczehártya bántahna, 
a szemideghártyájának kóros érzé .. 
keuységc, id.egessége 

Neuz·odeati:;·ophia (vtupc.iOl);: se. tunica, 
a látó recze és at1ophia), a lát6recze 
sorvadása1 atrophia ietiuae. 

1 

1 

~ 
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Nenrodeomyeloma 390 Nenrolemmatitis 

Neux·ocleom.yeloma {v. ö. neurodes és 
myeloma)1 a látó recze velős rákja 

Neu:i:·odeosphongus (v„ ö neu1odes és 
spbongus) = neu1odeomyeloma 

Neurodes se, tunica, lát6 recze 
Neni:·odes (ve:upoe:tö~i;, ve::;pWö-rii;; n:Upo'I az 

ideg, Tb e:(Oci; idom), idegszerü. Tunica 
neurodes, a látó recze, a szem ideg· 
htirtyd:)a. Feb"ris neurodes seu nervosa, 
idegláz, hagy1náz. 

Neurodiastatis (v. ö neuxon: ;i 
ötdo-ro.:cr~i; tátongás), idegtátongá~1 a 
keresztülmetszett ideg végeinek szét
váltisa, tatongása. 

Neuxodiastaticus (v ö. neurodiastasis), 
idegtátongási 

Neurodictyitis (v ö. neuron i cO ö:lx.
TUCV a háló, recze), a látóreczegyu .. 
ladasa, a ltitóideghártyának gyula„ 
dása V ö. retinitis. 

Neurodictyitis apoplectica, véröm·· 
lés okozta látóreczegyuladás. 

Nenrodictyitis areolax·is (v ö a.re· 
olaris), areolar látóreczelob 

Nenx•odictyitisbrightica, Brightk61os 
látóreczegyuladás 

Nenx·odictyitis centxalis, a lát6 
recze közpon~jánakgyuladása Balogh 
szótárából 

Nenr·odictyitis circnmscx·ipta, körül„ 
irt, mesgyés látóreczegyuladá,s, 

Nenrodictyitis descendens, lehágó 
látóreczegyuladás. 

Nenrodictyitis dillnsa, szétterjedő 
látóreczegyuladás 

Nenrodictyitis disseminata, góczos 
látóreczegyuladis 

Nenx'Odictyitis e:x:ndativa, izzad1ná·· 
nyos látóreczegyuladás„ 

Nenr·odictyitis leucaem.ica, fehér
vérűség okozta látóreczegyuladás. 
Balógh szótárából 

Nenr·odictyitis nephx·itica = neuro„ 
dictyitis brightica. 

Neuxodictyitis nyctalopica., nappal 
vakságot okozó látóreczegyuladas 
Balogh szótáraból 

Nenx·odictyitis pigmentosa, festeuyes 
látóreczelob; a látóreczének vérszi
nes gyuladása. 

Nenrodictyitis suppuxativa, genyed6 
v, tályogképző lát61·eczegyuladás 

Nenr·odictyitis syphilitica, bUja· 
kóros látóreczegyuladás. Balogh szó· 
tárából. 

Neurodictyitis tuberculosa) gü1nős 
litóreczegyuladás. 

Neurodictyon (v. ö. newodictyitis)1 az 
ideghál6, litórecze, a szem ideghir
tyija, :tetina. Ide iktatom e műszót 
- a következetesség kedvéért, mert 
furcsának tetszik, hogy neurodicty„ 

itis, mely tulajdonkép melléknév 
(vtupoÓtY.TUÍT~; \lÓcro~), föneve nélkül sze·· 
:repeljen Alkották pedig e műszót 
t i »neurodictyitis« sz6t azért, n1ert 
»1etinitis« vox hybrida 

Neurodynamicus, idegmüködési V ö 
Nenrodynamia = 
Neu:r·odynam.is (v, ö neuron; Ó Oúvc,q.J.~; 

az erö), ideghatis, idegerO, ideg·· 
1nüködés. 

Neur-odynia (v. ö, neuron; iJ Oou'n1 fáj
dalom), az idegzsába 

Neu:c'Odynicus (v. ö. nEJurodynia)1 ideg
fájdalmi1 idegzsábas, neuralgicus. 

NeuJ:"Odysenteria (v ö. neu1on és 
dysente1ia), hagymázos vérhas, dys·· 
entel'ia nervosa. 

Nenrodysentericns (v. ö. neurodysen„ 
teria), hagymázos vé1hasi 

Neur·o-epithelium (v. ö neuron és 
epithelium), az ideg felszínes hámja 
Balogh szótárab61. Tán: neurepithe·· 
líum? 

Neurofib:r·oma (v C.. neui:on és fibroma), 
ideges :fibroina 

Neurofibrosis (v„ ö„ az elöttevalóval), 
ideges rostdagana.t-bánt;alom. 

Neurogangliitis (v. ö. neuron és 
gangliitis), idegduczlob 1 idegducz
gyuladis. 

Neux·ogenia (v. ö neuron; y{yvt:a'.Jat 
képződni), idegképződés. 

Neuroglia. (v .. ö neuron i '~ yf.Ú:t. az 
enyv), a gerinczvelő kötőszövetéuek 
anyaga ; - idegenyv - idegkocso
nya 

Neui:·ogr·aphia (v ö. neur0n és ypd<pt:t\l 
leirni), ideglellás, idegrajz 

Neurogi:·aphicus, neurogi:·aphns (v. ö 
az elötteval6val), idegrajzi, idegra} 
zoló, idegleirási stb. 

Neuroi:des ('Ve:upoe:cO~~) = neurodes„ 
Neurolemma {v„ ö neuron; 1'0 Aép.µa1 

kéreg, héj, tok), az ideg burok.ja, 
meze. Általán0s használatban van: 
»neurilemma«. Hyrtl József kirhoz„ 
tatja az ut6bhi kifejezést, bizonyit
gatván, hogy neurilemma, TO vó:ípO'V és 
7Q Ae'.µµ.a: szavakból van alkotva, tehát 
nEJDl : neurilemma -· hane1n: neuro„ 
le111ma 'rökéletes igaz. Azonban 
:oneurile1nma(( is könnyen megvéd
hető, mert az ineg ,Q 'Ve:Üpov és TO 
t:l'Al)µet. szavakból van összetéve, me„ 
lyek csakugya:1 neurilema szóvt'L 
for1·uak össze Csakhogy aztán nem 
szabad irni neurilemma és neuri
le111mitis, hanecn neurilema, neuri· 
leniitis st b 

Neurolemmatitis {v. ö„ neuron ; -rb 
Alf.1.!J.a: burok)~ idegburoklob, az ideg 
mezének gyuladása 

'f·.···.·· ... ·C·· .• • 
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Nenrolemmitis 391 Nenrorrhenmatismns 

Nenx•olemmitis = neurole1n1natitis. 
Nenx·ologia (v. ö neuron; Ó ),Óyo~ tan), 

az idegtan 
Nenrologicns (v. ö neru:ologia), ideg. 

tani. 
Nenrolysis (v, ö neuron; ·~ Aúai~ fel

szabaditás), idegfelszabaditás, hegbe .. 
szOiult idegnek felszabadítása. 

Nenx·olysis snbcutanea~ a beszorult 
idegnek bőr alatt való felszabaditása 
Hüter. 

Neux·olyticns (v„ ö. az előttevalóval), 
idegfelszabadit<isi stb. 

Nenroma (-rO \IE:upWfJ.ll ?)1 idegdagauat, 
ideges képlet. 

Neuroma amyelinicnm, velötlen ideg„ 
daganat 

Neuroma cellnlaT·e 1 sejtes idegdaga„ 
nat Balogh szótárából 

Neuroma fasciculare, nyahibos ideg
daganat. 

Nenroma fibrillare, rostos ideg-daga· 
nat Balogh szótárából 

Nenx·om.a gangliosnm, dúczos ideg„ 
daganat. Balogh szótárából. 

Nenroma medullare = neur·oma 
myelinicu1n 

Nenroma multiplex, sokszoros ideg·· 
daganat Balogh szótárából. Feles 
szá1nú v sz á m o s i de g dag a na t 

Neuroma myeliuicum, velős ideg· 
daganat, 

Neuroma plexifor·me cylind:cicum, 
hengeres fOnatsze1ü, idegdaganat. Ba·· 
logh szótárából.. 

Nea:c·oma spuri nm, álidegdaganat, 
pseudoneuroma. 

Neux·oma telangiectodes, hajszd,1-
edén.yes idegdaganat. Balogh szótá.rá·· 
b61 

N en:c•oma tex·minale, az idegvégeken 
ülő idegdaganat 

Neui:·oma verum, valódi idogdaganat. 
N euromalaoia = 
Nenromalaxis (v, ö neuron és mala„ 

xis), ideglágyul<is, idegelmálás 
Neux·omenin:x: (v. ö. neuron és iue

ninx), ideghártya; a in. retina 
Neu:c·ometastasis (v ö. neuron és me

tastasis), idegre való kórátrakodás? ! 
Neurometrae (v. ö. neuron és m.etra), 

se musculi, musculi psoas , erős 
izmok, ideges izmok? 

Nenromuscula.ri_s (v. b. neuron és 
muscularis, Hybridu1n), ideges-izmos, 
mi az idegre és izomra vonatkozik 
Jobb: nervomuscularis. 

Neux·omyelitis (v„ ö neuron és 1ny
elitis) , idegvelőgyuladá s. Az ideg 
velős anomil.nyának lobja? Infiam
matio meduEae nerveae 

Nenromyelodes (veupoµ:.ieAW"Oi);), ideg. 
velőszetü. 

Neui:·omyelodes se. dolor (v. ö. neu10„ 
myolodes) = neul'algia„ 

Neur·om.yelos (v ö neuron; Ó µuú.Ó; 
velö), id~gve}ö„ , , • , 

Neuron (-ro 'Jevpo·i, "l) veupa, TJ vtup·íJ), az 
idegi ne1 vus. 

Nenronosos, nenronusos (v„ ö neuro:i.; 
·~ '1Ócro;, •10Ucro; kór), ideg-bántalom. 

Nenr•onycticns (v ö neurouyxis), 
idegszúrási. 

Nenronygma (v ö neuron; rO vu'yµtt 
szúrás), szúrt idegseb, idegszúrás. 

Neuronygme = 
Neuronygmus = 
Neur·onyxis (v ö neuron; Yi lf\Í~(; 

~ vuyµ~, Ó vuyµÓ; szú1·ás), idegszúrás 
Neuroparalysis (v. ö. neuron és pata·· 

lysis), ideges hüdés, idegbénulás, shok. 
Neur·opax·alyticns (v. ö az elötte·· 

valóvaJ.}, idegbénulá.si 
Nenr·opathia (v. ö neuron; -rO rc&.5-o; 

bántalom), idegbántalon1i neurosis 
Neuropathicus (v ö neuropathia), 

idegbántahni. 
'.Neurophengos (v ö, neuron; ,,: r.pef.yyo; 

a fény}, szóról szóra: idegfényles, 
Értsd: a lát6recze fénylése némely 
állatoknál. 

Neux·ophlegmone (v ö neuron és 
phlegmone) = neuritis 

Neur·ophlogosis (v. ö neuron és 
phlogosis) = ueurosis 

Neu:i:;·ophthalm.ia (v. ö neuron és 
ophthalmia) = neurodictyitis. 

Neurophthisis (v„ ö neuron és phthi
sis), idegsorvadás. 

Nenrophthisicus (v ö az elötte„ 
valóval), idegsorvadási 

Neurophysiologia: (v.. ö„ ner vus Gs 
physiologia), az idegek élettana. 

Neurophysiologicus (v ö. az eléítte
valóval), mi az idegek élettanára 
vonatkozik 

Neuropsychosis (v. ö,. neuron és psy: 
chosis), idegelmekór Balogh szótá„ 
riból. Idegbántalom okozta elmehá
borodás? ! 

Neuropy:i:;·a = , ~ • 
Neui:·opyretos (v. neuron j T:i Tl:up, o r;:o

pE:ró.; láz), idegláz, hagymáz. 
Neuropyi:·eticus (v„·ö„ neuropyra), hagy·· 

rr1ázos stb. 
Nenro-x·etinitis (v„ ö„ neuron és reti„ 

nitis Hybridu1n) = papillitis=neuri· 
tis optica intraocularis 

Neux·o:c·r·habdia (v ö neuron és -:0 
Pet.í~3(ov a pálczika), a látó recze pál
czikii Bacilli seu eoni retinae. 

Nenrorrhenmatismus (v. ö. neuron 
és rheumatismus), idegcsúz 



Nenrescenographia 392 Ni tor 

Neuroscenog:r'aphia (v. ö„ neu1ou és 
soenographia) = neu1ographia 

Neu:i:oscirx·hus (v ö. neuron és sci„ 
r1hus)1 az idegrost i·á~ja 

Nenr'osis (~ 'IE1Íp(i)::n;), idegbá.ntalon1, 
idegbetegség 

Nenrosthenia (v ö„ neuron; ·d cr'.:!S'lo; 
erő), idegerély; néha : fokozódott ideg· 
működés, idegzsong. 

Nenx'othele (v ö neuron j ·~ 
csecsbimb6), idegszemölcs, 

~):fJ a 
papilla 

ne1·vea 
Neur-otheleus (v ö. az elötteval6val), 

idegszemölcsös. Pl.. apparatus ueuro
theleus, bizonyos idegek sze1nölcsszerü 
végkészüléke. 

Nenrothelion, neuxothelinm (neuro· 
thele kies.), kis idegszemölcs, 

Neurothelitis (v. ö, neurothele), ideg· 
szemölcslob, infia111matio papilla1u1n 
nervearu1n 

Neux·othlipsis (v. ö. neuron; ~ 5-Ali.)Jtr:; 
nyomtLs), idegnyomÍL? 

Neu:rothlipticns (v. ö. neu1othlipsis) 
idegnyomási. 

Nenrotica se, :r·emedia, idegbántalo1n
ellenes szerek, nervina„ V„ ö 

Nenx·oticus (v~vponY.o'; ?), idegbántalnü, 
ideges!? 

Nenrotitis (v ö. neuron és otitis), 
fülideglob, a hall6ideg gyuladása 
Ideges fülgyuladá;;; v. talán csupán 
jdeges fül bántalom? 

Neurotomia (~ VEUpoToµla., vsupoTO[J.EÍV 
inat n1etszeni), 1. az idegn1etszés ; 
2·. idegbonczolás i 8. iégi értelemben: 
inmetszés. 

Nen:r·otomus (v. ö. neu1ot0nüa) ideg· 
metsző, idegszike, i1unetszö 1 ideg· 
bouczoló. 

Neu:r·otr·oma (v. ö nouron; -rO TpW!J.Cl 
a séb), idegseb 

Neu:r·otrosis = 
Nen:i:·otx·osmus (v ö. neuron; 1; cp<;i:n-;, 

0 cpWú!J.Ó; sebzés), idegsebzés, 
Nenx·otrotus ('lsupÓTpwco~), idegcseb„ 

zett, idegsebben szenvedő 
Neni•ymen (Y ö neu1on; ~ \Íp.~v hárt.ya), 

neurilem1na. 
Nen:r·ymenitis (v ö ueurymen) = 

neu1ilemitis, neu1olemmatitis. 
N entex·, közömbös, közép 
Neut:ralisatio, a közö1nbösités. 
Neut:ralisatio acidi, sav--közön1bösi-

té' 
Nentxnm xeddex·e, közömbösiteni 
Nex, a halál, az ölés. 
Nexus, az összekötés, összefügg€s 
Nexus cansalis, oki v oko?.atos össze-

függés 
Nexus ossium, a csontösszefüggés, 

csontösszekötés 

N exns stamineus ocnli cor pus 
ciliare. 

Nicolnm (?), 1. a nikolun1; 2 a nikol·· 
féle hasáb, röviditve »a uikol«. 

Nicotiana tabacu.m Linné (~icot 
franczia követ nevére), a dohany. 

Nicotianinum, dohánykámfo1 
Nicotianismus (-), dohánymérgezés 
Nicotianismus acntus, heveny do-

hánymé1gezés 
Nicotianismns chx·onicns, idült do„ 

hánymé1gezés, 
Nicotinicum se acidum, dohá.nysav, 
Nicotinicns (--), dohánysavi. 
Nicotinnm (-), a dohány-al, a niko-

tin, a dohány n1érges alkaloidja 
Nictatio, nictitatio (uictitare pisla.ni), 

a pislogás, szemh~jgörcs. 
Nidorosns ( - ). zápszagú. Ructus nido· 

rosus, z<lpszagú felböfögés. 
Nigella sativa Linné (nige1 feke"te), 

mezei kandilla. 
Nigellininum (v ü nigella), a kan

dilla kese1 űje. 
Niger, fekete, sötét. Mor bus niger 

Hippoc1atis = n1elaena Thes niger, 
a hal8,los nap. 

Nigi:·edo, feketeség 
Nig:i:edo cntis1 fekete szinti bőr, 
Nigredo dentium, fekete fogak 
Nigx'Ísmns, nigríties = nigredo 

melasma 
Nig:ritíes cntis = pannus inelaneuS 

cutis. 
Nig1.'ities ossium = nec1·osis. 
Nigi:itndo = uigredo, nigrities 
Nigx,itndo pulmonnm = melanosis 

pulmonuin 
Nigua = pulex penetrans = rhino-

choprion penetrans 
Nihil nm album = zincu1n oxydatum. 
Niota centapetala La1n = 
Niota lamarkiana Blum. (uiota: ind 

szó) = san1adera indica Gii1hn 
Niphablepsia (~ \ltt,pd.~ a h6; v. ö. ab· 

lepsia), hÓYakság 
Niphotyphlosis (~ v~r.pá.:;, ~ -ru'q:tA(.)cn~), 

hóvakság, h6vaknlas V. ö 
Niphotyphlotes (Ti Vt(flci.; a hó, Ó ..-u„ 

9Ai:6T'f); a vakság), hóvaksig 
Nirlus (?), bűrpüsv.elii bántalom neve, 
kanyar6szerű bötbántalon1, bö1kiütés. 

Nisus és nixns (uiti igyekezni, töre
kedni), a törekvés, az ösztöu, hajlam„ 

Nisns fo:i:·mativns, a term.észet alkotó 
ereje 

Nisus, nixus pa:rtu:r·ientiuxn, szülő, 
vajud6 fiijdaln1ak, a vajudás 

Nitidus, fénylő, fényes, csillogó ; pin·· 
quite1 nitidus, zsirfényli. 

Nito:r, a fénylés, fénycsillogás. 

l 
i 
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Nitras 393 Noli me tangere 

Nitras (v. ö. nitrum), légenysavas s6, 
salétromsavas s6 

Nitr·as ammoniae seu ammonii = am
monium nitricum, 

Nitras argenti = argentum nitti„ 
cum oi:ystallisatum. 

Nitr·as ai:genti fusus = argentum 
nitricum fusum. 

Nitras kalicns depuratus = kaliu1.o. 
nitricun1. 

Nitras lixiviae = kalium nitricu1n 
Nitras natr·ii = nitras sodae 
Nitx·as potassae = kalium nitricurn 
Nitras sodae = natru111 nitticum 
Nitras strychnicns = 
Nitxas sti;ychniui 

nitricum„ 
st1icl1uinun1 

Nitxas nx·eae, urea nitrica, légeny
savas v. salét1·01usavas hugyauy. 

Nitrico„nit:r·csns (v„Q. nit1icus és nitro· 
sus), légenyes - allégeuysavas ·v„ ö 
acidun1 nit1ico-nit1osu1n. 

Nit:r·icus (v. ö nitrum), légenysavas, 
salétromsavas. 

Ni'!:::s:·ilnm = nitrylurn 
Nitris (v ö. uitrurn), salétromsavas1 

légenysavas s6. 
Nitritum = nitr·is 
Nitxitnm amyli = ainy lnitris 
Niirobenzinum = 
Nitx·obenzolum (v. ö. nit1·icus és ben„ 

zolu1n), salétromsavas beuzolum, lé
genysavas benzol, 1ni:rba.nolaj 

Nitx·ococcicum acidum (-), salétro1n„ 
savas ká11ninsav. 

Nit:c·ocodeinnm (v, ö. nitricus és co
deinurn), salétromsavas kodein. 

Nitx·ogeninm (v. ö niti:um és ·yly\le:a'.:.1cn 
képződni), a légony, a nitrogen 

Nitrogenium oxydatum, légenyéleg, 
légenydioxid Balogh sz6táráb61 

Nitrogenium oxydú.latum, légeny„ 
élecs, nitrog:enmonoxyd, b6ditó va.gy 
kibitó, elmámorit6 gil.z 

Nitroglycerinum {v„ ö nit1icus és 
és ~lyco1inun1), salét1omsavas gli
czer1n 

Nitrohydrochlo:c·icns (rosz sz6) = 
nitr0l11u1-i.aticus = chlo1onifu:osus 

Nit1"omannitum {nit1icus és manni
tum), salétromsavas 1nan11it? 

Niti:·omn.xiaticus (v ö nitricus és 
n1uria.ticus)i légeny·sav··S6savas 

Nitropopnlinicum (nitricus és popu·· 
linicus) se acidum, salétromsavas 
nyárfasav? ! 

Nit:r·osus = nit1icus 
Nitrum ('rO 1lTpov1 att. Al•pov), ó éitele11:

ben: a sziksó .Jelenleg = 
Nitx·um depuratum = kalium nitxi

cum 
Nitrum cubieum = nat1ium nitricum . 

. 

Nitxylum, nitx·ilum (-), nitrilve-
gyület 

Nivalis = niveus. 
Niveus, havas, h6fehér V. ö 
Nix, nivis, a hó. 
Nix alba = 
Nix zinci = nihilum album = zin

cum oxydatum. 
Noasthenia (vÓo<; voi:í.; ész; v. ö, asthe

nia), értelemgyengeség, eltnegyeuge
ség. · 

Noasthenicns (v ö, uoasthnia), el·· 
rncgyenge. 

Nocar (•0 vWzap), nagy aluszékonyság, 
kiiba álom„ 

Noca::c·odes (vwzapW:OYJ~), álmos, aluszé· 
kony. 

Noctambnlatio = 
Noctambnlismns (nox eJ, ambutue 

járkálni), n.lvajárás. 
Noctambulo, alvajáró, holdk6ros 
.Nocturnus (uox ~j), éjjeli; pl febres 

noct1Írnae, éjjeli lázak 
Nodosus (nodus a csom6), csomós, 

Arthritis nodosa, csom6s köszvény. 
Plexus nodosus == plexus gangliiformis 
Jl.Ieckelii, Meekel-f&le csom6s ideg· 
fonal. 

Nodnli Arantii seu .Jl.Iorgagni, Arant
féle szemcsék a félholdalakú bil„ 
lentyűkön. Carunculae valvularum 
semilunariu1n, 

Nodulus (nodus kies), kis cso1nó, csÓ·· 
in6cska, göböcske. 

Nodnlns cei:·e~elli, az agyacs göböcs
kéje. 

Nodnlus hyste:c·icns = globulus seu 
globus hystericus 

Nodns, a csomó, bog, göcs 
Nodus arthxiticus = 
Nodns ax·ticnlaris = 
Nodus calca:rens, köszvénycso1nó, 

köszvénygöb V. ö„ arthritis urica 
Nodus cei:·ebi:i = pons Varoli 
N odns chix·n:c·gicus, sebészi csomó. 
N odns cux·soxins N othnagel, szalad6 

g6cz a csíkos test fai:kában. 
Nodus gnttu:ris = pomum A.da1ni = 

JJronlinentia laryngea 
Nodns haemorrhoidalis, aranye1es 

eson16 
Nodns hystericns = globus hys„ 

tericus · 
N odus nervorum = ganglion. 
Noed vita! Legallois, centrun1 respi~ 

ratoriun1, a légző központ 
Noli me tange:r·e, {»ne bá.uts, ne nyúlj 

hozzám«), L egy neme a i·áknak, 
különösen értendő: carcinoma epithe
liale; 2. rák általában, mivel biiutva, 
sietteti az egyén elpusztulásiit; 2 min„ 
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denféle 1oncsol6, 101nboló fekély, te„ 
hát: lupus vulgaris. 

N oma, nome ('~ voµ:~ 1 vSµe:n l.egelui), 
avizrá.k, caucer aquaticus,-marófekély-, 
szájüszök, arczüszök 

Nomae (o:l voµo:l), roncsol6, fenés feké-
lyek 

Nome (~ voµ;í) = uoma 
Nomen, a név. 
Nomenclatux-a; névjeg;i,,-zék, névtái 
Nomocacostomia (v. ö. noma; xo:xé; 

rosz, cr-rÓµo: száj)1 sto1nacace, no111a, 
száj-vizr ák, szájfene. 

Nomos (0 vóµo;), a törvény 
lfoos (vóo;, -.oz;;) = nus. 
N oosphales (voocrc.po:A"fi.;), ebnek6ros, 

őrült, elmeháborodott. 
Nooster·esis (vóo; ész, Ti crtlp')Crt; fosztás), 

elámitás, elkábit:ls, n1egfosztás az 
észtől Elbolouditás. észvesztés 

Norma, a szabály, rend, keret. 
Norma occipitalis, uyakszir~i keret 

Török Aurél tn1. 
Norma tempoz-alis, oldalkeret Tötök 

Aurél tnr 
Noi:·ma ver·ticalis, búbkeret; fejtetö

keret. 
Nor·malis (v. ö nonna), szabályos, 

szabályszerű, rendes 
No-restraint (angol), kénysze1alkál

mazás nélküli 01vosi elbánás az 
elmebetegekkel Szen1ben„ 

NoX'·nai:·cotinum ( ! ! ), a uo1narkotin. 
Nosaetiologia, (.fi vóao; kór ; v ö. 

aetiologia), a kór oktaua, a k6roktan 
Nosaetiologicus (v. ö„ nosaetiologia), 

k6roktani 
Nosaetiologus, kóroktanual :foglalkoz6, 

kórokta.ni 
Nosanthr·opochemia (v. ö. nosos j 

ó Cf.v~pwn:o; embe1 és v„ ö. che1nia), az 
erilbe1 k6ivegytana 

Nosazontologia (\loO'C.Í~e:w betegitni, 0 
AÓyo; tan), a kórhatányok tana, a k6r
okoz6 külbefolyáflok tana, aetiologia 

Noseleia, noselia (-fi \IOIJ'fJÁdo:; vocrri· 
Aúe:tv ápolni), az ápolás1 betegápolás 

Nosema (TO vócrriµo:), a k61, a betegség, 
a bántalon1 

Nosematicus (voO'"t])J.O:'r(XÓ;), beteg, be
teges. 

N osephorns (v. ö nosos i c.pépt:~v viselni), 
betegit6, fájdalomokozó, betegség„ 
okozó 

Nosex'ochema (\locre:pó;; v. ö ochema)i 
betegho1dó ágy, vehiculum aegroti 

Noseropherethron (v. ö. pherethron; 
vocrripói; beteg) bordóágy, hordószék1 

gyaloghintó. 
Nose1:us (voaripói;) 1 beteg, beteges, 

betegitö. 

Nosistör'ia (v. ö. nosos; -fi icr"l'-Cilplo: tör„ 
ténet), k6rtörténet, kórra.jz. 

Nosochoxologia (y,cőpé; t_áj, .fi vocroAoylo: 
kórtan) = nosochthonologia 

Nosochthonogi:aphia (v. ö. nosos; .fi 
x.SW-v táj, rpdq;it:w leirui), k6rtájak 
rajza, járványos tájak rajza?! 

N osochthonógr'aphicus, nosochtho·· 
nogi:aphus (v. ö nosoclithouogra„ 
phia)1 kórt4jrajzi1 mi a járványos t~J.· 
rajzra vonatkozik? 

N osochthonologia (v„ ö. nosos j 1J X,SWv 
tál, é AJyo; tan), orvosi földrajz, föld .. 
rajz kórtani szempontból, tehát kÓl'· 
tani fölí.hajz, geographia inedica, 
1nediciua geogxaphica, nosologia geo
g1aphica, geographia nosologica, geo· 
g1aphia mol'borum 

Nosochthonologicns és 
Nosochthonologu.s (v ö az előtte„ 

val6val), kórtanföldi'ajzi stb 
Nosocomesis (voO"oxÓµ"t)crt; j v. ö nosos; 

x.oµú\1 ápolni): a betegápolás. 
Nosocomia (vocrot.01-1.to:) = nosocon1esis. 
N osocomialis (v ö„ nosocomia), kór

házi 
Nosocomium (-re -vocroxoµtov), a kórház 
Nosocomus, (C vocrox.óµo;), az ápol67 

betegápoló 
Nosodes (voaWO·ci;J, beteg, beteges, bete·· 

gitő, betegesked6 
Nosodochiu:m ('rO vocroOoxe:to-v; v. ö 

nosos; Olz.eo-::Ja.~ :fclfogJl.dili), a kőr
ház 

N osogenesis (nosogeniaJ, k6reredés, 
kórfejlődés, kóreredet. 

N osogeneticns = 
Nosogenicus (v. ö nosogenesis), k6r

származási, n1i a k61 eredetére vonat
kozik 

Nosognomonica, nosognolllonice 
se. ars U1 voao·tvhlµO\llX~), a k61 meg
határozása a tünetek alapján V ö 
pathogllo1nonia 

Nosognomonicns (\locroyvwµonx.é";), k6r
n1eghatározási 

Nosogi:'aphia (v ö. uosos; ')'pr/q>t:(V 
leit'rii), a kórrajz, k6rleirás 

Nosogi:•aphicus, nosogi:aphns (v ö. 
az előttevalóval), kórra.izi stb. 

Nosologia (v„ ö nosos; ti Aóyoi; a tan), 
a kórtan = pathologia 

N osologia geogi:aphica = geogra
phia nosologica V ö. nosochthono
l0gia 

Nosologicus (-),kórtani. Geographia 
nosologica = geog1aphia morborum 
\T ö nosochthonologia 

Nosologns (v. ö, nosologia), k6Itan
nal foglalkoz6, pathologus stb. 

Nosonomia (v ö nosos; ő vóµo.; tör
vény) = nosologia 
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Nosonomicus = nosologious, noso
logus 

Nosopoeticus (vocrorr:ol11nxó;) = 
NosopOeus (vocrorr:olo'i;) betegitő, k6r

okozó. 
Nosos (~ véar:i;, voi'.iao;), a kór, a be

tegség. 
Nosotheoida (v ö. nosos i Yi ~~wpla 

eln1élet) = nosologia 
Nosotrophia (Yi vocroTpocpla), a beteg

ség továbbra huzása, vonása !gy 
nevezték az ó-korban bizonyos or 
vosok eljárását 1 kikről olyan szó 
volt elterjedve, hogy vagy tudatlan
ságból, vagy haszonlesésből a beteg· 
séget fentartják, mintegy táplálják 
De hiszen ká1 oly messzire vissza 
1nenni; n1ai napság is akárhány en1-
ber van, ki ugyanazt hiszi és ter
jeszti, S Bpen azok köréből kerülnek 
ki ezen arczitlan rágalmazók, kik 
piszkosak az orvossal szemben ~wie 
der Schehn ist, so denkt er« ! 

Nostalgia (Yi vocrTct.J..y(a:)) a honvágy. 
Nostalgicus (v ö, nostalgia)) hon·· 

vtLgyi, ho:i-vágy ban szenvedő„ 
Nostoxnania (é vÓO"TO; hazatérés; v„ ö 

mania), honvágyokozta elmehábo
rodás 

Nota, a jegy 
Nota genitiva -
N ota xnater·na - naevus. 
Nota prim.itiva, elsőleges, v első 

csík. V. ö. st1ia primitiva. 
Notalgia (5 vWTo; a hit, ,Q /}J.„yor;, fáj

dalom), hátfájdalom, gerinczfájdalom 
gerinczzsába 

Notalgicns (v ö, notalgia), gerinoz
fájdalom 

Nota:nencephalia (v. ö. notos; ence
phalum), anencephalia egy neme ; 
a fejletlen - e s e ti evés z - agy
velő a tarkó hasadékában foglal 
helyet. V. ö 

N otanenephalns (-), fejletlen, cse· 
nevész agyvelejii szörnyeteg V ö 
nothancephalia 

Notencephalocele (v. ö notos és 
encephalos j Ti xrjAY) sérv), notanence
phalia 

Notencephalns {v. ö notos és en'
cephalos) = notanencephalus 

Nothns (vo'::Jo;)~ ál, hamis, törvény
telen. Costae nothae = costae spuriae 

Notomeles {v ö. notos; -rO µD,or;, a tag), 
szörnyeteg hátán nőtt feles szánrú. 
végtagokkal 

Notomyeliticu.s (-), gerinczvelögyu
ladási„ V. ö 

Notomyelitis (v ö. notos és myelitis), 
ger inczvel<Sgyuladás. 

' 

Notom.yelbs (v ö. notos és myelos), a 
gerinczvelő. 

Notos (ó vWTo;, -rO vffi-rov, T& vc.5Ta), a 
hát, a hátge1inoz, 

Novacula, 1. éles kás, beretva, culter 
tonsorius; 2 Albert szerint : hegyes, 
rögzithetö, bistourie··féle kés, 1nelyet 
a Ma:dani-féle kömetszésnél az elsö 
bevágásra használtak, 

Noxa, az ártalom 
Noxins, ártalmas. Balogh szótárából 
Nnbecnla, a felhőcske, a po1czhártya·· 

homály. 
Nnbecnlae nrinae, húgyfelhöcskék 
Nncha (állit6lag arabs), a tarkó, 

cervix„ 
Nuchale se exnplastrum (v. ö. az 

elöttevalóval), tarkótapasz nyakra
való tapasz 

Nnchalis (v ö„ nucha), nyaki, ta1k6i1 

cervicalif:: 
Nnces (nux többese), a di6k, a dió 
NuceS anacai:dii occidentalis; v ö„ 

fructus anaéardii occidentalis 
Nnces anai:·cadii oi:ientalis; v ö 

fructus anacardii orientalis. 
Nnces andae, arara-111ag Azonos: 

semiua andac. 
Nuces ai:·ecae, arekadi6, beteldi6. V„ ö 

semina ar ecae 
Nnces avellanae, a mogyoró. 
Nnces bai:·badenses = nuces cathar· 

ticae ~mei:icf'l.nae 

Nuces behen, behenQ.i6 
Nuces catharticae amei:icauae seu 

bai·badens"esi ame1ikai hashajtó 
magvak„ V. ö. semina curcadis, ja~ 
tropha curcas Linné magvai.. 

Nnces fagi, a bükkmag 
Nnces gi:·aecae (szór61--sz6ra: görög 

dió), az édes n1andula 
Nnces jnglandis, a dió 
Nuces jnglándis immatui:·ae, ,3J:et-

len v. zöld dió. 
NnCes longae = nuces graecae. 
Nnces Thassiae = nuces graceae 
Nncista (nux kies.) = nux lnoschata 
Nnclei avellanae = nuces avellanae 
Nnclei cexnbi:ae, czii'bolyamagvak.. 
Nuclei persioae, őszi baraczkmagvak 
Nuclei pineae = pineoli. 
Nuclei pistaciae, pisztáczmag,pistacia 

vera termése, diója. 
Nuclei pontis, a hid kis magvai. 
Nucleinum (v. ö. nucleus), a sejtinag 

fehérnyéje; sejttnaganyag, a nuklein. 
Nncleolinnm (nucleolus kies .. ), Than

hoffer, szexint inagcsácska. Talán job
ban hangzik, »magszem« V ö 
nucleus, nucleolus 

Nncleolns (nucleus kies.), magocska, 
kismag, sejtmag-fia V. ö nucleus. 
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Nucletts, a mag, a bél, a sejt magva, 
a se,jtma.g 

Nnclens abducentis, a távoztat6 ideg 
magva, a távolitó ideg magva 

Nuclens amygdalae, a mandula 1nagja, 
szürke magszeríi velőállomány 

Nucleus antei:olate:r•alis Clax·ke
1 

Clarke-féle mellső-oldalsó velőmag 
Nncleus axeifox·mis majox, nagyobb 

íves mag 
Nnclens arciformis minoi:·, kisebb 

íves mag. 
Nuclens calcnli, a húgykő magja. 
Nnelens eer·vicalis Stilling, Stilling·· 

féle tarkótá,ji velömag. 
Nncleus caudatus, farkasmag. 
Nucleus dentatus, a fogas mag, V ö. 

corpus rho1nboideu1n seu ciliare 
Nncleus facialis (-), az ar ezideg 

magva 
Nnclens fnniculi cuneati se 1nedul

lae oblongatae, az ékalakú, nyúlt
agyi kötegnek magva .• 

Nncleus fnnicnli gi:acilis se medul
lae oblongatae, a ka1csú nyúlt .. agyi 
kötegnek magva. 

Nnclens fnnicnli lateralis, az ol .. 
dalsó köteg magva 

Nnclens fnrnncnli, a kelevény gyö
kere 

Nuclens glossopharyngei, a nyelv .. 
garatideg magva 

Nucleus hypoglo~si, a uyelv<:tllttti 
idegnek magva 

Nuclens lentiformis seu lenticula
r-is, lencsényi szür·ke agyvelő-mag. 

Nnclens mednlla:ris cerebelli, az 
agyacs velős magja. 

Nnclens oenlomotor·ii, a szei11n1oz~ 
gató ideg magva. 

NncienS olivae, az olajka nia.gva, cOI·· 
pus··d entatum olivae_ 

Nnclens ossiftcationis, a csontosodás 
kiinduló pontja, a csontosodás ma.gva 

Nucleus pyramidalis, gulaszerű mag, 
lobor1nag, belső mellékolajka. 

Nnclens sac:r-alis Stilling, Stilling·· 
féle keresztáji velömag. 

Nnclens trochlea:r·is, a görge ~ ideg 
1nagva„ »Sodor··Ídeg« - barbarismus. 

Nucleus vagi, a bolyg6.ideg (kóbor„ 
ideg) magva 

Nncula (nux kies.), kisdió, ke111ény 
mag, diócska ; pl. kendermag. 

Nnditas, a meztelenség. \T ö 
Nudns, 1neztelen. 
Nnllipara se„ femina (-), sohasem 

szült asszony, nő, ki egys7.er sem 
szült 

Nnmmifoi:·mis (num1nus a pénz és 
forma az idom) Balogh sz6tá.rá.
b61) = 

Nnmmnlosus (- )1 pénzidomú1 pénz
a1akú. 

Nnsos, nusus {~ vócroi;, \lOUcro;), a k6r, 
a betegség. 

Nntans, bolintó, b:iczczentö: konya. V, ö 
Nntatio (nut.are biczczenteni, konyi

tani, bólintani), bólintás. 
Nntatio capitis spastica. Ebert, 

görcsös fejbólintas V. ö eclan1psia 
nutans, spasmus musculorum colli 

Nntatox· (--), biczczentő, bólintó. J\l[us .. 
culus nutator = musculus sterno
cleido--111astoides 

Nntz·iens (nutrire táplálni), t<l.pláló. 
Nnti:ientia se i:emedia (v ö, az 

elötteva.lóval), a táp:>zerek. 
Nutx·imen, nntx-imentnm (v ö. nut

riens), a tápszer 
Nnt:r·imentnnt pi:·o infantibns jnx:ta 

Liebig, Liebig-féle tá,pszer a kisde .. 
dek számá;ra. 

Nntxitio, nut:r-itns (-),a táplálkozás 
Nutritins = nutriens .. 
Nntr·itorius = nutritius. 
Nnt:i:·ix, a dajka 
Nux, a dió 
Nnx indicá. = nux moschata. 
Nn.x metella (n1ert Eben··Sina -idest: 

A vicenna methel név alatt ismertette) 
= nux vomica 

Nnx metellae, semen metellae, da-
tura 1uetel L 1nagva 

Nnx :nLoschata = 
Nux myristica, szerecsendió. 
Nnx: pnx·gans (cathartica, americana, 

ba1 badensis Balogh szótárából) -
nnces catharticae americanae stb 

Nux vomica, ebvészmag. 
Nychthemeron ('rO vux:J·~µepov), egy 

nap s egy éj; huszonnégy6rai idő. 
Dosis nychthemera, huszonnégy6rára 
- egy napra való orvosság, gyógy·· 
szer adag 

Nyctalopia (7) vuxro:ÁhlrcLo:, ~ vux't"o:/,w·· 
rclo.:crt:;), nappali vakság, éjjellátás„ v„ Ö, 

Nyctalops (0 vux-:-dAcuo.J;), nappalvak, 
éjjellát6. Greenhill szerint tulajdon
kép: ~jjeli vaksá.g, szürkületi vak· 
ság„ V. ö. heme1alops. 

Nyctegex·sia (~ vt.ix't"eye:pcrlo:), álombeE 
felriadás 

Nyctipolus (ó vuxnnóAo:;) = 
Nyetipozus (Ó vvxnTCo'po.;), az alvajáró 
Nycto basis = 
Nyctobatesis (~ vuxro~cl"t""t)crt:;, vux't"o~o:

"t"Lrx.), alvajárás. 
Nyctolopia = nyctalopia 
Nyctophonia (YJ ~\Í~ az éj, ~ i:pc.>v"fÍ 

hang), nappali hangtalanság ? ! 
Nyctotyphlosis (~ vú~ éj, ~ tÚq:iAooat:; 

vakság), ~jjeli vakság„ V. ö. hemera
lopia. 

• 
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Nygma (TO v\Íyµa), a szúrtseb, a szurás„ 
»Szúrseb.: barbarismus 

Nygmaticns (v ö. nygina), szúrt sebi 
Nygma_ticun1 emplastrum, szúrásra 
való tapasz 

Nympha ("Íi vúµqia:, -iJ vVµ;:n1), 1. meny
asszony, menyecske i 1. clitoiis. 
Többesben: 

Nymphae, kis sze1néremajkak 
Nymphapostema = lymphapostema, 

(quia nympha = ly1npha). 
Nymphau::x:e (a.~ \luµq:ia:l kis szen1érem

ajkak, ~ o:Ül;"t) túltengés), a kis sze
n1ére1najkak túltengése, a kis szemé
remaj b:ak szertelen gyar apadása„ 

Nymphitis (v. ö„ uymphae), 1. a kis 
sze1néremajkak gyuladása, lobja j 2 
néha : csiklógyúladás. 

Nymphomania (v ö ny1nphae és 
mania) = hysteromania, furor ute~ 
rinus. 

Nymphoncus (v. ö„ nymphae; Ö Őyzo; 
a daganat), 1 a kis sze1néremajkak 
daganata ; 2. csikló--daganat 

Nymphotomia (v. ö„ nymphae; Té!J.V$t.\1 

metszeni), a t6.ltengett kis szemérem·· 
ajkak vagy a esik.lónak csonkitásá„ 

Nystagmus (ó vurn·rtyµ.ó'.;), 1. szóról 
szóra: szunyadás, álmos pislogás ; 
2. szemrezgés, szen1remegés, görcsös 
szemtekemozgalom, instabíllitas ocu-· 
lorun1 

Nystagmus bilatex"alis, mind a két 
fi3lszem rezgése v. remegése 

Nystagmus i:ridis, a szivárvány-hát·· 
tyának - a szemrekeszuek ;_rezgése, 
rángó görcse. 

Nystagmus oscillato1ius, lengő szen1-
rezgés. Sétáló sze111remegés? Mert 
egy síkban mozog, mint az óra sé
tálója? (értsd: inga) 

Nystagmus x·otatorius, forgó szem
rezgés, forgó sz~1n1e1negés„ 

Nystagmus unilateralis, a félszem 
rezgése v. remegése 

NystaXis ( ~ viScr·n:d;t;) = nystagn1us 
Nyxis (~ v1J;t;), a szurás. 

! 
11 

ij 



o. 
Oaknm (?), ócska hajókötélcsepü. 
Oaxialgia (TC wd.p~O'I a petefészek, TO 

éÜ„yo; a fájdalom), petefészekzsába, 
petefészek-fájdaloru 

Oai:ialgicns (v. ö. oari?.lgia)7 pete
fészek·-bántalmi. 

Oaricns (v, ö oa1:i:ou) 1 petefészkes stb 
Oariocele (v. ö. oarion; ~ r,;rp,T) sérv), 

petefészeksér v. 
Oar·iocentesis (v ö„ oarion és Cente .. 

tesis)) értsd: paracentesis cystoma
tis ova1ii, a petefészek-tömlő meg
csapolása. 

Oarlocyesis (v ö. oarion és cyesis), 
petefészekbeli te1hesség, petefészkes 
viselőség. 

Oar·ioeyeticns (v„ ö,. oariocyesis), mi 
a petefészkes terhességre vonatkozik 

Oax·iocystis (v. ö. oa1iou és cystis), pete
fészektön1lö, a petefészek tömlős daga
nata Rendesen : o var i o e y s t a 

Oax·iocystotomia (v. ö oalion és 
cystotomia)1 petef észek-tömlö. kiirtás. 
Tehát: »oariooystecto111ia«. 

Oarioectomia (v. ö. oarion és ix:Téµ
vetv kivágni), petefészek-kiirtás V. ö. 
oariosteresis 

Oax·ion (TO WO:p~o'I), 1 pete; 2. a petefészek 
Oax·ion·cns (v. ö„ oariou i d ÓyY.o; a 

da.ganá"t), petefészek.daganat, ova
riu1n tumidu1n. 

Oariopax·ectama (v. ö. oarion; rc:xpex
TÚ'IH'I kitágulni), petefészek-tágulás7 
petefészek-gyar apadás. 

Oaz•iopathia (v. ö. oarion; ,e, ~ii.5-o; a 
bántalom}, petefészek-bántalom. 

Oariopathicus (v ö„ oariopathia), 
petefészek-bántalmi 

Oariophyma (v. ö. oarion; -rO i:.p,Jµa. 
puha daganat) , vizenyős petefészek
daganat vagy petefészek-tályog ? ! 

Oar·ior·r·hecticns (-), petefészeksza
kadási, petefészek-szakadás okozta 

Oai:-iorr-he::x:is (v. ö .. oarion ; ~ Pii;~; a 
szakadás), petefészek-szakadás - rup
tura ovarii. 

Oarioscirx·hus (v ö oarion és sci
rrhus), petefészela:ák 

Oaz·iosteresis (v. ö„ oarion j Ti crn~pT)
ac; fosztás), pGtefészek.kürtás. 

Oa1"iotomia (v. ö oa1ion és TÍj..1-\1€cv 

vágni, metszeni) = oariectomia = 
oariosteresis„ 

Oariticns, petefészek-lobi, petefBszek
gyuladási. V. ó. 

Oaritis (TO Wi.ptov a petefészek), pete
fészek-lob, petefészek-gyuladás 

Oariydx·ectasis (v. ö. oarion; TŰ U'3wp 
víz, t'x-ro:ati; a tágulás) = hydro
a1ion. 

Oa1'iydrops (v. ö. oarion és hydrops), 
1.. petefészek-vízkór, petefészek vize
nyő; 2. oariooystis. 

Oariypex·tr·ophia (v. ö oarion és 
hypert1·ophia), petefészek-túltengés, 
a petefészek szertelen gyarapodása 

Obanditio = 
Obanditus (ob ioszu.1, audüe hallani), 

nehéz hallás, nagy hallás, nagyot 
hallás, ba1yocoia. 

Obcoecatio, obcoecatio (obcoecaxe 
vakítni), inegvakitás, vakulás. 

Óbcordatns (ob = anti; cox szív), 
anticordiodes, alól szívalakú 

Obcox·difox·mis (cor szív, forma idom) 
= obco1datus 

Obdormitio (obdor1nire elaludni), el
alvás„ 

Obdor·mitio ax·tuum1 tagelzsibbadft.s„ 
Obductio (obduce1e elborítani), l. tu· 

lajdonkép : elfedés, elboritás: 2. bou-· 
czolás, tetemfelbontás, teten1bontás 

Obdnctio legalis , törvényes hulla·· 
bonczolás, tetemfel bontás, törvény
széki tetembontás, törvényes 
tetemliontás 

Obelaens (O~t),o:fo;, Ó~ú„Ó; a uyil, 
dárda)~ nyílszerű. Sutura obelaea = 
sutura sagitalis 

Obesitas (-), kövérség, JO húsban 
lévés, testesség, hájk6r, elhájaso·· 
dás. V ö adipositas, lipornat.osis 
univei salis, pimelosis -, polysarcia, 
polypionia, physconia 

Obesitas colli = struma 
Obesns, kövér, testes, elhájasodott. 
Obex (?) ventx·icu.li qnarti, a IV. 

agygyom1ocs závárja.. 
Obfuscatio (obfuscere elhomályositni), 

a látáselhomályosodás, amaurosis„ 

1 
l 
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Obítus 399 Obtnrator, obtnratorin_s 

Obitus (obire átmenni; meghalni), a 
kimulás, átmenet, halál. 

Objectiva se, lens1 a tá,ig,y - lencse, 
Objectivum, a tárgy-1encse. 
Objectivus (-), tárgyi, tárgyilagos„ 
Objectum (-), a tai·gy 
Oblata placentula (obferre elébe

teuni), az ostya. 
Oblatae laxativae1 hashajt6 ostyák 
Oblinitio, illinitio (oblinixe ineg-

kenni), a bekenés, megecsetelés. 
Obliquitas, ferdeség, ferde állás. V„ ö. 
Obliquus, ferde. 
Obliteratio (oblite1a1e elzá16dniJ, el

zár6dás, összenövés, z<Liódás 
Oblivio, obblivium (oblivisci elfelej-

teni), a feledés„ 
Oblivio ine:rs = lethaigus 
Oblobium = autilobiu111. 
Oblongns, hosszúdad, 
Obmutescentia (obmutescere elné-

mulni), rögtöni megnémulás. 
Obnnbilatio (obnubilare elhomályo

situi), elholnályosodás 
Obnnbilatio capitis, fejelfogultság, 

bódultság, kábultsag. 
Obnubilatio visns, a. látils elhomá

lyosodása. N épieseu : szemhibázás. 
Obolus (ó ó~oAÓ;), fJlterecs = tíz 

szemer. 
Obovatus (ob = anti, ovum tojás), 

alúltojásdad 
Ob:l'·ntns (obruere terhelni), terhelt, 

telt; sangaine ob1utus1 vérrel telt, 
vérmes. 

Obscoenns, ocsmany, trágái. Partes 
obscoenae = genitalia 

Obscnratio (obscurus holnályos), el
homályositás 

Obscura.tio co1·neae, porczhártya
homály, porczhártyafolt 

Obscux·atio visus, ~ a szomhibázá.s, 
ho1nályos látás. 

Obscnre, setétes 
Obscui:e fei:·J:·uginens, sötét-rozsda-· 

barnás, 
Obscn:l'e··fnscus, sötét .. barna 
Obsessus1 elbűvölt, megigézett. 
Obsolescentia (-), 1. elavulás; el„ 

meszesedés: V. ö„ 
Obsoletns (obsolere elavulni), elavult, 

elidült, elmeszesedett l\'Iedicamina 
obsoleta, elavult, használaton kivül 
helyezett szerek. Tubercula obsoleta, 
elmesl!:esedett gü~ők 

Obstet:l'·icia se. a:l'·s (-), a szülészet, 
bábászat (?), v„ ö, 

Obstet:l'icius, szülészeti V. ö 
Obstetricius medicns, a szülész, 

accoucheur, bába.orvos?!! 
Jegyzet .. A »Szülész«, »szülészet« 

szavakat meg kell tartanunk, bátor 

barbárságuk kétségbevonhatatlan. A. 
»Szülészet(( még pótolható ugyan 
- bábászattal - de a szülészre nem 
akad más szó - mint bába. Azt 
pedig nem fogadják el »accoucheur« 
értelemben., - mert azt képzeljük, 
hogy »bába« alatt nem lehet mást, 
mint nőszemélyt érteni (Hát -
Bába-1\:t:olnár czeglédi polgármester?) 
Ergo sit venia ver bis ! 

Obsteti:ix (obstaie, adstare segiteni, 
bábáskodni), a bába - úiabban: 
szülésznő. A divatos szülésznő kimé-· 
let,lenül kárhozandó, mert rosz, és 
mert veszélyezteti az eredeti »bAba·" 
szót. A vagy talán nem elég finom 
mái a bába, az oi vos s azért kellett fa
ragni a szülésznőt és a - gy6gyászt? 

Obstipatio alvi (obstipa1e bedugulni), 
a sz6kreked,és, székszorulás, dugulás„ 
V. ö obstructio, constipatio. 

Obstipitas (v„ ö. obstipus), a f13rdes6g. 
Obstipitas colli7 konok nyak, ferde 

nyak 
Obstipitas colli adnuens, elörehaj

lott ferde nyak 
Obstipitas colli distoi:·ta, lnegcsava1t 

ferde nyak 
Obstipitas colli lateralis, oldalagos 

ferde nyak, oldalra ferde nyak. 
Obstipitas colli renuens, hátra1ajl6 

konok v. ferde nyak 
Obstipitas colli spasmodica = te. 

tanus collaris. 
Obstipns, ferde. Caput seu collu1n 

obstlpum, ferde nyak, konok nyak 
Obsti:·uctio (obstruere bedugni), be

dugulás, szorulás 
Obstr·nctio alvi, a székrekedés. 
Obsti:nctio hei:·niae, a sérv bedu

gulása, bélsárral, incarceratio ste1-
coralis. 

Obstxnens, bedugó, szo1ulásokoz6 
Obsti:·nentia se remedia, széktekesztő 

sze.rek. 
Obstnpefaciens, bóditó, kábit6, é1zés

telenitő. 
Obstnpefacientia r·em.edia (v. ö 

obstupefaciens) = na1cotiua 
Obstupefactio 
Obstnpefatio (stupidus kába, ostoba, 

facere megcsel~kedni), bóditás, elb6· 
ditás, elkábitás, 

Obtu.ndens (obtundere tompitni), tom·· 
pit6, euyhitő. 

Obtnndentia s. :remedia (v. ö„ obtun
deus), enyhitö szerek. 

Obtnx·atio,eltöm8s, betömés, beboritás 
Obtu.ratio intestini, a bél bedugu

lása, 
Obtnx·atox·, obtnrato,i:ins (obturare 

beborítani), a dugó, borító Forameu 



Obtnrator palati 400 Odinopoe:a remedia 

obturatoiium, borított lik Scilicet: 
foramen obturatum Vena obtura·· 
toria, a borított lik ere N er vus o b
turatorius, a borított lik idege. Óana
lis obtu1 ato1 ius, a borított lik csator·· 
uája. 

Obtnratox· pala ti; szájpaddugasz, száj·· 
padlásdug6, szájpadlásborító, 

Obtnsns, tompa 
Obvolutio (-), betakarás, beboritás, 

befedés, bevonás V ö 
Obvolvens (obv0lvere betakarni), be·· 

vonó, beborító. 
ObvolVentia se. I em.edia (v ö„ az 

elöttevalóval), bevonó szerek 
Ocoipitalis (v. ö,. occiput), nyakszirti 

Foramcn occipitale, azö1eglik l\.,.e1 vus 
occipitalis n1a.gnus, a nag)' nyakszirti 
ideg. Nervus occipitalis minor, a ki
sebb nyakszirti ideg ~{usculus occipi„ 
talis, nyakszirti izom. Vena occipitalis, 
nyakszirti ér Os occipitale i v ö 
occiput, 

Occipitinm oec.iput 
Occipito-fr'ontalis (v. ö oceiput és 

frontalis ), homlok-nyakszirti. Jl.íusculus 
oceipito-űontalis , homlokuyakszil ti 
izom. 

Occipnt, a nyakszirt. Cs occipitis 
nyakszirtcsont., 

Occlnsio (occludere clz:lrni), az el„ 
zárás, bedugulás 

Ooclusio intestini, bélsá11ekedés, bé.l. 
sárrekedésokozta bélbedugulás. 

Occlnsio pnpillae = corocleisis 
Occoecatio = obcoeeatio 
Occnltns, rejlő, rejtett 
Oceanus mic:c·ocosmicns, a véL 
Ocellus (oculus kies.), n~elléksze1n 
Ochema {'rO őx:lJµc<:). 1 a jármű; 2 

oldószer, vehiculu1n medicaminis. 
Ocheiua nnt:citionis, a vél'folyadék 
Ochxiasis (~ Wxp(acr~:;), 1. szenyes sárga 

arczszin; 2 = och1opyra 
Ochr·onosis ( Wxpói; sárga, ·~ Jécro:; a 

báutalon1), Virchow szerint sárga 
s z i nű i z ül e tb á n t a l o m, mely 
nél az izület po1czképlete( slirgás 
szinbe Játszanak A sárga szin a vér 
veres :festenyétéil, festékétöl ered 
Talán: 0ch1onosus ? ! 

Ochr·opy:ca (Wxpó:; sá1·ga, TO nüp a láz) 
a sárga láz. 

Ochthodes (Wx~ost.3~:;, c.)x.5-r.JOYJ:;), partos, 
felhányt, kérges. Ulcus ochthodes = 
ulcus callosum. 

Ocimnm basilicum Linné, kerti 
bazsalikom. 

Ocimum cit:catum = ocimu1n basili· 
cum Linné. 

Ocotea pnchnr·y majo:c M = nec
tandra puchury rnajo1 N et 1f 

Ocrea (?) = crista tibiae (?)„ 
Ocnlaris (v. ö. oculus), szemi, szen1es, 

szemrevaló stb 
Ocula:c·is se. dens, a sze1nfog„ 
Ocula:c·is se, lens, a szemlencse, t i. 

a nagyitó szemlencséje. 
Ocularinm (v. ö ocularis), a szem

cső, a nagyitó szemcsöve 
Oculatio (v ö oculus), a Szemzés, 

oltás 
Oculi (oculus többese), a szemek 
Oculi canCZ'Ornm, ráksze1nek 
Ocnli popnli, nyá1fa1 ügyek 
Oculista (v ö oculus), a. szen1ész, a 

szemorvos 
Oculomotorins (oculun1 move1·e sze-_ 

met mozgatni) szemmozgató Nervus 
oculon1otorius, sze1nmozgató ideg 

Oculopupillar'is, mi a szemre és a 
szem bogárra, a látá1a -i;·onatkozik; 
pl. symptoma oculo-pupillare 

Oculns, a szem 
Oculns artificialis, müszen1 
Ocnlus caesius = glauconla ? 
Oonlus genu = pa~ella 
Oculns lepoxinus = lagophthahnus, 
Ocymnm = ocimum. 
Ocyodinicus (Wxú:; gyors, ~ c.iOl\I, WOt; 

va.iudó (szülő-) fájdalom, vajudás), 
vajudásge1jesztö, vajudásokoz6, vaju
dásfejtő. Tehát: pulvis ocyodlnicus 
= j:iulvis secalis (lOinuti. 

Oeyotocos (~ Wx.uoTÓxoc:), l. partus
:fa{\ilis, partus cel81, könnyll) gyors, 
hirtelen szülés; 2 pue1periu1n faoile, 
gyorsan lefolyó gyermekágy 

Ocytocens (c.ixu-c-Óx.sto;) = 
Ocytocins (WxuTÓxto;;), gy01san szülő, 

szülésgyo1 si tó, sziiléshaj tó. 
Ocytocos (Wx.u·.-óx.o;), 1 gyo1san szülő; 

2 = ocyodinicus 
Odax:esmns (6 Oüa~r:;f.1.o"i;), a fogz-ás, ille„ 

tőleg a gyennckfogzis iny„viszketése. 
Odin (h WOh) = odis 
Odinagoga se. z·emedia (v. i'i. odis; 

r:l:ywyé; hajtó), szülőfájda.Iomhajt6 sze
rek., a vajudást elősegítő szerek, 
-vaj udiisfcj t ösze1 e k. 

Odinagogus (v. ö az előttevalóval), 
szülőfájdalomhajtó, v<~judásfokozó , 
vajudásfejtö 

Odinicus {v. iJ. odi~), szülüf3.jdalmi, 
,vajudó) vajudási 

Odinolyonta se„ remedia, vajudó fáj~ 
dalornenyhitő, vajudáscsillapitó sze
rek. ·v. ö 

Odinolysis (v„ ö odis; Aúe~'i' enyhitni, 
oldni), a vajud6 f~jdalmak enyhitése, 
a vajudtl.s enyhitése, csillapitása, 

0dinopo6a r'emedia., vajudó fájdal
makat ébresztő, vajudáskeltél sze1·ek1 

vajudásfejtő sze1·ek. ·v. ö 

1 



Odinopoens 401 Odontoglypl1is, odontoglyphon 

Odin.opoeus (v. ö. odis; irofat\I csinálni)1 

vajudásfeitö, vajud6fájdalomkeltö„ 
Odis (~ WOli;), v~judó fájdalom, a 

vajudás 
Odmae (a~ ÓOµo:{; v. ö odme), k61os 

szagérzések, rendellenes szaglás; 
bűzös illatok általában 

Odmalea, a gyermekágyasok saját
ságos szagú kipárolgása. V. ö 

Odmaleus (OOµaAÉo:;), bűzös büdös, 
rosz szagú 

Odme (-/i ÖÖµ'rJ'), szag, bűz. 
Odmodes {ŐOp.rJOri:;) = odmaleus 
Odon~aganactesis (-fi &.yo:vix.rtJ1n:; ;;:sp't 

-r& o\i),o.: TWv taóv·no'1), a foginy viszke
tése. 

Odontagma (0 éöoi.Í; fog, -rO &.yfJ.O: tö1és), 
fogtörés, fractura dentis. 

Odontagogum ('rO óOo\1-ro:ywyóv ), foghuzó 
fogó 

Odontagogus (--), a fogorvos, a fog 
huzó. 

Odontagr·a ( 6 Oö-oú:; fog ; ~ &ypa zsitk-
1ná.11y, fájás); 1 dentagra, foghuzó 
fógó ; 2„ csúzos fogf~jás. 

Odontalgia {~ ÓÜo'rraAyla), a fogfájás 
Odontalgicns (v„ ö. odontalgia), fog· 

fájós, fogfájá,s 
Odontamblyogmus (v„ ö. odus i a1n

blyogmus)1 fogvásulás, fogvásás, 
· Odontapotribe (v. ö„ odus ; ~ &rco 

't'p(~'l'Í elhaszná.lás), a fogak ehonüása 
használás közben 

Odontapotripsis (v ö. odus; ·~ &:r.:O„ 
Tptt}t~ elhasználás) = odontapotr·ibe 

Odontatrophia {v ö. odus és atro· 
phia), fogyatékos tá.plálkozás okozta 
fogsor'Vadás? ! F o g s o r v a dá s 

Odontelephas (v, ö. odus j ó ~).<.cpa~ ele
fántcsont), ebur dentium, substantia 
eburnea dentium ~ 

Odonteuros (v. ö odus i 0 <.ÚpW; a s:i;ú), 
a fogszú, caries dentis 

Odonthaem.odia, a fogvásulás, hae
modia dentium. 

Odontharpaga. {v ö. odus ; cÍpn:á,<.t\I 
fogni), fogfogó. 

Odonthe:1·cos (v .. ö odus i -rb E'pxo~ sö
vény, sor), a fögsor. 

Odonthyalophthora (v.ö. odonthyalos; 
és ~ cp'.:l-opcl a romlás), fogzománcz
pusztulás, destructio substautiae vi
treae dentium„ v„ ö. 

9donthyalos (v„ ö„ odus; ITaAo~ üveges), 
a fogzománcz, substantia vitrea deu
tium, involucrum dentium externun1, 
cortex dentium, cortex dentium la
pideus, crusta dentium adamautina, 
crusta dentium marmorea, lamina 
dentium vit:i:ea, lamiua dentium eu· 
caustica. 

Odonthype"laesthesis ( v„ ö„ Odus és 
hyperaesthesis), Kraus szerint : fog· 
elvásulás. Szóról szóra tulajdonkép: 
a ·fogak túlérzékenysége, szertelen 
érzékenysége. 

Odontiasis (~ 00011"1m:n;), a fogzás, 
nehéz fogzás 

Odontiatria (v. ö. odus; ~ 1e<Tp~Le< az 
orvoslás), a fogászat. 

Odontiatricus, fogászati V. ö 
Odontiatr·os, odontiatrus (v. ö. odus; 

8 ia.•pÓ; az orvos), fogász, fügorvos, 
Odontica se. remedia, fogszerek V. ö 
Odonticus (Ó0011"tY.Ó~), fogi, 
Odontinoidum (v, ö odontinu1n és 

-:-0 s:t"BO; az idom) = odoutoma. 
Odontinum = dentinu1n 
Odontiticus, foglobos 1 :foggyuladási 

v. Ö, 

Odontitis (v. ö„ odus ), foglob, f0ggyu· 
ladás. 

Odont.itis infantum, fOgzási Ínyfá.i·· 
dalom, fogzási zsába Balogh szótárá
ból 

Odontobius (6 ÓBoú~ fog·, ~toÜV élni), 
fogféreg? ! 

Odontoblastes (ó oOou'~ fogi v. ö 
blaste), fogcsir, Balogh szótárából 

Odontobothi:iom, Gdontobothriun 
(v. ö odus; ,Q~ó:J-pto1 lyuk), a fogsejt, 
alveolus 

Odontobothx·itis (v„ ö. odontobothrion), 
a fogsejt gyuladása. 

Odontochali:x: (6 COoú~ füg, xcí.Ati; ntész), 
caerr1entu111 deutale, a fogmész, fog
czemeut. 

Odontoclasis (~ xAÓcrt; törés), a fog. 
törés 

Odontocnesi~ (~ xv·~ai.; viszketés; + x1~
at; 7tepl ,a oli),a) = 

Odontocnesm.us (v. ö. odus jó X\ll]O",u.Ó;, 
xv1íat; viszketés), fogzási inyviszket0s 

Odontocolla (v. ö„ odus és colla), a 
fogodútöltelék ? A„ in. inaltha deuti. 
um = explernentum dentium ? 

Odontoeomlum., odontonosoco:w.inw 
{Ó óaoú; fog; v. ö. nosocomium), fog~ 
kórháZ, fogászintézet, f o go r v o s 1 ó 
intézet. 

Odontodes (03o\ITO<.t0~,;1 ÓOov-rWOl];), fog· 
sze1 ű, f0gidon1Ú ; pl. processus odon· 
tode.s, fogsze1 ü, fogalakú nyúlvány 

Odontodia:1·~·hoea (v. ö odus és dia.
rrhoea), fogzási hasn1enés„ 

Odontodynia {v. ö, odus; -fi ÓÖÚ\ll] fri.j
dalom) = odontalgia, 

Odontogenesis (v. ö„ genesis és odus)i 
fogeredés, fogkép'ző::iés ! Balogh sz6-
tárából. 

Odontoglyphis, odontoglyphon (i 
Oöo1"t"oyAucp(~, TO 0301-róyAu{flov), fogvésö, 
fogreszelö 
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Odontographia 405! Odorifera remedia 

Odonto~'aphia (v. ö odus ; "(po'.cpe~'J 
leirni), fogleirás, fograjz„ Balogh szó
tárából 

Odon.toideus odontodes„ 
Odontolithus (v. ö. odus ; ő Al'.:!o; kö), 

a fogk6„ 
Odontologia (v. ö„ odus j ó Aóyo'; a tan), 

a fogak tana 
Odontologicus, odontologus (v„ ö, 

az elöttevalóval), fogtani stb 
Od.ontoloxia (v„ ö„ odus i Ao~ói; f81de)~ 

far-de fOgállás. 
Odontoma ( ó óöoú; a fog), a fogdaga

nat, puha fOgdagauat. Ha pedig ke
mény, akkor : odoutoidum nevet visel. 

Odontoma dentifioatum (Balogh szÓ·· 
tárából) = odontoidum. 

Odontoma intei:·num, fogüregbeli da„ 
ganat. Balogh szótárából.. 

Odontoma molle (Balogh szótárából) ; 
v. ö. odontoma. 

Odon.temata coronaria, . a fog koro
nájáb61 kiinduló fogdaganatok. 

Odon.tomata radicularia, a gyök'6r· 
ből kiinduló fogdaganatok„ 

Odontomys (v„ ö„ odus; 0 µVi; =pulpa), 
fogbél, pulpa dentis. 

Odontonecrosis (v. -Ö. odus és necro
sis), fogszú, fogüszök, fogszuvasodás. 

Odon.tonosocomium =odontocomium„ 
Odontanosologia (v. ö .. odus j ~ véaoi; 

kór, & Aóyoi; tan), a fogak kórtana. 
Odon.toparallax:is (v„ ö, odus; iJ rt:a.:

pCÍAAa:~ti;, eltérés a-z egyenes vonaltól) 
= odontoloxia 

Odontopathologia (v„ ö. odus í TO nr:/.„ 
~oi;, a bántalom, ó Aóyoc, tan), a fogak 
kórtana. 

Odontophatnae = phatnae. 
Odontophatnitis = phatnitís. 
Odontophlegmone (v. ö. odus és phleg· 

":mone), foglob, fogtályog. 
Odontophy1a (~ óö:ovTocputiX), a fogzás, 

odontiasis, dentitio, 
Odontoplastica (v„ ö. odus és plas

tica), fogalkotás; inesterséges fogp6t„ 
lás„ Balogh szótárából 

Odontoprion (v. ö. odus; & 7tp(tu\I fű
rész), a fOgfürész. 

Odontoprisis (v, ö„ odus; 1i TCplat.; csi·· 
korgás), fogcsikorgás, fogcsikoz·gatás·· 

Odontorr·henmalgia = rheumodontal-
gia. · 

Odontori:·hine (v„ ö. odus; -lj fil\l'rj re· 
szelő), fogreszelő„ 

Odon.tor·rhiza (v„ ö, odus j fi Pl'a.: gyö·· 
kér), foggyökér„ 

OdontOl'Thizophthisis (v. ö. odus, 
~ f;l'iX gyökér; v„ ö phthisis), a fog
gyökér sorvadása. 

Odontorthopaedice = orbhodontice. 
Odonto:r·thostasis (v„ ö odus fog; 

fi Op~oaTo:a~; rendes állás), rendes fog
állás. 

Odontoschisis (v ö. odus; -lj IJ'f.lr;t-;. 
hasadás), foghasadás, fogszaka.dá~. 

Odontoschisma (v. ö. odus; -rO IJ'f.laµa 
hasadék), foghasadék 

Odontoseisis = 
Odon.toseismus (v. ö. odus; -fi Gefat.;, 

é ae:taµó.; inogás), foginogás. 
Odon.tosis (v„ ö. odus), a fogképzödés, 

a fogzás Jobb: odontiasis, mert 
»odontosis« görög szó nincs. 

Odon.tosmegma (TO ÓBo\ltÓap.'rjyµiX i tO 
aµ;)yµa.: tisztitó-szer)= odontotrhnma. 

Odontospasmns (v. ö„odus és spasmus), 
fogzási górcs, convulsiones e denti· 
tione difficili. 

Odontosphaoelisis = 
Odon.tosphacelismus {0 TW\I Oö:Ó\ITCU\I 

a<paxl}Ataµó; Hipp . .) fOgszú, fogszuva
sodás. 

Odontosteresis (v .. ö. odus ; ~ CJ"Tlpi'ja~i; 
fosztás), fogvesztés, fogirtás. 

Odontostereticus (v ö odontoste· 
resis), fogvesztési, f'ogvesztö, fogirtó 

Odon.tostichas = 
Odontostichos = 
Odontestoechos, odon.tostoichos ( v 

ö„ odus és stichas, stichos, stoichos), 
a fogsor. 

Odon.tosyn.ei:·ismus (to av1,1e:plCe:t1,1 To~i; 
ÓOÓ\lta.:; Hipp. ), a fogvapzogás. 

Odontotheca (v ö. odus; .;. ::Jl}x1j tok), 
fogtok. 

Odontotechne (v„ ö. odus j ~ TlX.\ll} 
művészet), műfogászat„ Talán inkább: 
fogmívesség, a vendégfogak gyártása, 
készitése 

Odon.totechn:icns (v. ö odontotechne), 
fog míves. Nem műfogász - mert 
a.z inkább »Zahnoperateur ·- t,. i. = 
fogmüvész, fogorvos. Ellenben fog„ 
míves az, ki a vendégfogakat fa.ragja 

Odontotherapia (v. ö„ odus és thera„ 
pia), fogorvoslás, fogászat. 

Odontotherapeu.ticus (v. ö az előtte· 
valóval), fog@rvoslási, fogászati, fog·· 
gyógyítási 

Odon.totr·imma (TO Ó801,1tÓTpq.J.µa:), a 
fogpor, fogtisztitópor, dentifJ:icium 

Odor, a szag, illat, zamat. Odoris ex .. 
pers, szagtalan 

Odor acidns pungens (-·-),szúró, csi„ 
pős-savanyú szag, i11at 

Odor amoenns recr•eans, kellemes 
üdítő zamat. 

Odoramen.tum, az illatszer 
Odox·atio = 
Odoratus, a szagló-érzék, 
Odox·ifei:·(v„ ö. odor,ferreviselni), illatos„ 
Odoi:·ifel'·a -i:·emedia, illatos, j6szagú1 

zamatos szer·ak. 



Odorinum 403 Oenomania 

Odorinum, illat„al, az odorin, a Dippel-· 
féle olaJ·nak egy állítólagos alaga, 
alkaloidja. 

Odus (Ó Őöou';), a fog. 
Odyne (~ Ó3ÚvYj), a fá.jdalom 
Odynephatos (03uvyj'cpirro;), fájdalom" 

csillapító ~ enyhítő„ 
Odynephobia = odynophobia 
Odynephobns = odynophobus 
Odynicns, fijdalmas, fájdalmi. V ö. 
Odynodes {o'3uvt.Í3YJ;), fájdalmas 
Odynophobia (v„ ö. odyne; Ó cp~~o; 

félelem), fájdalomtól való irtózás, 
fájdalomtól való félelem. 

Odynophobus (v ö. odyuophobia), fáj. 
dalon1tól irtózó. 

Odynophorus, odynephox·us (v. ö. 
odyne ; cpip~~v viselni), fájdalomvi:;;eHl, 
fájdalomtűrő, dolo1em afferens. 

Odynopoeus (v„ ö. odyne i r.ofalv csi
nálni), fájdalomokozó 

Oeconomia (ii o(x.011oµla), a gazdálko
dáe 

Oeconomia animalis, az állati szer
vezet műkCdése. 

Oedaleus (ol3aAéo;), püffedt, dagadt. 
V. ö„ oedema 

Oedalicns, 1 = oedaleus ; 2„ duzzadó, 
felpuffadó. 

Oedema ('rO or3YJµ.a:), vizenyő. 
Oedema acutum pyogenicnm Pi-

rogoff gangraena spontaneun1 
colli 

Oedema cai:·bnnculosnm o= oeden1a 
malignnm. 

Oedema cei:·ebx·i, agyvelővizenyő 
Oedema fngax, mulékony vizenyő. 
Oedema glottidis, a gégefedő vize·· 

nyője. 
Oedema hypostaticnm, sülyedéses 

vérpangás okozta vizenyő. 
Oedema la'biorum (Balogh szótárá

ból) = oed01na vaginae. 
Oedema lacteum dolorifi.cnm = 

phlegmasia alba dolens 
Oedema malignum Pir·ogofl', vészes 

v. lépfenés vizenyő 
Oedema meningnm, az agyvelő me

zeinek vizenyője„ Balogh szótárából. 
Oedema ne:rvosum, ideges vizenyő, 

gö1csös vizenyő V. ö. hydrops spas
ticus. 

Oedema papillae nervi optici, a 
látóideg szemölcs ének - fej é n e k 

' (ezt csakugyan eltalálta Balogh) vi· 
zenyője„ Balogh szótárából 

Oedema pulmonnm, tüdővizenyő 
Oedema x·etinae, a szemrecze vize·· 

nyBje. Balogh ezótárából A látó·· 
recze vizenyője 

Oedema Serosopui:·uleutnm = pseud·· 
erysipelas. 

Oedema vaginae, a női szemér·em vi·· 
zenyl:íje - tehát= oedema labio1um, 
elytroedema, 

Oedematia = oedema 
Oedematicus, vizenyé!s V. ö oedema 
Oedematischesis (v ö., oedema; ·t] ro-·· 

X"f/cn; visszatartás), vizenyö··meg1eke
dés, vizenyővisszahajtás ! 

Oedematosarca = oedemosarca 
Oedematoscheocele (v„ ö. oedema és 

oscheon; ~ xf,A11 sérv), vizenyős here
borék-sérv. 

Oedematostx·ophe = 
Oedematosti:·ophia (v. ö. oedema i 

cr-rpúpo:~v megfordítani), vizenyő-vissza.
hajtás, vizenyöeltünés ! 

Oedematosns, vizenyős 
Oedemei:·ysipelas (v ö oedema és 

eiysipelas), vizenyős or bán ez. 
Oedemischesis = oedematischesis 
Oedemosax·ca (v. ö .. oedema és~ crrlp!; 

hús) .= tumor lymphaticus '? 
Oedemoscheocele = oedematoscheo

cele. 
Oenanthe (~ olvciv5-'l]), 1 borvirág;. 

2 szőlő; 3 fattyúsző1 ; 4 egy UÖ·· 
vény neve. V„ ö. 

Oenanthe phellandx'Ínm Lamai:·ck, 
bősövény haramag„ Azonos : ligusti
cum phellandrium Crtz, phellandri
um aquaticum L, 

Oenanthaethei:· (v. ö. oenanthe; és 
aether), borillat, bo1zamat, a bor
zamat olaja. 

Oenantholenm (v. ö .. oenanthe i -rO 
tAa:tov olaj) = oenanthaether. 

Oenanthylium, oena.nthylnm (v ö 
oenanthe), az oenanthyl. 

Oenanthylicnm se„ acidum, oenan· 
thylsav. 

Oenelaeum (-rO olvéAa:~ov; 6 o1vo; bo1·, 
-rO lAa:tov olaj), 1„ bo1olaj; 2. bo1olaj
keverék, boros olaj ; 3 Rolfinknál: 
spil'itus vini 

Oenodes (olvo~ll'.hf;, olvhl811~), bo1szerű. 
Oenogala (v ö. oenus és gala), boros 

savó 
Oenoides = oenodes 
Oenolativa, Béral szerint: szel'es 

boroldatok külső használatra. 
Oenolaturai Béral sze1int borfestvé·· 

nyek 
Oenolea, I3éral sZe1int: boros szerül· 

da tok 
Oenolica, Bé1al szerint: gyóg-yborok 
Oenomanes (olvoµ.a:v;f;), 1. borkedvelő; 

2. iszákos őrjöngésben, iszákos őrült· 
ségbcn, iszákos' elmeháborodiisban 
(delirium tremens) szenvedé!. 

Oenomania (~ olvoµavla), 1 .. borkedYe
lés1 részegesség, iszákosság; 2. = de
lirium tr·emens. 
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Oeno_mel, oe:Ó.omeli 404 Oesophagotomns sec Maisonnenve 

Oenomel, oenomeli (v. ö, oenus és 
meli; -rO ohÓµEA~), mézes bor.. 

Oenophlyctns (o?vócpAuxt'o-;), részeg, it
tas1 iuámo1os. 

Oenophlygia (f, olvo';)/,uy[et.), iészegség, 
ittassig, mámorosság 

Oenophlyx (olvócpt.u;), részeg, ittas, 
iszákos 

Oenostagma = spiritus vini. 
Oenothionicns (v ö oenus; ·.-0 '.JEtov 

kén), borkéusavas. Oenothionicum 
acidum, borkénsav? 

Oenus (ó oivo;), a bor 
Oenylaminum = prop:ylaminun1. 
Oenyloxydnm (v. ö oenus, és oxy-

dun1)1 oenyloxyd 
Oesophagaens = aesophagus. 
Oesophagclgia (v, ö, aesophagus j -ro 

lJJ.yo; fájdalom), bárzsingf<ijdaloro, 
bárzsingzsába„ 

Oesophaganeni;ysma (v. ö. oesopha· 
gus és aneurysma), bái:zsingtágulás. 

Oesophagecpiesmns {v. ö. oesopha
gus; ó ixnt~o-µÓ; eltolás), a bárzsing 
félretolisa. 

Oesdphagecpieste:1·ion (v. ö. oeso
phagus ; TO ix:~~e.;;T·t{ptO'I eltoló ), bár
zsingeltoló, t. i„ műszer 

Oesophagectopia (v. ö. oesophagus; 
t'x:rorroi; helyéből kimozdult, kiszo
rult), a bárzsingnak. helyváltozása, 
helyél1ől való kitolasa, kiszoritása 

Oesophagemesis (v. ö. oesophagus és 
eme.sis), b:i1zsingból h:inyás; ha pl. 
a gyomor nyitja, a »gyomor felső 

szádja« já1hatatlan 
Oesophageur-ysma (v ö, oesopha,gus 

és eurysma) = oesophagancurys1na 
Oesophageurysmaticus (v„ ö oeso

phageurysn1a)i biL1zsiugtágulási, bá1· 
z:siugdaganati 

Oesophageus, bárzsingi, bárzsingos 
Plexus oesophageus, a barzsing ideg. 
fonata 

Oesophagismns (v. ö., oesophagus), 1. 
oesophagitis i 2. dysphagia spastica ; 
3 oesophagospasn1us, hypercinesis 
oesophagi. 

Oesophagitis (v. ö oesophagus)1 a 
bárzsinglob, bárzsinggyuladás. 

Oesephagitis catax·rhalis acuta, he 
veny bárzsiughurut, 

Oesophagitis catarr·halis ch.r·onica, 
idült barzsinghu1 ut 

Oesophagitis cori:'osiva, maró mér
gek okozta bárzsinggyúladás, 1néreg·· 
marásokozta bárzsinglob. 

Oesophagitis cx·onposa, kruppos, ál
hártyás bárzsinggyuladás. 

Oesophagitis diphtheritica, ron· 
csol6 vagy f8nés bárzsinggyuladás, 
fa ne gy i kos bárzsinglob 

Oesophagitis fibr·inosa = oesopha·· 
gitis crouposa. 

Oesophagitis phlegmonosa, tályogos 
barzsinggyuladás. 

Oesophagitis toxica. = oesophagitis 
corrosiva. 

Oesophagitis variolosa, himlős bá1· 
zsingg5ulad:is. 

Oesophagocele {v. ö. oesophagus; {i 
x~l:il sérv), bárz.singsé1v, diverticulus 
oesophagi, pharyngocele. 

Oesophagocelicus (v, ö oesophago„ 
cele)1 b:irzsingsé1 vi 

Oesophagodynia (v. ö„ oeso1Jhagus és 
fi 00\ÍvTj f<ijdal0n1), bárzsingfájdalomi 
oesophagalgia, bi1·zsing„zsába 

Oesophagodynicns (v. ö oesophago 
dynia)i bárzsi:igf~jdalmi stb 

Oesophagopathia (v. ö oesophagus i 
-rO nd'.Jo; bintalom)i bá1zsing bán. 
talom 

Oesophagopathicus (v. ö oesophago
pathia), bárzsingbánta1mas. 

Oesophagoplecticus oesophago„ 
plcgicus. 

Oesophagoplegia (v„ ö. oesophagus; 
~ ITÁTJYTÍ a hűdés), bá1·zsinghűdé._c: 

Oesophagoplegicns (v .. ö oesophago. 
plegia ), bá1zsinghűdéses, stb„ 

Oesophagorrhagia {v, ö. oesophagus i 
1] Pcx.yrí szakadis), bá1zsingvérzés. 

Oesophagox·rhagicns (v, ö az előtte· 
valóval), bárzsingvérzési, bárzsing· 
vérzés okozta, 

Oesophagor:rhoea (v„ ö„ oesophagus; 
PE~'I folyni), bárzsinghu1ut 

Oesophagoscopia (v. ö oesaphagus es 
~ O'Y.Ort:"fÍ a vizsgálat), a bárzsing vi-
lágának vizsgálata, bá1zsing--vizsgálat 

Oesophagoscopicns (v ö. az előtte-· 
valóval), birzsingvizsgálati stb. 

Oesophagospasmns (v. ö. spas1nus és 
oesophagus)1 bá1zsingp;ö1cs = oeso
phagismus, hy1Je1ciuesís oesophagi 

Oesophagostenoma ( v„ ö. oesophagus 
és stenoma), bárzsingszoros, bár·· 
zsingszükület 

Oesophagostenosis (v. ö oesophagus 
és stenosis), bárzsingszükülés, bá1 -
zsingszoros képződése 

Oesophagotomia (v. ö oesophagus; 
-rlµ.vEw vágni), a bárzsingmetszés, bár
zsingnyitás, 

Oesophagotomia externa, külső bar„ 
zsingn1etszés, b:irzsingnyitás kivühöl 

Oesophagotomia interna, belsB bá.r" 
zsingmetszés, bárzsingnyitás belülről 

Oesophagotomicns (v. ö. az ell:ltte· 
valóval), bárzsiugnyitási stb„ 

Oesophagotomus sec. Maisonneua 
ve, Maisonneuve-féle bál'z.sing-tágít6) 
t. i műszer 
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Oesophagns 405 Oleum bassiae "* 

Oesophagus (ö o1c;o9áyo.;), a bárzsing, 
Elavúlt synonymjai: pharynx, brou
chus, guttur, isthmus, laemos, _leu
cania, domus deglutitionis, stomachus 

Oesophagus succenturiatus = di
verticulum oesophagi.. 

Oesti:·omania ('Íj oEcrTpoµl'.'lv(a.:; v. ö„ oes
trus és mania), Hippok1ates szerint, 
nymphomania , 

Oest:ros = oestrus, 
Oestrum = oest.rus„ 
Oestrus (ó ofo"rpo.;), 1 heves vágy; 2 

bagoly ; 3,, clitoris 
Oestrus hominis, nyübetegség 
Oestx·us venexeus, közösülési vágy, 

buj~vágy, bagzás, koslatas, stb 
Oestr·us Vener·is = clitoris. 
Officina, műhely, műterem 
O:lficinalis, rr.űtermi, hivatalos; pl :re-

media o:fficinalia, hivatalos szerek, me .. 
lyeket a gyógyszerész tartani köteles. 

Ogmomele {ó Öyµo.; a barázda; v. ö, 
mele), specillum sulcatum, stylus 
sulcatus1 a vájt vagy válús kutató, 
batázdás kutató. 

Oidium albicans, a soorpenész (szó1-
penész), Azonos : achorion albicaus. 

Oidinm anrantiacum, narancsszinü 
penész„ 

Oiocalymma = 
Oiocalyptrnm ("rO <Zlo\I a tojás, TO xrl„ 

Auµµrx, TO xo:Auni:~ptov a burok), a to
jis héja, a pete külsö rneze, men1 .. 
brana ovuli corticalis 

Olaninnm (v. ö oleum), az olanin, a 
Dippel-féle olaj alaga. 

Olea aetherea (v. ö„ oleum), az illó 
olajok 

Olea europaea Linné, az olajfa 
Oleandex'; v ö. nerium oleander 
Oleandrinnm (v. ö. nerium oleander), 

a leandera~ az oleandrin. 
Oleas (-), olajsavas Só Balogh szó .. 

tátiból. 
Olecranar·thritis (v. ö. olecranon és 

arthritis), könyökizületi gyúladiis. 
Olec:xanarthrocace (v. ö. olec1anon 

és arthrocace), könyökízületi szil, 
könyökizületi tapló 

Olecranon (TO WA$xprx·10\I, Q),bcprxvov, ·r~; 
wAév"f); :xpclvov), a könyök, a könyök 
csúcsa, a singcsont feje .. Synonymjai: 
caput seu vertex: cubiti, patella fixa, 
processus anconaeus , gibbositas 
seu gibber ulnae1 tuberositas ulnae 

Oleox,anon mobile = patella. 
Oleenum (?), oleen. 
Oleinicns (v. ö„ oleum), olajsavas 
Olei'num = elaínum. 
Olena.x•th1,oeace (v. ö. olene .és arthro-

cace) = olecranartbrocaca Szó·· 
ról„sz6ra: a singcsont taplója 

' 

Olene (~ c},),évT/) = ulna, 
Oleophosphoricnm se„ aeidnm1 olaj

phosphorsav. 
OleoI·esi:na, olajos gyanta V. ö. 
Oleoresina capsici (v. ö oleum és 

1esina), a paprika olajos gyantája, 
extractum oapsioi. 

Oleoresina cnbebae = extractum CU·· 

beba1u1n ftuidum. 
Oleorasina zingibe:x·is = extractum 

zingiberis fluidum. 
Oleosa se. I·emedia, az olajos szerek. 

V„ ö 
Oleosus (v. ö oleum), olajos„ 
Olenm (-), az olaj 
Oleum abietis, fenyűolaj. 
Olenm absinthii aethexeum, az üröm 

illó olaja, ürömolaj 
Oleum aco:c'i aetherenm, a kálrr,os 

illó olaja, kálmosolaj 
Olenm aethex,eUm, 1. illó olaj, illé

kony olaj; 2 bor olaj, oleum vini. 
Oleum· amygdalarnm aethex'enw., 

keserű mandula-olaj, illékony man„ 
dula-olaj, kéksavtartó mandulaolaj„ 

Oleum amygdalax·um pinqne (sci.li
cet dulcium aut amararum), zsíros 
n1andulaolaj 

Olenm andae, andaolaji arai:aolaj, 
Olenm anethi, kaporolaj. 
Olenm angelicae, angyalfűolaj 
Oleum animale aetheJ:•eum Dippe· 

lii, Dippel-·féle illékony állati olaj 
V„ ö, oleum cornu cervi reuti.O.oa·· 
tum. 

Olenm auimale fOetidnm 
cornu cervi e1npy1eun1aticun1. 

Oleum anisi, á.nizsol~j. 

olt;um 

Oleum anisi stellati, csillagos ánizs .. 
olaj. 

Olsum anthelm.in.thicum Chaberti, 
Chabe1 t-féle galandféregölöolaj. 

Oleum anthos = oleu1n ios1narini 
Oleum antimonii = stibium chlora

turn 
Oleu1n axachis, földi-dióolaj. 
Oleum ar·nica() aetherenm1 illékony 
kappanő1 olaj 

Oleum asae f'oetidae, bü.zaszat-claJ·· 
Olenm asphalti, földolaJ, földkát-

1<:\.ny, föld,;;zu1okol3!.i 
Olenm au:r:antio1„um cox·ticnm, na„ 

rancshéj-olaj A.z_onos: essentia au1an
tio1 um corticun1i essentia bigaradiae. 

Oleum anxantiornm fl.ornm, narancs~ 
vüágolaj, Azonos: essentia neroli, 
oleu1n neroli 

Olenm n.vellanae, mogyor6olaj„ 
Olenm balsami pernviani, perui 

balzsamolaj V. ö. cinnameinum. 
Olenm bassiae, bassziaolaj. Azonos: 

butyxun1 mah-·wah, butyrum bassiae 



• Olenm bergamottae 406 Olenm jnniperi ligni 

Oleum ber,gamottae, bergamottola.j.
V. ö. essentia bergamottae. 

Oleum betnlinnm, nyirfakátr~ny 
V„ ö. oleum rusci 

Olenm bigaradíae = 0leun1 corti
cum aurantiorum 

Oleum cacao unqninosnm = buty
rum cacao. 

Olenm cadinum = oleum juniper·i 
oxycedri 

Oleum cajepnti, kajaputolaj. 
Olenm calami = oleum acori. 
Olenm camphoratum, kámforos olaj, 

kámforolaj 
Olenm cannabis1 kender.olaj. 
Oleum can tharid nm vix·ide 1 zöld 

kthisbogárolaj. 
Oleam ca:i;·paticnm = oleum tem·· 

plinum? 
Oleum. car·vi, köményolaj. V, ö essen-

tia carvi. 
Olenm caxyophyllornm = 
Olenm cassiae = 
Oleum cassiae cinnamomeae = 

szegfűszegolaj. V .. ö. esseutia cassiae. 
Oleum castoris = oleum ricini 
Olenm cer-ae, viaszolaj 
Oleum ceti, czethalol~j, czetolaj 
Olenm Chaber·ti = oleum anthel·· 

minthicum Chaberti 
Olenm chamomillae infnsum, fel·· 

öntés utján nyert székfüolaj? ! 
Oleuw. chamoD1illa.e romanae, rómo.i 

székfüolad„ V. ö„ essentia anthemidis 
Olenm chamomillae ter·ebinthina„ 

tnm, terpetines székf'űolaj. 
Olenm chamomillaevulgaxis aethe

renm, illó székfüolaj. 
Olenm chenopodii anthelminthici, 

amerikai gilisztaolaj. 
Olen:QJ. cicinnm = oleum ricini ma„ 

joris,·· 
Olenm cinnamomi cor·ticis, kasszia· 

kéregolaj, fahéjolaj 
Olenm cinnamomi ftorum (ex flori· 

bus cassiae defio:ratis)1 kassziavi:rág· 
ol~j, 

Olenm cinnamomi foliorum, kasszia 
levélolaj. 

Olenm cinnamomi radicis, kasszia„ 
gyökér olaj. 

Olenm cinnamomi zeylanici = ole-
un1 cassiae. 

Olenm citr·i = oleum limonum 
Olenm coccoi·s, k6kuszdió„olaj 
Olenm contra taeniam = oleum 

Chaberti 
Olenm copaivae1 kopaivaolaj, 
Olenm coriand:t·i aethereum, illó ko„ 

riandromolaj. 
Olenm cor•nu cervi empyrenmati·· 

cum, büzös állati olaj„ 

Olenm cornn cervi rectificatU:m = 
oleum animale aethe1·eum = oleum 
animale Dippelii. 

Olenm cr·otonis tiglii, krotonolaj. 
Olenm cnbebarum, kubebaolaj 
Olenm cucui:·bitae, tökmagolaj. 
Oleum cur·cadis = 0leum infernale 
Olenm de cedi:·o, czitromhéjolaj, cít„ 

rus medioa Risso et Linné gyümöl„ 
csének héjáb61. Igy '\Vittstein. Balogh 
sz6tárából »Czedrusolaj juniperus vir„ 
giniana L. növénytől«. Kinek va.n 
igaza ? ! Oleum citri 

Olenm erigér•ontis canadensis1 sep·· 
r enoze-küllö1ojtolaj 

Olenm eucalypti, eukaliptusolaj. 
Olenm euphorbiae lathy:1idis) eb-

tejolaj 
Olenm fagi, bükkmagolaj, 
Olenm :6.xnm = oleum pinque„ 
Olenm foenicnli, édes köményolaj„ 

v„ ö essentia foeniculi 
Olenm folior·um pini , fenyülev@l

olaJ· 
Olenm gar•ciniae, kóku1nvaj. 
Olenm ganlther·iae, gaultheriaol~j, 

essentia gaultheriáe. 
Olenm gossypii raffinatnm, tiszti

tott gyapotolaj. 
Oleum hyosciami folior·nm coc~ 

tum, főtt beléndeklevél olaja. 
Olenm hyosciami seminn:m. p:tes

snm, beléndekmagolaj. 
Oleum hypei:·ici1 e s e n g ő o 1 a. j , 

csengő liukaolaj 
Olenm hyssopi, izsópolaj 
Oleum jasmini, jazminolaj. 
Olenm jecoi:·is aselli, halmájolad, 

gadóczolaj, csukamájolaj. 
Olenm ,jecox·is aselli aetherisatnm, 

éteres v. barlangos haln1ájolaj 
Olenm jecoris aselli ferratum.1 

vasa.s hahnájolaj 
Olenm jecoris aselli flavnm, sárga 

halmá;jolaj. 
Oleum jeco:a:·is aselli fnscnm, barna 

halmájol~j. 
Olenm jecox·is aselli Godliver·i, 

Godlive1·~féle halmájolaj„ 
Olenm jecoi:·is asélli solidificatnm., 

halmájolajkocsouya, gelatina jeco· 
ris aselli 

Olenm infe:1·nale, pokololaj V„ ö. 
oleum curcadis. 

Oleum ,jodatum, jódos ol~j 
Oleum jnglandis, dióolaj. 
Oleum ,juniperi baccax·um, a boróka

bogyók illó olaja. Essentia juniperi 
Olenm jnnipexi empyr•eumati· 

cum= 
Olenm junipei:·i ligni, boróka „ kát„ 

rá.ny. 
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Oleum juniperi nlgrum 407 Olenm terebenthlnae 

Oleum jnniperi nigrum = oleum 
juniperi ligni 

Oleum juniperi oxyced:l:•i, ázsiai 
borOkaolaj, V, <L oleum cadinum. 

Oleum lathyridis = oleum euphor·
biae lathyridis. 

Oleum laur'i px·essum, sajtolt babér„ 
olaj„ 

Olenm lanrinnm unqninosum = 
oleum lauri 

Oleum lanrocerasi, borostyánmegy„ 
olaj 

Olenm. lavandnlae, oleum ex ftoribus 
lavandulae - lavendula- (virág) olaj„ 

Oleumligni, fásolaj, elaeococcusverru· 
cosus J ussieu olaja, 

Oleum lilior·um liliomola.j. 
Oleum limonnm , czitromféle olaj, 

limoniolaj, citrus limonum Risso 
gyümölcsének héj8..b61. 

Oleum lini lotum, mosott lenolaj, 
Oleum lini sult'Uratnm, kénes len

olaj. 
Oleum lithanthracis, kéSolaj, kélszén„ 

olaj„ 
Oleum ínacassar, makaszarolaj. 
Oleum macidis, szerecsendi6„héjola.j,. 

V. ö„ essentia macidis„ 
Olenm majorannae, majoránaolaj„ 
Olenm. Martis = ferrum sesquichlo-

I"atum solutum 
Oleum ma.tico, matikoolaj„ 
Olenm mellissae, n1éhfüola.j 
Oleum menthae crispae 1 fodI'OS 

méntaolaj, 
Oleum mentha.e pipe:r•itae, borsos 

méntaolaj 
Oleum menthae piperitaechinense, 

tiszta menthol, tészta menta.kámfor.. 
V. ö mentholum chinense. 

Oleum menthae vi:r·i<Us, zöld menta" 
olaj 

Olenm myristicae expressnm = 
oleum nucistae. 

Oleum napi, répa.olaj. 
Olenm neroli = oleum aurantioruro 

fl.orum, 
Olenm. nncis eocos = oleum oocols, 
Olenm. nncis moschatae = 
Olenm nucistae pressnm, sajtolt 

szerecsendi6olaj, v„ ö balsamum 
nucistae„ 

Oleum. nncnm juglandis = oleum 
juglandis.. 

Oleum. olivarnm, faola.j. 
Olenm ovornm, tojásolaj. 
Oleum palmae, pálmaolaj, Azonos : 

butyrum palmae. 
Olenm palmae Christi = oleum 

1icini. 
Olenm papaveris albi, fehér mák

olaj 

• 

Oleum. petr•ae album = petroleum 
r·ectificatum. 

Olenm petrae nigrnm., fekete kőolaj, 
kőkátrány. · 

Olenm. phosphoratum, foszforos olaj. 
Oleum picis liqnidae, kátrányolaj 
Olenm pimentae, jamaikai bors-olaj. 

pimentaolaj 
Oleum pinqne, zsiros olaj 
Oleum pinque secalis cornnti1 rozs·· 

üszökolaj, · anyarozsolaj„ 
Oleum plnmbi , ólmos olaj, ólom· 

czukros terpetin 
Oleum r•apae, repczeolaj„ 
Oleum r·esedae, i·ezedaolaj„ 
Oleum :ricini, himbojolaj. 
Olenm :ricini majoris, pokololaj 

Synonymjai: oleum cicinum, oleum 
curcadis, oleum infernale. 

Oleum rosarum, rózsaolaj. 
Oleum rosmar•ini, rozmarinolaj 
Oleum rnsci, nyirfakátráuy. 
Oleum ru'Bci rectificatnm, tisztitott 

nyirfakátrány 
Olenm :r•utae, rutaolaj„ 
Oleum sabinae, nehézszagú boróka.

olaj„ 
Oleum salviae, zsálya.olaj. 
Olenm santali ila.vum, sárga sza.n

tal-olaj 
Olenm sassafras, szasszafl:aszolaj. 
Oleum seminum cannabis = oleum 

cannabic;. 
Oleum serpy lli , kakukfű-olaj , dew 

mutkaolaj. Essentia serpylli, 
Oleum sesami, sZeszámolaj„ 
Olen.m seta:r•nm pini = oleum abi·· 

e tis. 
Oleum sinapis aetherenm, illó .. 

mustárolaj„ V. ö sulfocyanidum ally .. 
lii, rhodanidum allylii 

Oleum spicae, oleum e:x: herba et 
fioribus lavendulae, levandulaolad„ 

Oleum storacis (huile de Buchuri)i 
legfinomabb storax:balzsam 

Oleum str·obilox·nm pini1 fenyü. 
tobozolaj. 

Olenm snccini recti:ficati, tisztított 
borostyánk5ola.j„ 

Oleum tanaceti aethereum, ill6 
vára.dics-olaj 

Olenm tar·tar-i per deliqnium = 
kalium carbonicum solutum, 

Oleum templinum (oleum de pin), 
balsamum carpathicum seu huuga· 
ricum, terebenthina hungarica. Tulaj
donkép a balsanum carpathícuro illO 
olaja, pinus pumilio Raenke w„ et 
Kittaibel lombjának olaja. De készítik 
Flückiger szerint Svádozban a pinus 
pioea. tobozaiból is·, 

Oleum ter·ebenthina.e, terpetin„ola,j., 

'1 
l 
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O!enm terebenthinae rectificatmn 408 Olivae se mednllae oblongatae 

Olenm terebenthinae :i;,ectifi.catnm, 
tisztított terpetin~olaj„ Synonymjaí: 
spiritus terebenthinae, essentia tl:~ere
benthinae, aqua ardens 

Olenm thymi = oleum serpylli. 
Oleum vale:rianae, gyökönkeolaj 
Olenm vini, borolaj V. ö oleum 

aethe1eum vini 
Oleum vitrioli = acidum sulfuricum 

anglicanum 
Olenm viti:ioli depnratnm = acidum 

sulfuricum concent1atum purum 
Olenm viti:-ioli dnlce = aether sul

furicus. 
Olenm volatile1 illékony olaj, ill6olaj 
Olfactox·ium anticatai;·rhoicum, 

nátha·ellenes szagl6sz:er V. ö 
Olfactor-ins, szagl6, szaglaló N ervus 

olfactorius , szagló ideg, a szaglii,s 
idege. V ö. 

Olfactus, a szaglás, a szaglás érzéke, 
a szaglóérzék, szagérzék 

Olfactus acntns = hyperosmia. 
Olfactus deficiens = anosmia 
Olfactus depxavatus = parosmia 
Olfactns obtnsus = anosmia 
Olibanum (0 ),(~ccvo;), a tömjén. 
Olibannm af1"icanum, afrikai v kő·· 

zönséges tömjén. 
Olibannm indicnm, gyöngy- v. sze-

1nes tömjén V„ ö. Balogh Commen·· 
tárjával pag 865. 

Olibanu:m sylvest:r-e = resina piui 
Oligaemia (0A(yo; kevés; v. ö hae1na), 

vérfogyatkozás 
Oligaemia hypalbuminosa,fehérnye. 

fogyatkozás a vérben, vérfehérnye·· 
fogyatkozás 

Oligaemia sicca, sürüvérüség, vé1savÓ· 
fogyatkozás. 

Olyga~myd:i;.fa (ŐHyo; kevés; v. ö. 
haema; -rO \í3ú}p a viz) = oligae1nia 
sicca? ! 

Oligidria (O'Alyo; kevés i v. ö. hidros) = 
ischidrosis„ 

Qligoblennia (O'Alyo' kevés; v. ö 
blenna), nyákfogyatkozás, nyálka
fogyatkozis. 

Oligocholia (őAlyo; kevés i v„ ö 
chole), epefOgyatkozás. 

Oligochromaemia (dAlyo; kevés; ,Q 
xpWµ.C?. a szini v ö haema) = oli
gae1nia, Szóról sz6ra: a vérszin fo
gyatkozása, vé1szinfogyatkozás, vér
festenyfogy:a.tkozás. 

Oligochrosis = oligoch1omaen1ia Ba
logh sz6táráb61. 

Oligochylia (OAlyo; kevés i v ö chy„ 
lus), tápnyükfogyatkozás„ 

Oligochymia. (Q)Jyo; kevés ; v, ö. chy
mus - a nedv1 véI) = oligaemia. 
Felesleges 

Oligocopr'ia ( GALyo; kevés ; v ö. cop
ros), bélsárfogyatkozás? ! 

Oligocythaemia (ÓHyo; kevés ; v. ö 
cytoS és haema), a vö1ös vértekecsek 
fűgyatkozása 

Oligodacrya (O'Alyo; kevés; v ö. 
dacry), könyfogyatkozás? ! 

Oligogalactia = 
Oligogalia. (6Alyo; kevés; v. ö. gala), 

tej fogyatkozás 
Oligohydrnr'Ía (OJ,ly~; kevés és hydru

ria. Hibás sz6alkotási meit oligoydruria. 
volna a helyes szó ; 0Aoyóü3po; csekély 
vizű, vizefogyott. De felesleges is, 
mert oliguria megfelel), a húgy viz
tartalmának fogyatkozása - húgy
fogyatkozás, 

Oligomenor·rhoea (0A1yo; kevés; v. ö. 
n1énorrhoea), csekély havi tisztulás, 
hószámfogyatkozás, virágzás-fogyat· 
kozás. 

Oligopepsia (ÖAlyo; kevés; v„ ö pepsis)i 
gyenge emésztő képesség, emésztő 
gyenge~ég Balogh szótárá.b61. 

Oligopionia (ÖA1yo; kevés, Ó ;rfov a 
hiij), az ösztövérség 

Oligopsychia (~ Őhyo..Puxla), 1. a kis
lelkűség ; 2. szellemi gyengeség ; 
3, ájulás. V. ö.. I{raus, Etym„ med .. 
Lexikon pag. 684 

Oligosialia. (őJlyo; kevés; v„ ö sia.lon). 
nyálfogyatkozás 

Oligospe:i:·m.aticus ( -), ondQfogyat
kozási) megfogyott ondójú. 

Pligospe:r·mia (őAlyo; kevés; v. ö 
spern1a), ondó:fogyatkozás, 

Oligospex'micus = oligospermaticus 
Oligotrichia (őAlyo; kevés, ~ ~p(~ haj), 

ritkahajúsiig, V. ö 
Oligotxichos1 oligothrix (ŐAtyÓ•pt)'.,O~ 

ÓAtyÓ::Jpt~), ritkahajú 
Oligotr·ophia (~ OAtyoTpocplo:), ki ne1n 

elégitö 1 nem elégséges táplálkozás:, 
fogyatékos táplálkozás, hi8.nyos táp„ 
lálkozás 

Oligotrophicus = 
Oligotx·ophns (ŐAtyÓ~pocpo;}, l'Osszul tá:P· 

láló, IOsszul táplált, ki nem elégitö, 
fogyatékos táplálkozású, 

Oligur·esia, olignresis, oliguria. (CAl
yoc; csekély, -fi o~p71ca; vizelés), meg
csökkent vizelés, csekély vizelés, 
vizelet:fogyatkozás 1 húgyfogyatkozás 

Oligydria (ÓHyo; csekély ; . v. ö hy
dor), nedvfogyatkozás, defectum hu
mGrurn. 

Olisthema (To Ő).l;::J'i)µa.), 1 a kicsúszás, 
elcsúszas ; 2. = luxatio perfecta 

Olisthesis (~ óAlcr:Jricn~). ficzamodá~ 
Olíva, az ol~j-bogyó, olajka. 
Olivae se. mednllae oblongatae, 

az olajkák 

-1 
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Olivarinnm 409 Om~halolytiens 

Olivarinnm, az olivarin, az olajfa 
kérgének keserí\je. 

Oliva:r·is, olivifor·mis, olajkaszerü 
Corpora olivaxia az olajkák, olivae 

Olivilnm, az olivil, az olajfa mézgás 
gyantájának keser ü 1 fűszeres izü 
anyaga. 

Olivinnm ( oliva, olajbogyó), az olaj 
gyantás mézgája? Régente = elemi 
Balogh szerint: olivin = a salicin 
bomlásterméke, 

Olivitnm (-), az olivit, az ola,jbogy6k 
keserűje 

Olla, bögre, fazék, k0rsó, tégely 
Olla capitis = cranium 
Olla flctilis, cserépedény, agyagedény 
Ollnla, tégely„~ 
Olophlyctides (cú O'AoqiAuxTlÖ€;), fekete 

himlök V ö. 
Olophlyctis ('tÍ óAocpAuY.Tl;, többesben: 

Ői.llqiAvxTÚSt;), a fekete hólyagos himlö 
Variolae haemorrhagicae„ 

Omag:r·a (ö c5µo; a váll, ~ liypct kösz .. 
vény), vállköszvény. 

Omalgia (v. ö. omus; ,e r:t..Ayo; 
a fájdalom), csúzos vállzsába, a váll
izmok csúza = myalgia scapula1is 

Omar·thx·itis (v„ ö omus és a1thritis), 
vállizületlob, a vállízület gyúladása„ 

Oma.rthx·ocace (v„ ö. omus és arth10·· 
cace), a vállizületszú, válltapló 

Omasnm, a paczal, százrétű gyomor 
0Jne:n, jel, előjel. 
Omentalis, csepleszi. V ö. omentum, 
Omentitis (újabb ba.rba1is1nus. Balogh 

szótárából) = epiploitis. 
O:m.entnla = appendices epiploicae. 
Omentnlum = omentum minus, 
Omentnm (01nentum = ope1imentum 

rövidítve. Tehát: boritás, taka16), 1 
a cseplesz ; 2. néha = 1neninx ce
rebri, Synonymjai: :tnappa ventris, a 
belek köténye; zirbus (a1abs); inde 
hernia zir balis, csepleszsé1 v; saccus 
et sacculus j tela i craticula; ma.r·· 
supium adiposun1, 

Om.entnm colicnm Hallex·i, Haller
. féle remesecseplesz. 

Omentnm gastrocolicnm = 01nen~ 

tu11_1 madus 
Omentnm hepatogastxicnm = on1en 

tum minus„ 
Omentnm majns, nagy cseplesz 
Omentnm mínns, kis cseplesz 

, Omichesis (~ OµlXlJO-t; ?), a vizelés, a 
. húgykiürités, húgykiválasztás V. ö 

Omichma (TO gµtXµr:t..), a húgy. 
Omitis (v„ ö. omus), vállízületlob, 

vállizületgyúladás, vállob 
Omma (•0 8µµd) a szem 
Qmniatospinthex·ismus = ophthal

mospintherismus 

O.m.nivorus, mindenevö 
Omocace = omaxthrocace. 
Omocotyle (v ö. omos és cotyle), a 

vállizület vápáj a 
Omooyx•tosis (v. ö. omus és cyrtosis), 

vállgörbülés 
Omodynia (v. ö. omus j ·~ 0'3úvT; a fáj.

dalom), vállflijdalom 
Omodynia neu:r·algica, a vállzsába. 
Omodynia x·henmatica, csúzos váll· 

fájás. 
Omohyoideus se muscnlns (v. ö 

omus ~s hyodes), v3.ll·szakizom„ V ö 
omoyodes 

Omophagia (fi hlµocpa:yla:), nye1s ele„ 
delekkel élés1 nyers húsevés, nyers 
hússal val6 tápl3.lkoziis, nyers tap„ 
lálkozás V ö. 

Omophagns (Wµocpáyo;)i nyersen tá.p-
liilkozó 

Omoplata (~ WµorcAclni) = scapula 
Om-os, omus (ó Wµo;), a váll. 
Omositia (fi Wµo;t:rla:) = omophagia.. 
Omositus ( WµécrtTo;) = 01nophagus 
Omostrophosis (v ö. omos váll a-;-po· 

cy&v elgör bülni), lapoczkaficzamodás, 
vállcsontficzamodás 

Omotocia (-li Wµo"toxla:), az elvetélés:, 
koraszülés 

Omotocos (Wµ)'Toxo;), elvetélö, kortln„ 
szülő„ 

Omoyodes = omohyodes, de ennél 
korrektebb 

Omphalelcosis ( v. ö. omphalos ; i, é').„ 
xCilcrtr; fekélye,gedés), köldökf0kélyese
dés, köldökfekély„ 

Omphalex:oche (-/i TOÜ Qµcpa:Aoü ~~cy_~) 
= exomphalus 

Omphalicns (Őµcpci:AtxÓ;), köldöki. 
Omphalister· (d Oµcpa:A~crT~p), a köldök

olló 
Om:Phalitis (v ö„ omphalos), a köl· 

döklob, köldökgyúladás„ 
Omphalít.is neonator·nm, az újszülöt· 

tek köldöklobja, mely az úgynevezett 
köldöktapl6t eredményezi V„ ö„ fun· 
gus umbilicalis 

Omphalinm (•0 Óµ.cpclXtov), kis köldök 

Omphalocele (v. ö. omphalus ; Ti xi,AY) 
sérv), köldöksérv .. 

Omphalocx-aniodidymns (v. ö om
phalus, cranium„j Ó 3l0vµo; az iker), 
iker szörnyeteg, melynek egyik cs e
n e v é sz fele fejletlenül vagy csak 
köldökzsinór képében gyökeredzik a 
másiknak koponyájában. 

Omphal~lysis (v~ ö. omphalns; ·~ A~at; 
elválás), köldökzsin6r-szakad3.s. Tu„ 
lajdonkép : exomphalum. 

Omphalolyticns, köldökz~inór-szaka· 
dási. 
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Omphalomesar·aicus (v. ö, ompha
lus és mesaralcus), köldök-bélfod1i 

Omphalo-mesente:ricns {v ö ompha·· 
lus és mesentericus) = omphalome
sar·áicus Vena omphalomesenterica, 
bélfodri köldökér, Balogh szótárából. 

Omphalomonodidymi (v„ ö ompha
lus; µÓvo; egész, OlOvµo; iker), köl· 
dökikrek, köldökön összenőtt ikrek 
vagy ikerszö:rnyetegek 

Omphaloncns (v„ ö. omphalos; Ó öYxo; 
daganat), kemény köldökdaganat„ 

Omphaloneuron (v ö, omphalos ; 
TC \ló:Üpov ín, zsinór), köldökzsinór. 

Omphaloneux·or·rhexis (v. ö„ ompha~ 
loneuros és rhexis), köldökzsinórsza„ 
kadás. 

Omphaloneurostrepsis (v„ ö„ ompha
loneuron és -[i aTp{~t; a csavarás), a 
köldökzsinór csavarodása. Torsio fu·· 
niculi umbilicalis 

Omphalophlebitis (v„ ö. omphaios és 
phlebitis), a köldökér lobja, gyúla·· 
dása. Inflammatio vena.e umbilicalis„ 

Ompbalophlegmone (fi TOi:i Őµcpa:AoU 
q;AeyµÓv"l)), köldöklob, köldöktályog. 

Omphalophyma (v. ö„ omphalus : TO 
cp\íµa. daganat), köldökduzzadás, köl·· 
döktályog 

Omphalopi:·opt()sis (~ TOÜ OµipixJ.oü npÓ·· 
TtTc.>;tr;), l, köldöksé1v; 2 a köldök
zsin61 előesése, 

O:m.phalorrha.ge (~ TOÜ Őµipa:).oü Po::rl)) 
= omphalorrhexis. 

Omphalori:·hagia (v„ ö omphalorr
hage), köldökvérzes 

Omphalorrhexis (~ TOÜ dµipa.J.o\:. pij;ti;) 
= omphaloneurorrhexis. 

Omphalorrhoea (v„ ö. omphalus; Petv 
folyni), köldökfolyás ? ! ? ! 

OmphaJ.os = omphalus. 
OmphaJ..otomia, omphaletomia(~ óµ

cpa.f.oToµ(ix, Oµcpa:i."l)TOµfo:), a köldökzsin6r 
levágása. 

Omphalotom:ns (Óµcpcx.Ao-réµor;), 1„ köl
döl>pllő ; 2. Hippokrates szerint: 
szülész, bába„ 

Omphalus (ó ciµcpixAór;), 1. a köldök, um
bilicus; 2„ köldökzsinór, funiculus um· 
bilicalis. 

Omus = omos. 
Onania (állitólag Onan nevér·e), ön-

fertőzés 
Onanismus = onania. 
Onanita (v .. ö. onania), az öníertözö. 
Oncodes (OyxhlB"l);), tályogszerü, 
Oncologia (ó Öyxo; a daganat, a tá-

lyog, 0 J.óyo; tan), tályogtan 
Oncos, oncus ( ó 5yxoi;), tályog, kele·· 

vény 
Oneoaea (ot d'yxc.laetr;), a daganatok, 

tályogok., 

Oncosis {~ Öyx.(i)C"ti;) = oncus, 
Oncothlipsis (0 Ő'(/.Oi; a daganat, -ij 

~Hifit; nyomiis), 1. tályogkinyomiis; 
2. daganatokozta nyomás? 

Oncothlipticn.s (v ö. oncothlipsis), 
tályogkinyomási 

Oncotomia (v. ö oncos; t"Éµvew met· 
szeni), tályognyitás 

Oncus = oncos„ 
Oneix·odynia (Ó ÖvEtpo; az álom, ~ 

Oaúv't) fájdalom)i ~jesztö álmak ijedezö 
3,,lom, 

OneiJ:•ogmns (Ó ÓvetpwyµÓ;), 1 élénk 
álom ; 2 álombeli o:id6ömlés, pollutio. 

Oneii;·onosos (v. ö. oneiron és nosos), 
kóros álom, beteges álom, rendelle
nes álom„ 

Onkinocele tendinosa, (leirom igy, 
a mint azt találtam a napi ir·odalom·· 
ban Fejtegetni nem merem) = un
guinocele (? l) = tenosinitis crepi
tans = tendovaginitis crepitans, v„ 
ö„ ezekkel 

Onooerinnm (v ö. ononis; ce1a a. 
viasz), az onocerin, igliczviasz, 

Onoma (TO Övoµrx), a név 
Onomacletor (ó OvoµocxA"i}TCilp), a név-· 

jegyzék, névsor, névsorozat, 
Onomatocletor = onomacletor 
Onomatologia (0 Ovoµrx-ro).o'yoi; név

gyüjt8, szókereső), a műsz6-alkotás, 
műnyelv, münyelvezet„ 

Onu:nidnm, az ononid V„ ö, 
Ononinum {v. ö onónis), igliczalag. 
Ononis, anonis spinosa L„ (fi Öv0vti;, 

é<vcuvt;), a tövises iglicz. ~ 
Onopordon acanthinm Linné, (ó i) 

5vo; a szamár, ,e, rcópiSov a fing = TO 
ŐVÓ'ltopiSov), a horgas bordon. 

Onychatrophia (v. ö onyx és atro„ 
phia), körömsorvadits, körömvész 

Onychauxe, onychanxeeis (v. ö„ 
onyx i ~ tx.V;'t), a.~~"l)atr; túltengés), kő·· 
römtúltengés, körömvastagodás, kö
römgyarapodás„ 

Onychexallacticns, körömelkorcsosu
lási, körömelfajulási. 

Onychexallaxis (v. ö, onyx és~ d;ca, .. 
Aa~t; elvállás), kö1·ömelf8.julás. 

Onychia (~ Ovuxla. ?), a köröm.méreg. 
Onychia lateralis = paronychia. 
Onychia maligna, vészes körömmé-

reg. 
Onychia sicca, száraz körömmérag. 

Psoriasis unguium. 
Onychia syphilitica1 bujak6ros kö

römméreg 
Ony·ohicus (v, ö onychia), köröm·· 

mér gi, köröm-mérges 
Onychion (rC óvúx.tov), kis köröm. 
Onychismus (TO o'vuxtaµ.Ó:;), 1„ köröm.

levágás j 2. körmönfont megfigyelés„ 
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Onychiste:1• (0 ÖVU)',,tOTtÍp), körömolló, 
köröm.kés. 

Onychisterion (rO Övuy.tcrn]ptov) = ony
chister.. 

Onychitis (ó Ővu~ a köröm), a köröm
lob, körömgyuladás. 

Onychinm = onychion. 
Onychucam.pe (v. ö. onyx és cam11e), 

körömgörbiUés, körömhajlás 
Onychoclasis (v ö„ onyx; ~ xAcicrti; tö.· 

rés), köröm törés = fractura unguis 
Onychocline (v. ö, onyx; ~ x).[\l'l] az 

dgy) = onychostroma. 
Onychocryptosis (v. ö. onyx a kö

röm, ~ xpÚ7i:T6:lati; elrejtés), körömbe
növés 

Onychodes (ó·1ux.W8ri;) = 
Onychoides (Ovvxoo.tOy);), körömszerű, 

körömidomú. 
Onychog:1yphosis = 
Onycl:a.ogryposis = 
Onychogzyptosis (v, ö. onyx j ypvr.oüv 

hajlani)1 körömgörbülés. 
Onycholepra (v. ö. onyx és lep1a), 

körömpoklosság? 
Onychomycosis (v. ö onyx és myco-· 

sis), a körömpenészkór, kör·ömpenész. 
Onychomycosis fa vosa (-~) , fa vus 

unquium, a körömkosz. 
Onychomycosis tonsn1ans (-)1 a 
körömvesztő sömör ; v„ ö„ herpes 
tonsuran::> unquium-

Onychonosi, onychonusi (v. ö. onyx; 
.;) vóao;, voücro; kór), körömbá.ntalmak 

Onychophtho1·a, onychophthoi:•ia (v„ 
ö„ onyx i ~ 1.p:Joprl a romlás), köröm-
1omlás, körömpusztulás, körömrot· 
hadás, körömhullás 

Onychophyma (v. ö. onyx ; -rO q;iüµoc 
daganat), körömkinövés, körömdaga· 
nat, körömtllyog. 

Onychoptosis (v. ö„ onyx j -/i 7tTWO't; 
hullás), körömhullás 

Onychorrhiza (v .. ö. onyx: -/i P,l~r1.. a 
gyökér), kör'Ömgyökér 

Onychosarcoma (v. ö onyx és sar„ 
coma), körömvadhús 

Onychosarcosis (v„ ö onyx és sa1„ 
cosis), körömvadhús-képzödés. 

Onychostroma (v, ö. onyx és -rO O'TpWµoc 
ágy), a körömágy 

On-ychosti:·omelcosis (v„ ö„ onyx j <0 
aTpWµoc ágy, -rD f)„x.o; fekély), a köröm· 
:i.gy-fekélyedés 

Onychothlasis (v. ö„ onyx; f ~Aáat; 
szétzúzás), körömzúzás 

Onychyphaemia {v, ö. onyx; 'Ú7tÓ alá, 
-rO oc!µoc vér), körömvéraláfutás, köröm„ 
alatti vérömlés, vérbeborult köröm, 
vér köröm„ 

Onyma (TO Övuµoc) = onoma, 
Onyx (0 gvu~) = 

Onychis, onycis, 1. a köröm; 2~ szem„ 
porczog6„hártyabeli tályog, porczog6„ 
hártya-köröm, porczhártya-köröm 

Onyxis = onychia„ 
Onyxis latei:•alis = unquis incarna-

tue 
Oocalymma = olocalymma. 
Oocalyptx·on = oiocalyptron 
Oocyesis = oariocyesis. 
Oodes ( ~w'3"t);) = 
Oo1des ( ctloc:t81Í;; v„ ö. oon a pete ; tO 

c:(3o; idom), peteidomú. 
Oogala., oogala, ogla (v. ö oon; -rO 

y&.Aoc tej), tojásos tej. 
Oolecithymen (v. ö oon és lecithy-· 

n1en), a t0jássárgának burka, a tojás 
székének hártyája, meze. 

Oolemma pellncidum (v. ö„ oon és 
-rb Aiµµct. a burok), az átlátszó pete· 
mez 

Oolencon ('tO ).c:~X(i)µo::, Aeux011 -roU Woií), 
albumen ovi, a tojás fehére. 

Oon (-rO Wo'v, <Jóv), a tojás, pete„ 
Oophoranxe (v. ö„ oophoron i 1Í oc\l~"tJ 

túltengés), petefészek túltengése, a 
petefészek gyarapodása 

Oophor·ectomia ( v ö„ oophor on ; ~ 
ór:roµ'l\ a. kiirtás), 1. petefészek-kiirtás; 
2 = oariotomia 

Oophoi:iticns (-), petefészekgyuladási. 
v. ö 

Oophoritis (v ö. oophoron), pete
.fé:szek-gyuladá.s, 

Oophox·ocele (v. ö oophoron és cele) 
= hernia ovarii 

Oophox·omalacia. (v. ö. oophoron és 
malacia), petefészek-lágyulás?!! 

Oophoromyeloma (v ö. oophoron és 
myeloma), a petefészek velös rákja 

Oophoron ('tO WOv q;iipetv), a pete
fészek 

Oophoropo.thia (v„ ö, oophoron és,.; 
n:á:Jo; a bántalom), petefészek„bán
talom 

Opacitas (-), a homályosság 
Opacns, homályos, 
Opalinus (-), opálfényü, szinjátszó 
Operateur (fr.) = operator. 
Opex·atio (operate m1velni, működni), 

a műtét, mütevés, a seb ászi mi
v e 1 e t, a mivelet, művelet, ope1atio. 

Operatio chemica, vegyi mivelet 
Operatio ~bstetricia, szülészi mi

velet. 
Operatio plastica, sebészi alkotas, 

alkot6 mívelet„ Vagy talán: teremtö 
mívelet? 

Operatio radioalis, gyökeres mive
let, gyökeres műtét, műtevés. 

Opei:·atio radicalis cirsoceles, az 
eressérvnek gyökeres (gyógyit6) mi„ 
velete (műtét), 
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Opex,atio x·adics.lis /hex·niae, a. sérv~ 
nek (t. i bélséivnek) gyökeies mí
velete (műtét), 

Opexation de la boutoni0x·e (:ó:. ; 
gomblyukszerli felhasitása a húgy
csőnek) = urethrotomia externa, f:is
sio partis membranaceae ezj;erna 

Operator (operare, mívelni, alkotni, 
művet alkotni), eddigelé műtő - vagy 
újabb ja vitás szerint: rnűtevö„ Két
ségbe nem vonható, hogy sem »műtő, 
sem mütevö nem oly hangzásúak, 
hogy kegyelmet érdemelnének, Vaj
jon elfogadják-e a »sebművészt« ope·· 
rator értelmében? ·vagy jobban tet
szenék - »műsebész«? ! 

Opex,cnla. ocnli (v ö operculum) = 
palpebrae. 

Opei:•culs. papillarnm (-), osecs
bimbó-fedök, csecs bimbó. borítók. 

Opex·culatus, fedeles, fedett V ö. 
Operculnm (operire befedni, beta· 

karni), a fedő, a fedél 
Opercnlum auris = tyn1panum. 
Opercnlnm cutis = epiderrois. 
Opercnlnm laryngis = epiglottis 
Operculum sellae turcicae, a nye .. 

reg takarója. 
Operimentnm = operculum 
Operto:r,inm = operculum 
Ophelia chirata Gx,ieseb„ ('rO Őq;i~Ao~ 

haszon, chirata, ind. szó) = gentiana 
chirayta Roxb 

Ophelianicum se:.. acidnm, állit6la·· 
gos opheliasav. V. ö„ ophelia, 

Ophiasis ('fj cii:p1ac:n~), haránt kopaszo
dás, egyes csikokban kopaszodás, 
foltonkinti hajhullás. V ö. calvities 

Ophryphthi:r,iasis (v .. ö„ ophrys sze
möldök és phthiriasis)1 szemöldök
tetvesség, pillaszőrtetvesség. 

Ophx:;ys (~ J<.pptÍ;), a sze1nöldök 
Ophxyticns (v„ ö, ophrys), sze1nöldöki 
Ophthalmagra (v,. ö,. ophthalmus és 

'fj lJ.ypct.. a zsákmány, köszvény), szem
köszvény? ! 

Ophthalmalgia (v„ ö ophthalmus és 
TO lí.Ayo; a fájdalom), s~emfájdalom, 
a szemzsába„ 

Odhthalmalgictts (v. ö, az előtte-· 
valóval), szemfájdalmi 

Ophthalmanthxacosis (v. ö ophthal
mus és anthracosis), szempokolvar, 
szempokolkelet; értendő : a sze1npil. 
lák pokolkelete, carbunculus oculi, 
anthrax palpebrarum 

Ophthalmatrophia (v, ö ophthalmus 
és atrophia), szemsorvadás. sz e ln
k í futás .. »Fusson ki a szemed<:: -
népies> átok. 

Ophthalmatrophicus (v. ö. az előtte
V&lóval), szemso:rvadási stb. 

Ophthalmecchymosis (v ö. ophtha.1-
mus és ecchymosis), vérszem, vérbe
borult szem, a szem vér beborulás a. 
Eddiggcilé: sze.mvér aláfutás 
- Blutunterlauf - forditása. 

Ophthalmempasma (v. ö ophthalmus 
és empasma), szempor, collyrium sic·· 
cum 

Ophthalmentozoon (v. ö„ ojithalmus 
és entozoon), szemben lakó féreg, 
szemféreg 

Ophthalmia (+i Oq:i'.JaAµla), szembán
talom, szembetegség, szemgyuladás, 
szemlob. 

Ophthalmia aegyptiaca = tracho
ma. 

Ophthalmia ante1"ior = cyclitis et 
irido-cyclitis 

Ophthalmia a:rthr.ftica = glaucoma. 
Ophthalmia bellica = trachoma. 
Ophthalmia blennox·~·hoica, idült 

szen1hurut; blennorrhoea conjuncti· 
varum chronica, szemtakár 

Ophthalmia contagiosa, 1 trachoma; 
2. opbthahnia gonon:hoica 

Ophthalmia gono:ri:·hoica, kankós 
sze1nbántalo1n, ikankós szemgyuladás, 
szemkank6. Azonos : ophthalmia con· 
tagiosa - és körülmények szerint 
a trachoma is, ha ez kankónak az 
eredménye. 

Ophthalmia grannlosa = tracho1na. 
Ophthalm.ia. her}ietica. (Ba1ogh szó.: 

tárából) = ophthalmia phlyctaeno„ 
des. 

Ophthalmia impetiginosa = her
pes corneae 

Ophthalmia intermittens, félben„ 
hagyó szen1gyuladás Balogh szótá
rából. 

Ophthalmia jeqnir-itica, jequirity
mag okozta szembántalo1n, jequí-
1ityfüzet okozta szemgyuladás. 

Ophthalmia mercni:·ialis, kéneséís 
mérgezésokozta szernbántalom, Azo
nos: hydrargyrophthahnia 

Ophthalmia mor·billosa, kanyarós 
szembántalom, s pedig v. syndermi· 
tis vagy ceratitis és herpes corneae. 
Többnyire: szen1hurut, a szemkötöa 
hártya hurutja 

Ophthaliµ.ia nenr'oparalytica, ideg
'bénulás okozta szembántalom, ideg· 
hlídésokozta porczhártyagyuladás„ V, 
ö. ceratitis nenroparalytica„ 

Ophthalmia phlyctaenodes = her
pes corneae 

Ophthalmia posterior, hátsó szen1-
báutalom, t. i. chorioiditis és chorio
cyclitis 

Ophthalmia psox·ica = herpes cor
neae 
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Ophthalmiarpur·ulenta1 genjes sZem
köt5-hártyagyuladás 

Ophthalmia J pustulosa = herpes 
corneae„ 

Ophthalmia pyor·rhoica = ophthal
mia gonorrhoica. 

Ophthalmia sca:z:latinosa, verhenyes 
szem bántalom 

Ophthalmia. sr.rophulosa, görvélyes 
szembántalom 

Ophthalmia serpiginosa =-= herpes 
cornéae 

Ophthalmia subr.onjunctivalis = 
ophthalmia varicosa 

Ophthalmia sympathica) rokonszen
ves szen1b3.ntalom. 

Ophthalmia varicosa snbconjuncti
valis, a sömörös posztó, 

Ophthalmia vai:·iolosa, himlős szen1-
bántalom, Balogh szótárából 

Ophthalmiater = ophthalmia.tros. 
Ophthalmiati:•ia (v ö. ophthalmus és 

jat1·eia), a szemészet, a szemorvóslás, 
szerngy6gyitás »Szemgyógy:iszat« -
elvetendő, mert felesleges 

Ophthalmiatx,ice (-) = ophthalnü
atria. 

Ophthalmiatx·icus (v„ ö az elötteval6·· 
val), szemészeti, szemorvostani stb. 

Ophthalmiatx·os, ophthalmiatrus 
(v„ ö ophthahnus és Ó ia.rpó; az or·· 
vos ), a szemorvos, szen1ész 

Ophthalmiatrotechnica (v ö. oph·· 
thalmiatria, ~ 'Sf.. nx~ a lnivelés, inűvé
szet), a szemkezelés, az orvosi szen1-
mel val6 elbánás, a szemorvosi bánás. 
A nép ne1n is1neri e sz6t: kezelni -
behandeln, hanem azt tartja, hogy 
az orvos n1ajd »elbánik a beteggel«, 
»a szemmel« stb. 

Ophthalmiatrotechnicus (v ö az 
elötteval6val) 1 szerD.kezelési, nii a 
szemorvosi elbánásra vonatkozik. 

Ophthalniica se X'emedia, szfHll·· 

gyógyszerek, szem szer e k 
Ophthalmicns ( Őcp'.Jet.Aµt>::Ó.;), sze1ni1 

szeme>, Nervus ophthalu1icus - se. 
ra1nus 01Jhthal111icus paris quinti, a 
szemideg„ Vena o:phthalmica, szemét 

Ophthalmidion {'to Őcp'.J::ü.p.l3tov) = 
Ophthalmion{"rO Ői:p'.JáAµtov ?), kis szmn, 

apr'Ó szem. 
Ophthalmiticus (-), szemlobi, sze1n

gyulad ási. V,. ö 
Ophthalmitis (~ Ocp~o:Aµ~n.; -.ócro.;), 

szemgyula1iás, szen1lob 
Ophthalmobiotica, ophthalmobio· 

tice (v. ö. ophthahnus i ~ ~tc.:rnxrí az 
élettan), a szem élettana 

Ophthalm.obioticus (v. ö. az elötte
valóval), mi a szem élettanára vonat· 
kozik 

Ophthalmoblenor'x·hoea (v. ö oph
thalmus és blennorrhoea), a. szem
takár i a szemkankó 

Ophthalmoblenox'l"hoe& chx'onica 
= trachoma, 

Opht:halmoblennox'rhoea infantum 
et neonator·um, a kisdedek szem· 
takárja, szemkaukója 

Ophthalmoblennorxhoea pyoxr·ho· 
ica = ophthalmia gonorrhoica 

Jegyzet„ Ideje voln;;t már, hogy & 

bleunorrhoea és gono1rhoea között ha. 
tározott válaszfalat emelnénk. Bátor 
vagyok a következő disf.inctió~ ajáu .. 
lani: ;;.Blennorrhoea"' alatt értsünk 
mindennemű idült hurut okozta ge. 
nyes folyását a nyákhártyáknak, Te· 
hát a nyákhártyák - idült hurutja 
(takárja) = blenno11hoea Ki le
gyen zárva a kankó„méregokozta 
hasonló alakú de egészen 
1nás termé5zetü bántalom„ A vi
rus gonorrhoicus okozta nyálkás
hártyák betegségei külön csopor
tot képezzenek gono1rhoicus mellék. 
névvel; tehát ophthalmia gonorrhoica 
= ophtalmogonorrhoea; rhinitis go
norrhoica, urethritis gonor.rhoica stb 

Ophthalmocace = cacophthalmia 
Ophthalmocace bellica. = 
Ophthalmocaee militax-is = tra·· 

chon1a. 
Ophthalmoca:1·cinoma (v. ö ophthal-· 

mus és carcinoma), a szem1ák. 
Ophthalmocarcinomaticus = 
Oph thalmoca:1·cinomatosus(-),szem .. 

rákosi rákos szGmÜ 
Ophthalmocele (v„ ö„ ophthalmos és 

cele) = ophthalmoptosis 
Ophthalmocelicus (v ö ophthalmos 

és e;ele), szemsérves, szernsérvi. V ö. 
ophthalmoptosis 

Ophthalmocentesis (v ö„ opLthal-
mus a szem.; ~ xi-.rf)O"l; a csapolás), a 
szemcsapolás. 

Ophthalmochroites (v ö ophthah11us ; 
~ xpoá szin) = pigmentum nigrun1 
oculorum. 

Ophthalmoconjunctivitis (v ö oph
thaln1us és conjuucti\itis; hybri
dum) = 

Ophthalmodesniitis (v.ö oplithalmus; 
Ó OeaµÓ~ szálag), szemkötöhártya
gyuladás. 

Ophthalmodesmon (v. ö az előtte·· 
valóval), szemkötöhártya, conjunc·· 
tiva oculi 

Ophthalmodesmox:erosis (v. ö. oph·· 
thalmodesmon és -ti i;~púlcrt; kiszáradás) 
= xerosis conjunctivae. v„ ö, x:.er·· 
ophthalmus. 
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Ophthalmodynia (v, ö. ophthalmos; 
és Tj óaVvYJ a fájdalom}, szemzsába, 
szemfájdalom 

Ophthalmoedema (v„ ö ophthahnus 
és oedema), szemvizenyü 

Ophthalmogonor·rhoea = ophthalmia 
~onorrhoica 

Ophthalmographia (v ö. ophthal. 
mus; yptÍq:l€W leirni), szemleirás, 
sz e m r aj z .. Balogh sz6tárából 

Ophthalmolithns (v. ö„ ophthalmus ; 
ó A!:Jo; a kő), szemkíivesedés1 szem. 
keményedés 

Ophthalmologia (v, Q. ophthalmus ; 
és ~ ).Óyo; a tan), a szem tana, a szemé~ 
szet, 

Ophthalmolog~cns (-), szemégzeti 
Ophthalmologus(-)1 a szemész, szem·· 

orvos 
Ophthalmolyma, ophthalmolyme = 
Ophthalmolymasis (v,. ö ophthalmus; 

~ AÚµ1J, ~ Aúµ(:(O"l; vész), a sz~mvész, 
szempusztulás. 

Ophthalmomacrosis(v„ ö„ ophthalmus; 
~ µáxpttal~ nagyság), szemtekenagyob
boiás, szemtekegyarap@dás. v„ ö. 

Ophthalmomacrotes ( v. ö,. ophthal
musj 0 µa.xpÓT"t}; nagyság), nagyszemü
ség, rendellenes .szemnagyobbodás 

Ophthalmomacroticus (v. ö, oph
thalmomacrotes), szemnagyobbod'ási. 

Ophthalmomalacia (v. ö. ophthalmus 
és malacia), szemsorvadás, szemlágyu
lás, phthisis bulbi essentialiil. 

Ophthalmomalacia intermittens, 
félbenilagyó szemsor·vadás, váltóláz. 
okozta szemsorvadás? ! 

Ophthalmomelanoma (v. ö. ophthal
mus és melanoma), a szem vérszin
:rákja. 

Ophthalmomelanosis (v„ ö„ az előtte
valóval) , szemvérszinrák-képződés, 
szemvér szinrák„ 

Ophthalmometi:icus (-), szemmé· 
rési.. V„ ö„ 

Ophthalmometi:·um (v. ö. ophthalmus; 
TO µÉTpO'I mérő), szemrnérő„ 

Ophthalmomyces (v ö ophthaltnos és 
myces), a. szemrák. 

Ophthalmyoi•tis (v. ö. ophthalmos és 
myositis)1 szemizomlob. 

Ophthalmomyotomia (v ö„ ophthal· 
mus, ó µU, izom, •iµv~w vágni), sze1n·· 
izommetszés, strabotomia 

Ophthalmoncus (v. ö, ophthalmus; 
~ élyxo, daganat), szemda.ganat. 

Ophthalmonettromeninx (v„ ö, oph· 
thalmus, neur·on és meninx) = retina. 

Óp_hthalmonenrymen (v„ ö ophthal 
mus, neuron és hymen) = retina„ 

Ophthalmonosologia (v. ö. ophthal-

mus ; ~ 'idao; k6r, ~ ),Óyo; tan), a szem· 
kór tana 

Ophthalmonosologicns = 
Ophthalmonosologus (v ö. ophthal· 

monosologia), szemkórtani, szemkór„ 
tannal foglalkozó 

Ophthalmoperiphei:;itis (v, ö„ oph„ 
thalmus és periphe1ia), a ~zem kör· 
nyékéuek lobja, gyuladása. 

Opht.halmophantoma (v. ö. ophthal
mus és phantoma, i:pocvTtfl,;elv előtün·· 
tetui), fejváz, mesterséges fejváz 
szemészi v szemorvosi míveletek 
gyakorlására„ 

Ophthalmophlebotomia (v. ö. oph
thalmus és phlebotomia), szemérvá
gás, szemerelés. 

Ophthalmophlebotomicns = 
Opthalmophlebotomus (-), szemé1-

vágási1 szemé1vágó, szemerelési 
Ophthalmophtharsis (v. ö. ophthal·· 

mus; ~ <p'.1á.pcn; vész, romlás), 1 szem
pusztulás, szem vész j 2 ophthat.. 
mophthisis. 

Ophthalmophtharticns (v. ö oph·· 
thalmophtharsis), szemsorvadási stb 

Ophthalmophthisicus,szemso1vadási, 
sorvadt szen1ű. V. ö. 

Ophthalmophthisis (v„ ö. ciphthalm11s 
és phthisis), szems0rvadás„ 

Ophthalmophyma (v .. ö ophthalmus; 
i:·O cpüµoc pul]-a daganat), SZ(\lmtályog. 

Ophthalw.oplegia. (v. ö„ ofihthalmus 
és ~ TrÁ"t}y~ hűdés), szemhűdés, a szem 
izmainak bénulll.sa Szembénul:is 

Ophthalmoplegia. basalis, az agy 
fenekéről kiinduló szembénulás 

Ophthalmoplegia cer·ebi:·alis , az 
agyvelőből kiinduló szembénulás 

Opthtalmoplegia corticalis , az 
agyvelő héjas részéből kiinduló szem .. 
bénulás 

Ophthalmoplegia exterior Mauth
ner= 

Ophthalmoplegia externa Hutchin
son, külső szem bénulás„ Éitsd: a 
külső sze1niz1uok bénulása. 

Ophthalmoplegia fascicnlaris, az 
agyvelő--idegkötegeiből kiinduló sze1n· 
bénulás 

Ophthalmoplegia inte:i:·ior Man th· 
ner = 

Opththalmoplegia intei:·na Hnt
chinson, belső szembénulás É1 tsd 
a belső szemizmok bénulása. 

Ophthalmoplegia intx·aci:·anialis, 
koponyán belül eredő szembénulás 

Ophthalmoplegia nuclear·is1 az agy
velő magvaiból kiinduló - az agy
velő magjaiban eredí:S szembénulás. 

Ophthalmoplegia o:i:'bitalis, a szem .. 
gödörben eredő szembénulás, 

1 

l 
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Ophthalmoplegia periphei:'ica, kül
ső szembénulás, t. i. koponyán kivül 
eredő szembéuulás. 

Ophthalmoplegicus (v.. ö, ophthalmo
plegia), szemhüdési, hűdött szemű 

Ophthalmoponia {v. ö. ophthalmos; o' 
rcÓ'ilo; bántalom),_ szembántalom. 

OphthalmOJli;·osopsis (v„ ö. ophthal
i;nus és "fi r:póao~l; a megtekintés?), 
a szemalkalmazkodás, accomodatio 

Ophthalmoprostatometrnm, oph
thalmopr•ostatometer· (Kohn H„ tn
dort illeti a dicsőség, hog-y atyja lett 
ezen méternyi műsz6nak V .ö ophthal
mus ; ó 'ltpo(Jt'OCTI]i; elüláll6 és ,Q µlTpo11 
mérő) = ex:ophthalmometrum V ö. 
statometrum 

Ophthalmoptoma (v. ö„ ophthalmus ; 
-rO 11:TWµo: előesés), szemelöesés, dült 
szem, exophthalmus„ V. ö 

Ophthalmoptosis (v. ö. ophthalmus; 
-fi 7t":·Wol~ előesés), szemelöesés, szem
kidülés. v„ ö ophtha.bnocele, exoph
thalmus 

Ophthalmoptoticns (v. ö ophthal
n1optosis), dülledtszemű, szemdülési 

Ophthalmopyorrhoea (v. ö. ophthal
mus és pyorrhoea) = ophthalmia 
gonorrhoica, pyo:r:rhoea oculi. 

Ophthalmopyra (v„ ö ophthalmus ; 
t"0 1t\íp láz), Eisenmann szerint: jir
vá.nyos szemlob = ophthalmia epi„ 
d,emica„ 

Ophthalmol'Thagia (v,. ö ophthalmus 
és haemorrhagia), szemvérzés„ 

Ophthalmo?·r·hagicns (v. ö, ophthal
morrhagia), szemvérzési 

Ophthalmor·r'hex:is (v ö ophthal
mus; ~ PTJI;)~ szakadás), szemtekemeg
repedés, disruptio bulbi, szemmeg
szakadás. Magyarul: szem ki f u-
t ás ~ 

Ophthalmorrhoea (v„ ö. ophthalmus ; 
Pc.~~ folyni)= ophthalmoblennorrhoea 

Ophthalmos,ophthalmus(O Ocp'.:ktAµÓ~), 
a szem, szemteke, szemgolyó. 

Ophthalmosai:·othr'Dn (v ö, ophthal
mos és sarothru11J;) = blepharosaro· 
thrum. Talán : ecset ? ! 

Ophthalmoscopia (v„ ö. ophthalmus ; 
~ axon:~ vizsgálat), szemvizsgálat, 
szemtükr özés. 

Ophthalmoscopicns (v„ ö. ophthal
moscopia), szemvizsgálati, szemtükr ö
zési. 

Ophthalmoscopium (v. ö. ophtbal
moscopia), szemtükö1„ 

Ophthalmoscopus (-), 1 ophthalmos
copicus ; 2, szemvizsgáló , szem· 
tükröz5 

Ophthalmospasmus (v. ö ophthal·· 
mus és spasmus ), a szemgör cs. 

Ophthalmospinthei:·ismus1 (v. ö, oph
thalmus és 0 O"'!ClV~'l'JplO"µÓ.; sziktázás) 
= photopsia.„ 

Opht_halmosta.tometria(v. ö ophthal
- mostatum; TO µéTpov a mérő), a szem 

kitolhatásának,kidülledésének mérése 
V. ö„ statometrum, orthometrum 

Ophthalmostatum (v ö ophthalffi.us i 
O"Ti:tTÓ~ tartó), szemtartó, szemrögzitő 

Ophthalmoste:r·esis (v. 0, ophthalmos i 
~ O"Tép"l')O"l; fosztás), 1. szemvesztés; 
de jelenthet : megfosztást a szemtöl1 

tehát: szemkiirtást is; 2 sze.J,Uhiány, 
anophthahnia 

Ophthalmoster·eticus ( v .. ö qphthal
mosteresis), szemvesztési1 szemevesz„ 
tett, vak, szemét51 fosztott, szem .. 
vesztő, szenürtó, szemirtási 

Ophth.almosynchysis (v. ö. ophthal
mus; ~ crVyxucrl; elpusztulás), szembeli 
vérömlés? Bennékének- összeke:vere „ 
dése ? ! Talán: szempusztulás, szem., 
vész'-- szemkifutás? 

Ophthalmosynchyticns (v, ö. oph
thalmosynchysis), szemkifutási 

Ophthalmotherapeuticus, szemor. 
vostani„ V, ö. 

Opht.halmotherapia (v ö. ophtha.1·· 
mos és therapia), a szemorvoslás 
tana, a szemészet, szemorvostan. 

Ophthalmotropium (v„ ö. ophthal
mos; ~ rpon:YÍ a forgás), szemforgás
mutató eszköz. Balogh szótárából 
v„ ö 

Ophthalm.otropomet1·ia (v„ ö. oph· 
thalmos és tropometria), a ~zem for
gásának, mozgásának mérése. 

Ophthalmotyphus, Eisenmann szerint 
= ophthalmia epidemico-conta.giosa 

Ophthalmoxer·osis (v ö. ophthalmu.s 
és xerosis), szemszáradás, szemsz:haz .. 
ság, xerophtbalmus. V„ ö azzal. 

Ophthalmoxysis (v ö ophthalmus j 
~ ~úa~' karczolás), scarificatio oculi, 
szemmetélés, szem e t' e 1 é s. 

Ophthalmoxyster = 
Ophthalmoxysterion ( v, ö, ophthal

mus j Ő ~VO"T~p a kés), scarificator 
oculi, SZflmgerely 

Ophthalmu.le (v ö. ophthalmus ; fi civA-ií 
heg)1 szemheg, cicatr·ix: oculi 

Ophthalmur·ia (v. ö~ oi)hthalmos és 
't0 oVpo'i húgy) = metastasis urinae 
ad oculos? ! 

Ophthalmus = ophthalmos. 
Ophthalmyalos (v. ö„ ophthalmos; 

~ 'űxAo~ az üveg), az üvegtest, c.orpus 
vitr eum oculi 

Ophthalmydx·or'i:·hoe_a (v. ö Ophtbal
mos és hydrorrhoea), a szemviz ~i
folyása, a. szemcsarn9k nedv0nek 
kifolyása! ? 
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.le,qyzet Balogh tanár sz6tá.ráb_au 
találtam még következő kifejézése
ket: ophthalm.yitis (ophthalmomyoltis 
helyett), ophthanthracosis (ophthal
manthracosis helyett), ophthates, oph
tbatria, ophthatrophia, ophtempasma1 

ophthitis. Ily röviditések meg nem 
engedhetélk. Érdekes volna tudnii 
hogy Balogh tanár melyik szerzélnél 
találta ezen csonkokat ( Hadd iga
~oluá az illet() míveletét ! 

Opianicum acidum (v, ö opium)1 

opiansav, 
Opianamidum, opiansavas a.1nmoniak 
Opianinnm (--), opianin 
Opiannm (v ö„ opium) = narcotinum 
Opianyln.m, opianylinm, az opiauyl 

V. ö. opium. 
Opiatnm (v„ ö opiutn), mákonyszer, 

mákonytartó szer, opiumos szer. 
Opinio, a vélemény. 
Opiologia (v. ö. opium ; ó '>.Óyo~· tan, 

'>.éyE~'i szedni), 1 a mákonyszedés; 
2. a. mákony tana 

Opiophagia (v. ö opium és cpcí:ye~'i 
enni), a mákonyevés, opiumevés, má
konynyal élés 

Opiophagns (v. ö. az elötteval6val)1 

mákonyevö, opiumevö, opiummal élé! 
Opisma (TO (f.:ncrµcr.) = 
Opismns (é ó1naµ.ó~). nedvbesiirités, 

ned vszedés és bSfőzés 
Opisthenai:· ('rO Örc(~!l'it''iO:p), a kéz há.ta, 
·a kéz feje. 

Opisthocephalon (TO Órna~oxécpixAo'i)) a 
nyakszirt. 

Opisthocraninm (TO Órctcr~oxpo:'v(o·1), a 
nyakszirt. 

Opisthocyphosis(~ Orctcr~oxl.Ícpwcrt~),1 :::::::: 
eyphosis i 2. opisthotonus 

Opistholobion, opistholobinm (Őrcta·· 
5-e megett, TO '>.o'~tO'i a fűlezimpa), 
fülmegé való tapasz, szer. 

Opisthomelophori (ŐTCt0'5-io: n1egett, 
hátul, TO µéAo~ tagi cpÉpio:t'i viselni), 
szörnyetegek hátraálló végtagokkal 

Opisthophalacrosis (Ö1ncr5-t hátul; v ö 
phalacrosis), nyakszirti kopaszság 

Opisthosynechiae (Őrctcr.'.Ji;: megett, fi 
IJU'iÉXio:to: összenövés)= synechia iridis 
poste1ior„ 

Opisthotion (Hrncr;:;i;: megett, TO oU~ fül) 
= opistholobion 

Opisthotonodes (v. ö opisthotonus 
és -rO dtlo~ idom), hátdermedeti, hát
de1medési, V. ö. 

OpisthOtonns (0rcta5-ÓTovo;1 ŐTCta:Je hát 
ra, Ttlvio:w huzni), hátradermedet, bát
hajlitó dermedés 

Opium (rO Őrr::to'i, O'TCó; nedv .kies,), a 
máknedv, a n1ákony Synonym: lau
danum, meconium, 

Opium purnm, tisZta mákon}r 
Opinm smy:r·naenm, smyrnai n1ákony 
Opobalsamnm siccnm = balsamum 

tolutanum, balsamum peruvianum 
siccu1n. 

Opobalsamum ~tolutannm = opo
balSa1num siccu111. 

Opobalsamum ve:rum (0 órcó; a nedv 
s balsamum), balsamum de 1\fekka1 

valódi mekkai balzsam„ Egy é b 
s y n o ny m a i: balsamu1n judaicum, 
balsamun1 gileadense 

Opodeldoc, opodeldoch (é1telen1 nél
küli szó) = linüneutum saponato-
eamphorat~r;i- , ~ , _ . 

Opopanax (o o':'t"orccr.wt.~; r.:cn co:J.:tcr5-a.t m1n
deut gyógyitni)1 opopanax mézga, 
gummiresina opopanax. 

Opopanax chir·onium Koch, növény, 
melytéíl az opopanax ~mézga e1ed 
Synonymai: f61ula. opopanax Lin11é1 

laserpitium ohironium Linné, pasti-· 
naea opopanax 

Oppillans, dugulásokoz6, szo1ulá:-1R 
okozó, székrekesztő 

Oppilatio (oppillare bedugulni), a du
gulás, székszo1ulá.s, székrekedés 

Oppilatio telae cellnlosae, sejtszö-. 
vetkeményedés 

Opponens (obponere ellenkezni), ellen·· 
zéí, ellenkező. Jlfusculu,\• opponens pol·· 
lici's, a hüvelyk ellenzője. 

Oppox·tunitas, 1. = dispositio; 2 al„ 
kalmatosság V. ö 

Oppor·tunus, k(\dvezö, alkal1nas. 
Opressio pectoi:-is, n1el1szorongás, 

s z i v s z o r i t á s, sz ív s z o r u 1 cl s. 
Ops (~ Wo,p Wrco;), a szem, a látás 
Opsigonos, opsigonns (Ct.j.ilyovo~), utód, 

utolsó Dentes molares opsigoni, a 
bölcsEiségfogak 

Opsiodontes ('v ö. opsis i Ó ÓOoú~ fog), 
a szeinfogak 

Opsiometria = optcnnetria. 
Opsiomet:a:um = ophon1etrum. 
Opsionnsi (v ö„ opsis i ~ vo\icro; kór, a 

betegség), a sze1n betegségei, bán-
talinai. ·' 

Opsis (~ Őt.);:; a látás, tekintet), 1. a 
látás ; 2. a szem; 3 a láta 

Opsitocia (Ót.j;t késői, 0 TÓxo; szülés) 
ké,söi szülés, partus serotinus 

Opsomania (~ Ot.j;oµcr.v(cr.), kóros falánk·· 
ság. 

Optica se. ax's (~ Órr::nxlj Téx·1ri), a_ látás 
tau a. 

Optica se„ instrnmenta, 1„ szemészi 
inűsze1'ek i 2. látsze1·ek, 1 át 6 mű
s z erek, szemüvegek? (pa1s 
pro toto). V. ö., optieus 

Optica se. :r·emedia (v ö. opticus), 
szerr1szerek 

' . 
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Opticus (Ón:"t"lY.Ó;), látásta.ui, látási Cen· 
truvi opticum1 a látás agybeli köz
pontja j ThanhGffer szerint : 1 át Ó
m ez ö llm ·vus opticus, a látóideg 
Opticus (t i. mint míves), látszerész 
Minthogy >llátszer«, látszerész" bar·· 
barismusok, nem rnarad más hátrai 
mint a deák sz6t venni alkalmazásba. 
Vagy talán: szemüveg e s, szem
ü v e g mi v e s? Igaz, hogy ez csak 
pars pro toto, de hát ezernyi példa 
van rá, hogy ily alkotás a magyaI 
nyelv íze szerint van 

Optom.eninx (ÓitTÓi; látott és meninx) 
= retina. 

Optometx'ia (v, ö„ a következővel), a 
szem alkalmazkodásának mér'3se. Ba
loghnál: a láttávol (»látás-távolság«) 
mérése. 

Optometr·nm, optomete:1· (ŐJtTÓ; látott, 
-rO plTpO'i a mérő), az alkalmazkodás 
mérője. Baloghnál: láttávoln1érö (lá
tás-távolság mérélje) 

Opyanilum (-), az opyanil 
Ox'a,. V, ö, os, oris, n1elynek többese, 
Ora sex·x·ata chor·oideae (Baloghnáil: 

retinae), az érhártya fogas széle, 
Oralis (v. ö ara), mi aszájravonatkozik 

-- szájas, szájbeli. Balogh szótárából 
Orbiculai:-is (-), körded, körszerű. 

Musculus o:bicularis, köriz6111, záró
izo1u. OrbiculaJ:is orbitae = sphinc· 
ter orbitae. Musculus orbicula1·is 
oris, a száj körizma, zá1őiz1na, v„ ö .. 
sphiucter oris, Plexus orbicularis 
iridis = orbiculus ciliaris oculi 
Ossiculum orbiculare Sylvii = ossi
culum cochleare, ossiculum squamo·· 
sum, ossiculum quartum, az üllőcsont 
nyúlványának egy csontocskája 

Or·biculi = rotulae V„ ö 
Oi:·bicnlns (orbis kies.), kis kör. 
Orbicnlns ciliax·is ocnli = circulus 

cilia1is = intestinurri oculi ciliare = 
ligamentu1n iridis = plexus ciliaris 
= annulus ciliarie = corpus ciliare 

Orbís, kör, korong, gyűrű. 
Ox,bis genn = patella. 01 bes cartila

ginei tracheae, ;lnnuli tracheae car„ 
tilaginosi, alégcsél gyűrűs porczog6i. 

Orbita (v ö Hyrtl, ono1nat anat 
pag. 366)1 a szemüreg, szemgödör. 

Orbitalis, szemü1egi; mar go orbitalis1 
a sze1nüreg széle 

bi:·ceiunm, az orcein, orseillepiros 
O:i:;·chea ({j Öpy_o.a., ó Cpy,eoc;), állitólag: 

Hippokratesnél ; hereborék. Pap gö 
rög szótárában nem fordul elél„ Talán 
»oschea, osche, oscheon? 

Orcheitis (v. ö„ orchea), hereboréklob, 
Talán : oscbeitis ? 

Orchemphraxis = orchidemphraxis. 

Oi:•cheocele = orchidocele 
01.'cheoPiastica, orcheopla.stice(v ö. 

orchea· és plastica), borékképlőmű„ 
tét. Balogh sz6táráb61. Re re boré k 
a 1 k o t ás Talán : oscheoplastica? 
Mert »orcheoplastic.a«, herealkotást 
jelent, quod non datur, 

Or·cheos = orchea. 
Oz·cheotomia (v. ö. orchis; 1'iµvEW met"' 

szeui)1 a herélés, cast1atio, 
Oz,cheotomicns (v ö az el6ttevalóval), 

heréléses, herélési 
Or-cheotomns (v„ ö, 01cheotom.ia), a 

herélél 
Orchialgia (v ö. orchis; ,Q l}),yo; 

fájdaloP.J.) 1 a herezsába. 
0X"chíchoi:·'Ía (v. Ö, orchisj ó xopóc; 

a táncz), a bcretáncz, a herék fel~ s 
alászállása j Lower szerint az önfer
tőzés kó1'.jellegzö tüneménye. 

O:tchicus (v. ö„ orchis), herei, her·és stb. 
Orchidatonia (ó Opx~; a here, ·~ &rovfo: 

ernyedés), herelazaság, herepuhulás. 
Ox·chidan:x:e (v„ ö, orchis; ~ a.ű~ri túl~ 

tengés), a heretúltengés, a here szer
telen gyarapodása. 

Oi,chideae plantae, kosboruemliek 
v„ ö., orchideus. 

Orchidemphra.xis (v„ ö. orchis; ~ rp.· 
q:ipa.~tc; túltelés), a hereedónyek tt.U
teltsége, betömülése, heredaganat. 

Ox,chidencepha-loma (v„ ö. orchis és 
elicephalo1na) = 01·chidomyeloma, 

Oxchidencephalosis = orchidomy
elosis, 

Ox·chidepilepsia (v. ö„ orchis és epi
lepsia), önfe1tözésokozta ueháznya
Válya v„ nyavalyatörés. 

Ox·chidensi 1. he1ealakú; 2.kosborne1nű 
Ox,chidion (t"C OpzlOtov, OpzElO'tov), he

r'écske1 kis hcr e 
Ox,chidion.cns = orchioncus. 
Oz,chidocatabasis (v. ö orchis; ~ 

r.<1.'t'CÍ(3o::crt; leszáll<Ls), a hereleszáll&s 
Or·chidocatabaticns (v ö, orchido

catabasis), hereleszállási 
Oi:·chídocele (v. ö 01·cbisj ~ xríA11 sérv)i 

he1esérv. 
Or,chidocolica. (v., ö„ 01chis és colica), 

he1ekólika1 heref8.jdalom .. 
Ox,chidomoningitis (v .. ö. orchis és 

meningitis) = hydrocele testis acuta, 
periorchitis ~cuta. 

Orchidomyeloma. (v, 0„ orchis és 
n1yeloma), a hete velős rákja, fungus 
medullaris testiculi. 

Orchidomyelosis (v. ö„ orchis és 
inyelosis), 1. a here velős rákjának 
képz6dése ; 2 - orchidomyeloma 

Orchídoncns (v. ö. o:rchis; o< f5yxo; dan 
ganat), heredaganat, heretályog 

Orchidoscheocele = orchioscheocele 
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Orchidosphongiomata 418 Oreeticus 

Orchidosphongioma.ta (v. ö. o:rchis 
és spbo.ngiomata) 1 heregünlők. Jobb: 
orchiosphongiomata Tuberculosis tes
ticulorum. 

Orchidostosis ( v. ö 01 chis és ostosis) ; 
jobb : orchiostosis, 

Orchidotomia = orcheotomia. 
Orchidotomus = 01cheoto1nus. 
Or·chídotubercnla = o:rchidospho11-

gio1nata 
Orchidotylomata {v ö. 01chis és tylo

ncata) = tubercula testicnli. Tulaj
donkép: 01chiot:ylo1nata. 

Or·ohiocatabasis = orchidocatabasis 
Oi:chioca.tabaticns = o:rcbidocataba

ticus, 
Or·chiocele = oruhidocele. 
Or·chiocelicns (v. ö orchiocelo), here·· 

sérvi, heresérves 
Or·chiodynia (v„ ö. orchis; ·~ 60J>J1] f;ij 

dalom), he:i:efá.jdalom 
Oi:·chiohydatidoma {v. ö„ 010his és hy

datido1na Talán: orchioydatido1na), 
a here iivókás dagana~ia; hydati. 
doma orchidis, tunJOt hydatirlosus 
testiculi. 

Oi:·chiomyeloma, jobb n1int: Ol'chÍ·· 
domyelon1a. 

Orchiomyelosís, jobb mint: orchi· 
domyelosis 

Oi:·chioncns, jobb mint: orchidoncus 
ŰX"ChÍOllffU1"a}gia (V Ö OIChis: és 

neuralgia) = orchialgia 
01•chioscheocele (v ö„ orchis és 

oscheon; -lJ xl}l:i) sé1..,. ), he1nia sc1'0-
talis cum orchionco, hereboréksé1v 
heredaganattal 

Oi:·chiosciri:·hus (v„ ö orchis és sei-
11hus), a here iostos rákja 

Oi:·chiostosis (v. ö. 01chis és ostosis), 
"herekoményedés Szóról szóra: here· 
usontosodá.<> 

O::rchiostoticus (v ö or·chiostosis), 
herekemenyedési sth 

Orchiotomia = 01eheoto1nia 
Oi:·chiotomicns = 01cheotonlicus 
Oi:·chiotomns = 01cheoton1us„ 
Orchis (Ó Őpz~-;) 1 1 a he1·e; 2 nö\ é-

nyek neve, a kosbornemüe~ inivel 
güm5ik he1 eido1nuak. 

Orchis coi:iophora Linné, poloska
kosbor 

Oi:·chis ectopicus, tendkivüli helyen 
székelő here, helyén kívül fekvő here. 

Orchis latifolia Linné, széles levelű 
kosbo:r„ 

Orchis m.acnlataLinné,foltos kosbo1 
Oi:·chis m.ascula, fii.les kosbo1 
Orchis militaris Linné, vitéz kosbo1 
Ox·chis mox·io Linné, agár kosbo1.. 
Oi:,chis nstalata Linné, sömörös kos-

bor 

Ox,chita, or·chites (6 Opy_lrri;, ~ épz.l-rt;), 
külön1böző hereidomú gyü1nölcsök 
neve. 

Or·chitidocolica (v„ ö. orchitis és co-
lica), herelobos fájdaloin 

Orchitis, herelob, heregyuladiis. 
Orchitis acuta, hevEJny herplob 
Ox·chitis blennoi:r·hoica p orchitis 

gonor:rhoica 
Orchitis caseosa = orchitis tu ber·· 

culosa 
Ox·chitis chr·onica, idült here1ob 
Oxchitis cix·cumscxipta, körüli1there

l0b, egy helyre szoritkozó heregyu
ladás, 

Oi:·chitis diffusa, szétterjedő here
gyuladás 

Orchitis gennina, n1.agától eredt here
lo b, e1 edeti he1egyuladás 

Orchitis gonoi:rhoica orchitis 
utethralis. 

Or,chitis gummosa = orchitis syplii·· 
litica„ 

Oi:·chitis metastatica, 8.t1akodásos 
heregyuladás 

Orchitis prostatica, dülő1nirigytályog· 
okozta herelob. 

ŰJ:'chitis syphilitica seu gnmm.osa, 
bújak61os herelob 

Or·chitis traumatica, sérülésokozta 
heregyuladás 

Oi:·chitis tnbe:rculosa, gü1nök~1os 
he1·egyuladás. 

Orchis ux·eth:x,alis, kank68 herelob 
Orchos, or·chnB (ó őpxo;)1 1. a sor, a 

rend ; 2 = ta1sn,.,;„ 
Oi:chotomia (v. ö. orchos; ~ TO!J..~ inet

szés), a szemhéj szélének metszései 
vágása Pape szerint: herélés. 

Or·chotomus (v. ö 01ehotomia), sze1u
héjolló1 pillaolló 

Or~iinum (.-), az 01czin, a lekano1a
sav egy módosnliisa, n1ely tová.bbi 
er:jedE'is folytán ~01seille« ·(cudbea1) 
\égre lakn1usz-festékké válik. 

Ordeoluxn = hordeolum 
Ox·deum = hordeu1n 
Oi:·dinare, rendelni 
Ox,dinarins, közönséges, iend.Ps, szo·· 

kott. 
O:r·dinarius medicns, rendelő 01vos, 

házi orvos. 
Or,dinatio, a 1endelés, intézkedés. 
Oi:,dinatio medioa, 1 = pxaescripti.o 

rr1edica; 2„ orvosi intézkedés1 i:ende· 
lás általában 

Ordo, rend, sor, kör, kar. 
Or'do coi:·r·ugatoi:·is = musculus orbi

c-ula1is labiorum 
Orectica se. r•media, étvágyge1· 

jesztő szerek :J 

Orecticns (ÓpExnxó~), kiv0.nói vágyó 

1 

1 
1 



Orellaninnm 419 Origanum ma,joranna Linné 

Or·ellaninnm, orleanslLrga, 
Oreoclima (-rO gpo.; a hegy j v. ö 

clima), hegyi éghajlat1 hegyi levegő, 
hegyes vidék, clima. montauum, clima. 
alpinum, 

Or•eoselicnm, orsellinun1 acidum ( ? )i 
orseille-sav. 

Oreoselinicnm acidum (v. ö oreo
selícum), 01sellin-sav - lekanorasav, 

Oreoselinnm (-rO Opeoal),tvov), az or„ 
seille festék, többféle zuzmó festéke 

Ore:d.s (~ Őpe;t;), a vágyási _étvágy 
Paracelsusnál, Van Hellmontnál = 
zaha„ ll, ö. K1aus sz6tárávaL 

O:t·gana (organum többese), a szervek 
Or·gana genitalia = 
Oi:·gana sexualia, a.. nemzőszervek, 

ivarszervek 
Or·gana ur·ogenitalia, húgyelválaszt6-

s nemzö .. szervek 
Orga:u.a nr·opoetica1 húgyelválasztó

sze1 vek. 
Or•ganicns (Ópyo:\lixó;), szerves, szervi. 

Chemia organica = organocheroia 
Organisatio ( v. ö organon, tehát 

hybrid alkotás), a szervezés, a szer
ves állapot. 

Or•ganisatú.s (v. ö. organisatio), sze1'· 
vezett, szerves. 

01.'ganiemns (v ö organun1)1 a szer
vezet. 

Organochemia (v. ö. organon és che-
1nia), szerves vegytan. 

Organogenia. (-rO ~pya\IOV a szerv, 
y[yvea~a:t képződni), a szervképzödés, 

Organognosis (v. ö. organon; ~ y\IWat; 
ismétlés), a szervek rajza, a szervek 
ismertetése. 

Or·ganognosiicns ( v. ö. organognosis), 
szervismereti, szervismertetö. 

Or·ganogi:·aphia ( v. ö. organon _; ypcÍ.tpet\I 
leirni), a sze1 vek rajZa, leirá.sa 

Organogr-aphicns (v. ö: elöttcval6val), 
szervrajzi stb. 

Organolithns (v. ö„ o:i:ganon; Ó /.(~o; a 
kő), l, szerves kő (?); 2. szervezet· 
belí kö 

Oi:·ganologia(v.ö oiga11on; ó Aóyo; ta.n), 
a sze:i:vek tana, a szervek élettana 

Or·ganologicns (v ö. organologia), 
szervtani. 

Organon ('rO Őpyc1:-10\I), a szerv. 
Oi:·ganon accessor·inm járulékos 

szerv. 
Or·ganon digestionis, einésztöszer v, 

az emésztés szerve. 
Organon e.x:cr·etorium, kiüritö, ki

választó szerv 
O:i"ganon locomotorinm, mozgat6 

szerv„ 
Orga:llon olfactorium Jakobsoni, 

Jakobson szagló szerve. 

Organou seoi:etor·ium, elválasztó-· 
szerv. 

Or•ganonomia (v„ ö. _orgauonj ó vóµo; 
törvény), a szervek élettani törvé· 
uyeinek tana, a szervek élettana 

Or·ganonomicus = 
Organonomus (v. ö. 01ganonomia), 

szer vtani, szer vélettani 
Organo-palinclasis (v. ö organon; 

r.dt.lv ujra j ~ xAá~t; törés), a szervek 
újra széttörése, pl. rosszul hegedt 
csontok új1·aeltörése 

Organopathia (v. ö„ organon; TO 11:d':Jo; 
a bántalom), 1.. szervi bántalom; 
2 afiectio organis, valamely sz~rv 
bántalma„ 

0i;·ganopo6sis (v. orga:num i rcofatv 1nü
velni), 1„ müszerkészités i 2. = orga 
nogenia. 

Oi:·ganopoens 
rcoirrnxó;), 1 
szeréSz; 2 
anima„ 

(CpyocilOTCOLÓ; és opyú.\IOR 
= mechanopoeus, a mű
= életerő, Stáhl„féle 

Organozoa(v. ö. organon és zoon), azon 
bélférgek, melyek a szervek belse·· 
jJben laknak. PL trichina, echinococ„ 
cus, eysticercus 

Or·ganozoonomia {v„ ö. organon; TO 
~Wov az állat, ó \IÓµo; törvény), 
Gruithuisen: az állatok élettana 

Ox·gannm = 0rganon 
Orgasmus (0 Öpya:oµÓi;, Öpyiiv, Ópyá~~lV 

pezsegni, pőzsgani, duzzadni), vért6-
dulás, a pozsga, hyperaemia acuta, 
a vérmesség. 

Or·gasticus (Ópyoca-rtxó'; ?)1 pozsgás, vé1 
t6dulási, vérmes. 

Oi:·ge (1] Ópy"fÍ) a harag 
Or·gicus (ÓpyrxÓi;), hat-agos. 
Orificium, száj, szája.dék, nyilas, a 

szad. 
Oi:ifloium ur·ethrae cnte.u.eum, a 
húgycső külső szád,ja 

0:1:·ificinm urethrae vesicale, a 
húgycső hólyagba néző szádja. 

Orifi.cinm nter·i e:xter·nnm, a )Uéh 
külső szádja, hüvelybe szolgi16 szádja 
v„ ö. os tincae. 

O:i·ificinm uteri internum, a méh 
belső szád,ja. 

Or•ificinm ventricnli interins 
pylorus -

Orifi.cinm ventz·icnli sinistrum = 
Ori:O.cinm. ventricnli superins = 

cardia. 
Origannm (-rO Óplyocvov, Opdya\I0\17 Ó Opl1·a

vo;), a mu1 vapik; gyopárfű. 
Ox·igannm hii:•tum. Lk, bolyhos mur

vapik v. gyop8.xfiL 
Origanum major-anna Linné, majoR 

raua inurvapik 
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Origannm smyrnaenm Linné 420 Orthopaedis 

Origannm smyrnaenm Linné, kretai Ox·x·hos (0 Őppo;), a f8.rcsik 
murvapik. Ezen növénytől, meg ori- 1 01"rhosis (~ é'PPwat; ?), a sav6sodást 
ganum hirtum Lk. nevűtöl erednek 1 sav6képzödés 
a herba origani cretici név alatt is„ 

1 

Oxrhosolen (v ö or1·hos; o• Q"Ci)):fÍv hü 
meretes füvek vely)1 az in hüvelye, az ínmez, az ín 

Oi"iganum vnlgax·e Linné, szurok· burokja 
szagú murvapik - gyupárfű. Ori:·hosolenitis (v ö. 011hosolen), az 

Ox·igina~is (v ö. origo)1 eredeti, ön-1 inmez gyuladása \Tulgo: tendova·· 
álló., J.1,íorbus originali.s, Dl.orbus ginitis 
idiopathicus vel protopathicus, ÖL. -, Orx·hymen (v„ ö„ orthos és hyruen) 
szenvi, önáll67 eredeti k6r, v bán- i· = sexosa, Balogh uyirkedénynyel for-
talom ditja. Okát nem adja 

Origo, az e1edet Oxx·hymenitis (v ö orrhymeu), savós 
Oxithi, ch:rithi = aorta.. hártya.lob, a savós hártya gyuladás~., 
Ox·namentum (0111a.re ékesiteni), az iufia1umatio serosae 

ék. az ékszel. 01namenta foliacea 0:1·i:·hymenodes (v ö orrhynl.en és 
tuba.runl. Fallopiae = fir:-ibria tuba1u1n -rO döo; az alak), savós hártyaszerű 
Fallopiae = inorsus diaboli Iuduratio orrhymenodis se, tnnicae= 

Ox·nns eni:opaea Pei:·s = ftaxinus induratio tunicae serosae 
ornus L. Orthamidotolnolnm ( ~) = pseudo„ 

Ornns x·otnndifolia = 01·nus euro„ toluidinum 
paea Per s. Ortharthagx·a (:ip:Jó'; szabályos j v. ö 

Orobechos (ó Öpo~o; bagolycsa, csicseri- arthagra), rendes köszvény. Feles-
bors61 a bagolybors6; v. ö echos) = leges. 
sonus silic:ulosus. Ortbocephalia (0 p5Ó;- egyenes, és 

Orobodes, ox·oboi'.des (Ópo~ostö·~; cephale), szabályos, rendes fejüség. 
Opof;c.5öri;), bors6szerű, bors6lisztszerű Orthocephalus (Op'.Jo>:l~~At;), rendes 
TJrina orobodes, aljas húgy, csapadé„ fejű, szabályos fejű, · 
kos vizelet Orthochorea (0p5Ó; egyenes; v. ö. 

Oronosos, orouusos(v ö. oros j ·~ vóao;, chorea) - chorea orthostadia = 
\lo\ícro; kór), hegyi bántalom. ~horea stataria,Vitus„táncz, melynél a 

01.•ophe, oi:·ophos (~ Ópoqr/i, 0 Őpocpo;), betegek csupán egyenesen birnak 
1. a nád: 2 a nádtető ; 3 a ko- állni ! ! 
ponya. Oi:·thocolon, 0:1·thocolum (To Óp'.::l'Óxf.ll„ 

Oros (rO Öpo;)1 a hegy, a háti példá.Ul ),o\I; Óp'.::IÓ; egyenes i '!0 xWAov tag; 
a láb háta, kéz háta. Óp:JÓ;cfüAor;), tag merevség - (melynél 

Or·os, orrhos; v ö. orrhos a tag inerev egyenességben áll)„ 
Orphanotrophenm (Ópcpa~Ór; az árva, Ox·thocreosolum, orthocresolum. (Óp-

-rpúpe.~\I táplálni), az árvaház, az ár„ 5Ór; valódi és cresolum), a. krezol 
vák háza. egyfélesége, az orthocresolum, orthom 

Orrjtochezia (v. ö orrhüs, savó; yJ.~e.tv kresol 
székelni), savós székü1ülés, diru:rhoea Orthodontice (Óp~6·r; egyenes; v, ö 
se1osa. odus), fogegyenesités, fogigazitás 

Ox·rhocystis (v ö 01d1os), hydatis O:a:·thognathia (0p~Ór; egyenes; v ö 
serosa, savós tö1nlö, savós tö1nlőm gnathus), rendes fogzat; szabályos 
daganat fogrend (? ! ) Szóról szóra: egyenes, 

Orr·hodes, (o'ppWO'l')r;), savós, rendes állúság 
OrrhoepisQhesis (v ö orrhos és Ox·thognathus (v. ö orthognathia), 

·~ ~n:[O"j.T)O"lr; visszatartás), savós izzad~ szabályos fogrendű 
n1ányok visszata1 tása a testben? Oi:•thomet:1·um, orthometer Hasn.e:1i 

Orr·hoposia. (~ ó~Pon:oo-li:t.), savóivfís (Op5Ór; szabályos, TO µi-cpo\I a mérő) 
Orrhopota = = statometrum 
Orx·hopotes (v. ö. orrhoposia), sav6iv6 Oi:•thomoi:·phosis Delpech. J. (Óp'::JÓ; 
Ox·r·hopotia = 01·1hoposia egyenes, µoptpolí\1\1 alakitni), idomitás, 
Ox·x·hopyginm (TO OpporrU1rn\I) = os igazitás, műleges idomitása, igazit~sa 

coccygis a hibás, elvétett alaknak„ 
0:1·x·hoxr·hagia (v, ö. 011hos j 1J pxy1j Orthomox·photicus (v. ö„ orth01nora 

szakadás),savóö1nlés, savós has1neués, phosis), idomitási,idomit6, igazit6 stb 
cholera asiatica Orthopaedeon, or·thopaedenm, test· 

Orrhorx·hoea (v ö orrhos; Psfv ido1nitó intézet, testig az i t 6 iu· 
folyni), savós folyás tézet, iustitutum ,orthopaedicum, ·v .. ö. 

O:x:1·hos (á ó~pór;, ópóc;, oJpó;), a savó OrthOpaedia (Kühn szerint rosz alka„ 
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Orthopaedia ocnlornm 421 Os leporinnm 

tás ; Op':!Ó; egyenes, 0 'fi rcc.tL; a gyer
mek ; ~ TCatOdoc nevelés), testi do -
mit ás, Eddigelé : testegyenészet„ 
Talán: testigaz_itás? 

Orthopaedia oculorum szemidomi
tis, szemállásidomitás, szeruigazitás 
Balogh szótárából, 

Oi:·thopaedice se. ax"s = ortho~ 
paedia, 

Orthopaedicus, or·thopaedins .(v. ö, 
orthopaedia), testidomit8,si, testigazi
tási, testigazitó s tb 

Orthophosphas = phosphas. Balogh 
szótárából, V ö 

Or·thophosphoi:icus (Óp'.JO'; rendes és 
phosphoricus) = phosphoiicus 

Orthophrenia, né1nely Íl'anczia or
vosnál = cura orthophrenica V. ö 

Orthophx·enicns (Op~ó; egyenes; v. ö. 
phren), Voisin szerint: elmekór.javitó, 
elmeigazitó, Tehat: cura seu metho
dus orthophrenica, elmekórgy6gyitás, 
elmeigazitás 

Orthophi:·enismus = cura orthophre· 
uica, 

Or·thopnenmaticus = orthopuoicus. 
0:1·thopnoea (~ 3p::l'Ó7t\IOto:.) Ezen eie

deti görög szó értehnezésével nem 
vagyunk tisztában. Siebenhaal' tr. 
{Terminologisches V\Törterbuch de1' 
medizinischen Wissenschaften Dres
den és Leipzig 1842)1 oly nehéz lég
zésnek forditja, melynél a beteg csu
pán egyenesen tartott nyakkal vehet 
lélegzetet, ellenben azonnal fullado
zik, ha ell)rehajlik. Kraus tr, nehéz 
légzésnek mondja, melynél a beteg 
egyenesen ülve kénytelen lélegzetet 
venni.. Forditása igazolásául idézi 
Galenust és Aeginetai Pált, kik sze„ 
rint azé1t 01 thopnoea, mert a beteg 
inellkasát t i. felső teStét egyenesen 
kénytelen tartani„ Pape tr nagy gö„ 
rög szótárában Hippokratesra utal s 
azt inondja, hogy orthopnoea - oly 
fulladozás melynél a beteg csak 
ülve vagy állva vehet lélegzetet. Dr. 
Roth Otto (Klinische Tern1inologie 
etc Erlangen 1878 . .) :i:legfőbb fokú 
fulladozásuak<( értelmezi, n1elynél a 
betegek csak ülve s karjaikkal kapasz
kodva vehetnek lélegzetet Nunc ad 
fortissimum. Az időszaki orvosi saj
t6ban a fentiekkel homlokegyenest 

'ellenkező magyarázati a is akadta1n; 
t. i orthopnoea az, ha a betegek 
álló helyzetben fuldokolnak, ellen· 
ben fekvéskor könnyebben vesznek 
lélegzetet,, Kinek higyjen az embe1 ? 
Balogh szótárában: »nehéz légzés« 
Nem volna külömbség dyspnoea és 
orthopnoeá között? ! 

Oi:·thopnoea nterina = strangulatio 
uteriua. 

Or·thopnoi'.cus, or·thopnns (Op'.Jo1t\lol
xó;, Op::l'o'rcvooi;, ŐpS-Óri:vou;), nehezen lég 
z(), fulladoz6 

Orthopygium (Óp'.JÓ; egyenes; v, ö. 
pyge) = os coccygis. 

Orthoscopicus (őp:Jó; egyenes, ·~ a:r:o
n~ a vizsgálat), látásigazit6? Ocula
rium. orthoscopicum, látásigazitó 
szemüveg?! 

Oi:·thoscopinm, orthoscopum = ocu
larium orthoscopicum, V, ö. or thos
copicus 

Orthosia, oi;·thosis (.fi Op'.JCilcr1~, .fi Öp'.Joo„ 
a~;), az egyenesités, a felállitá.s, iga· 
zitás 

Orthosomatica, o:r·thosomatice (O~
'.JÓ; egyenes, TÖ crWµet. test) = o:rtho. 
paedia. 

Orthostadia (Op!JÓc; egyenes, lcrTáwt~ 
állani),. egyenes állás 

Or·thostadias, or·thostadius rOp::l'ocrto::
Ola.;, Op:Joo-td"Oto;, Op:Joatá;, Op:Joat"dT"IJ;), 
felálló, egyenesen álló„ Chorea ortho
stadia = or thochorea 

Oi:·thosyne (~ Op':rocrÚvYJ) = orthotes 
Orthota, orthotex·,or·thotes {Op~w•'ljp), 

mereszté!, felállitó, feszítő 
Or·thotenes (Op:Jo,~-.~;), me:revülő, 

n1egme1·edő 
Ox·thoter (~ cip:JCil-r"fÍp)), L a nyujt6, 

feszitő, nyujtó, igazitó orvos ; 2. a 
uyujtógép . . 

Orthoterion, ox·thoterinm1 

gép. 
nyujt6 

Orthotes (~ 0p;JÓ7•,;\ c·;·cc:tilitas, a in8-
redés1 meredő J·.ú11esség, inerevülés 

Orthotonus (ti'p:Jói;; egyenes i v. ö„ te
tanus), egyenesre ineresztő görcs, te
tanus„ 

Ox·thotr·opia (Op~Ó; egyenes, Tps'TtEW for·· 
ditni) = orthopaedia. 

Ox·thoxybenzoicus (Op:JÓi;; egyenes; 
v„ ö oxybenzolcus) = salicylicus 

Oi:·thysteroptoma (Óp;JÓ; egyenes; v ö 
hystera; TO ;i:ccűµa. esés), prolapslts 
uteri non inversi, inéhelőesés kifor·· 
dulás nélkül. 

Oi:thyste:c'Optosis (v. ö. orthysterop·· 
ton1a i csupán 'ltTCŰfJ.ct helyett ntWcn; 
előesés), az orthfsteropton1a képző. 
dése. 

Orvietannm se electnaxium(Orvieto 
olasz varos nevére, Ferrantos Hyoro
nymus kuruzsló szülőhelye), min
dennemű ellenmérgekből összeálli
tott nyalat. 

Or·yzá. sativa L„ (~ fípuSct), a rizs, 
Os1 or·is, a sz~i, a szád, a szája.dék. 
Os leporinum = la.biu1n leporinum. 
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Os snctoxinm, a szívó száj, a szivóka., 
Os t:i.ncae (csíkszáj), a méh kiilsö -hü

velybe néző szádja, tehát = os exter
uum V. ö. Hyrtl J Onornatologia 
anatomica pag 36l, 

Os nte:r·i externnm = os tincae 
Os nteI·i internum = orificiun1 uteri 

iuternu1n„ 
Os vent:1:icnli infex·ius = pylorus. 
Os ventriculi supex·ins = cardia: 
Os, ossis, a csont. 
Os braohii, karcsont , vulgo felkar

csont Balogh szótárából. 
Os calcis, a sa.rkcsont, Balogh szó-

tári1ból. 
Os discifor·me = patella. 
Os femoris = femur 
Os b·ontis, honilokcsont 
Os invex·ecnndnm = os frontis 
Os lingnae = as hyoides, 
Os litter·ae y comparatnm = as 

hyoides 
Os memoriae = os occipitis 
Os paxastates = os hyodes. 
Os pelvis laterale = os coxae 
Oe pndicnm = zygoma 
Os sepiae, szepiacsout 1 tintaféreg

csont. 
Os tui:·binatnm = concha infe1iol', 
Oscedo, az ásítás, gyakori göx csös 

ásitás. V ö. oscitatio, chasrnus. 
Oschaem.atoed.cm.a (v. ö. oscheon és 

oedema; -cd cdµa: a vé1) , oedema 
scroti cruentum, véres he1eborék
vizonyő 

Oschaematoedematicns (v, ö. oschae„ 
matoedema), vóres herevizenyöjü 

Oschaemoedema = oschaemat
oedcma. 

Osch;:i.emoedematicns = oschaen1at· 
oedMnaticus 

Oschaemoedemins = oschaen1at· 
oedematic:us 

Osche {'~ ŐOJ..YJ) = oschos 
Oscheitis = orcheitis 
Oschelephantiasis (v b. osc:he és 

ele.phantiasis) 1 elephantiasis scroti, 
here bo rék ··elefán tk6I' 

Oscheoca:r·cinoma (v. ö., oscbeon és 
carcinoma), hereborékrák, carcino
n1a scroti 

Oscheocele = oschocele. 
Oscheocele saroomatica = sa1co1u

oscheocele = sarcocelo scroti. 
Oscheochalasis (v. ö. oscheon; Yi 'f,_r:Í.

Aa:O'l' tágulás) , hereborék-tigulás , 
sarcoma? 

Oscheolithos oscheolithns (v ö 
oscheon ; 0 J.t~o; a kő), hereborék··kő. 

Oscheon (rO ciaxo.0>1) = oschos 
Oscheoncus = oschoncus. 
Oecheoncus cum orchionco (V ö 

oschoncus és orchioncus), he1eborék 
- heredaganat, 

Oscheophyma = oschophy1na. 
Oscheoplastice = oschoplastice. 
Oscheos (0 ~O")'_Eo;) = oschos 
Oschion (-cO ÖO")',lO'J), Hippok.Iatesnél: 

méhszádbeli növedék Pape tr szerint: 
a méhszid iijkai 

Oschitis (v. ö oschos), hereborék-1ob 7 

hereborék .. gyuladás. 
Oschinm = oschion 
Oschoca:r·cinoma (v. ö. oschos és car„ 

cino1na), he1·eborékrá.k, carcino1na 
scr oti. 

Oschocele (v ö oschos és ~ x~A"fJ 
sérv)1 hereborék··sérv, hernia scr·o
talis 

Oschoedema (v ö oschos és oede
ma), hereboték-vizenyü. 

Oschoncns (v ö oschos ; 0 Ő'{XO~ 
kemény daganat), kemény hereborék
daganat, boréktályog '? 

Oschophyma (v„ ö. oschos j -rO ipVµ.!'.'I'.. 
puha dagan'l.t) 1 hereborék-daganat, 
heiebor éktályog 

Oschoplastica 1 oschoplastice (v. ö 
oschos és plastice), hereborék-alkotás 

Oschopyoedema (v ö. oschos; ,Q TC\JO'·; 

a geny és oedema), genyes her·e„ 
borék··Vizenyö, oedema scroti puru
lentu1n 

Oschos (0 ~oxoc;), horcborék. , , 
Oschnroedema (v ö. oschus; TO oupo\I 

a húgy és oedema), hugyos - húgy
beszüréldés okozta - hereborék-vize
nyél, oedema scro'.ji uriuosum 

Oscillatio (oscillari rezegni), lezgés, 
leng6s, ingá.s, vibtatio 

Oscillatio oculornm = nystagmus 
Balogh sz6tá1·áb6I 

Oscillatox·ius (v .. ö oscillatio), rezgő 
Motus oscillatorii.:;.s, i·ezgő mozgás 

Oscillnm, a hinta, a hilnba 
Oscitatio (oscita:te szájat tátni, ásitni), 

az :l..sitás. 
Oscophora nig:t·ans, fekete penész 
Oscnlatio, a csókolas. V. ö, 
Oscnlatoi:ins se. musculns, csókoló 

izom, 1nusculus sphiucteI oris 
Oscnlum (os kies), l. a kis sz~j, szá-

jacska ; 2 kis nyilás, szád; 3. a csók. 
Osm.azoma, helyesebb; osmozoroa, 
Osme (~ Ócrµ~, 00µ.'fÍ), az illat, a szag. 
Osmidrosis (v. ö. osme és bidrosis), 

különös szagú izzadás, bűzös izzadás, 
bűzös vere,jtékszakadás. \.T,. ö bro-
1nidrosis 

Ösmid:r·osis localis, helyi bűzös izzar 
dás, helyre szoritkoz6 szagos izzadás 
Bromidrosis localis 

Osmidx·oRis nniverRalis , ilta.lános 
bűzös izzadás 
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Osmium (~ Ooµ"tf az illat), az ozmium, 
Osmodysphox,ia (v. ö. osme ; Ouacpl

pE~V nehezen tűrni, el nem viselni), 
ellenszenv bizonyos illatok iránt. 

Osmodysphoricus (v, ö. osmodys
phoria), mi az os111odysphoriá1a vo
natkozik 

Osm.ometria (v. ö. osme j 1'0 µ.lTpov a 
mé1·ö)1 az illatmérés, szagmérés. 

Osmometx-icus (v. ö. osmometria)i 
illatmérési, szagrnérési 

Osmonosí, osmonnsí {v. ö. osme; 1'Í 
\IÓcror;, volíao; k61 ), a szaglás bántahnai, 
moibi olfactus. 

Osmonosologia (v. ö. osme szag i i 
\IJao; a kór, ó Aó1•er; a tan), a szagl:is 
b:intalmaüiak tana 

Osm.osis (v ö. endosmosis és exosmo
sis Albert Chirurgie III. pag 11 ), 
gázfelszivás, gázfclszivódás 

Osm.ozom.a (v. ö. osme; ó ~wµ:ór;lé, le· 
ves), enyvsze:di anyag, a hódony
ban. Kraus szerint; húskivonatf8le 
anyag?! 

Osphrasia (~ Ó1Jcppa.ala.) = 
Osphresia = osphresis„ 
Osphresiologia (v ö. osphresis ; 0 AÓ· 

yo; tan), a szaglistan, a szaglás 
tana. 

Osphx·esiologicus , osphresiologus 
(v .. ö. az előttevalóval), szaglástani 
stb 

Osphi:,esis (+, Öcrq::ipi]CH;), a szaglás 
Osphristice ( ~ ó acpptcrnx:fi 't~;(ViJ), Zennek: 

szagtünettan 
Osphyalgem.a. {•0 To\J Ocrq;iúor;; t1A·r111-1ix) 

= osphyalgia 
Osphyalges (OcrcpuixArr'r;) = osphyal

gicus 
Ospbyalgia (·fi o'acpuixf,yla.) = coxalgia. 
Osphyalgicus (6crcpuaA•pír;), csipöfájdal

mi, coxalgióus„ 
Osphyarthrítis (v. ö osphys es ar

thritis) = osphytis 
Osphyax·throcace (v. ö. osphys és 

arthrocace), csipő-ízületszú vagy csi
pö~izületi tapló„ V ö„ coxarthrocace. 

Osphyitis = osphytis = osphyalgia 
acuta. V ö. coxalgia, osphytis 

Osphym.yelitís (v„ ö. osphys 8s my
elitis), myelitis lumbalis, ágyéki 
gerinczvelőlob. 

Osphyoxrheum.a = 
<>sphyr·rheuma (v ö osphys és rhe

uma), csipéícsúz. 
Osphys (~ Ocrcpúr;), a csipö, coxa 
Osphytis, csipőlob, osphyalgia acuta, 

heveny csipö„ízületgyuladás, 
Ossa (os többese), csontok, 
Ossa alabariae, alaberiae, ossa sche„ 

1nie = processus styloidei 
Ossa alba s calcinata = ossa usta 

Ossa areualia = ossa zygomatica, 
Ossa calcinata = ossa usta 
Ossa ca~pi, a kéztö csontjai„ 
Ossa conjugalia = ossa zygomatica 
Ossa cranii, a koponyacsontok.~ 
Ossa faciei, az arczcsontok, ábrázati 

csontok. 
Ossa m.alax·ia = ossa zygomatica 
Ossa ne-rvalia = ossa zygomatica 
Ossa pa'rietalia = ossa bregmatica 

= ossa verticis1 ossa tetragona, a 
koponya oldalcsou~jai, falcsontja.i 

Ossa pax·is {mivel a járomcsonttal pá-
rosulnak) = ossa temporalia„ 

Ossa snbocula~ia = ossa zygo1natica 
Ossa taxsi, a lábtő csontjai, 
Ossa tempoxalia, a hal:intékcsontok 
Ossa usta, égetett csontok. 
Ossa wormiana , varrányközi cson

tocskák 
Ossa zygom.atica, járomcsontok 

V ö. zygomaticu~. 

Osseinum (v. ö. osseus), csontpor ez?!! 
Balogh szótáráb61 

Ossens, csontos 
Ossicula antepileptica ossicula 

suturarum 
Ossicula auditus (v ö. ossiculum), 

a halló csontok, a hallószerv cson· 
tocskái 

Ossicula Bertini, Be1tin„féle cson
tocskák. Cornua sphenoiilalia 

Ossicnla epactalia = ossicula su· 
tura-rum. 

Ossicula r'haphogem.inantia = 
Ossicula suturarum., varrányközi 

csontocskák 
Ossicula triquetra, háromszögű oson· 

tocskák v„ ö. 
Ossicula wox·miana (Hyrtl szerint: 

Ole \7\T oi·m dán orvos nevére, bár 
helytelenül, mert lnár EustarJhius 
ismerte e csontocskákat) = ossicula 
sutnrarum. 

Ossiculum ( os kies„), a csontocska.. 
Ossiculum. lenticular'e s, orbicnla·· 

re Sylvii, az üllő hosszú nyúlvá„ 
nyának u. n Sylvius lencs~je 

Ossifi.catio (--), csontosodás 
Ossifi.cus (-), csontosodó. Balog1l. szó 

tá1ábbL 
Ostaemia (v. ö. osteon a csont j -ro 

afrJ..a a vér), csontbeli vérpang<is, 
csontv8r1nesség„ Vércsont, 

Ostagra (~ Őcrtaypa), a csontfogó, ka. 
lászfog6, fog6. 

Ostalgitis (v„ ö„ osteon; ,Q &.kyo; a 
fá.jdalom), lobos csontfájdalom 

Ostax'Ío:n, ostarium (•0 Óo"rclptov, os 
teon kies.), 1. csontocska; 2. halló. 
csontocska 

Osteaem.ia = ostaemia 
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Osteag:ra = ostagra 
Ostealgia. (rC Öo"r~o\I csont, .-0 C.:i.yo:; a 

fájdalom), csoutfájdalo1n 
Ostealloeosis (v ö. osteon ; "Íj (i).),oloo

crt; elváltozás), a csontszövet elvál„ 
tozása - más nemii szövetté C s o n t„ 
elfajulás. 

Osteanab•·oi;-lis (v„ ö, osteon és ana„ 
brosis) = osteopo1osis 

Osteanaclastes (osteon és &v,,;r.),élv 
újra eltörni) = osteopalinclastes 
V, ö osteopalinclastes. 

Osteanagennesis (v„ ö„ osteon; ·~ &\l:t

y~-;vo.crt; újraképzödés), a csontszövet 
vissza vagy újra képződése, iegene
:i:atio ossium. 

Osteanaphysis (v. ö. osteon; &vrM.p,frw 
hozzánőni), ossiu1n recrescentia, a 
csontszövet p6tl6 képződése 

Osteanarr·hophesis (v ö, osteon; 
fi tl.wxPP'J1

<p'f]1Jt; a felsziv6dás), a csont
szövet felsziv6dása. 

Osteanenxysma7 ostéoanenxysma = 
aneurysma ossium, 

Oateai:·th:t·ocace (v, ö. osteon és arthro
cace)1 a csontszú1 csonttapló 

Osteauxe, osteanxesis (v. ö„ osteon ; 
7) aÜ!;Y), aV!;ecrl; túltengés), csonttúl
tengés, csontgyarapodás 

Ostechema (v ö osteon és echema), 
csont hang 

Ostechos (v. ö, osteon; 6 ~x.o.; a hang) 
= ostechema 

Ostectopia (v ö osteon és ectopia): 
rendellenes csonthelyzet, rendelleries. 
csontfekvés 

Ostectopicns (v„ ö. ostectopia), rend
ellenes csonthelyzeti. 

Osteides, osteoides (-rO Oo"riov a csont j 
TO e{Bo; az idom), csontsze1 ü. 

Offteid-chondx·oma. = chondroma os
teoldes 

Osteinns (OcrTe'tvo;, Oanvo;), csontos, 
osseus 

Osteites = ostitis. 
Ostembryon (v„ ö. osteon és embryo)1 

megcsontosodott magzat, csontéb
rény„ 

Ostempyesis (v. ö. osteon j ~ ~p.rtÚ1)ctl; 
gcnyesedés), csonttályog, csontgenye
sedés, csontkelés 

Ostempyosis = ostempyesis., 
Osteoblastes (v„ ö. osteou és blastes), 

se, cellula, csontcsh 1 csontképző sejt 
Osteocachecticns, csontsenyves. V ö., 
Osteoca.chexia {v ö osteon és cá· 

chexia) , a csontsenyv1 csontbántal-· 
mas siulödés. 

Osteo·cax"cin.oma (v, ö osteon és car
cinoma), csontl'ák, csontok rákja 

Osteocele (v ö. osteon; ·~ x~Ari sérv), 

sz616l szóra: csontsé1·v j értendő 
azonban : he1·ekeu1ényedés ! ! 

Osteo··chond:r-itis (v ö osteon 8s 
ehondritis), epiphysislob, a hosszú 
csontok porczogóinak gyuladása. 

Osteochondr'oph.yton (v. ö. osteon és 
chondrus; cpÚ$~~ nőui_) 1 csontporcz-da
ganat, seu tumor epiphy~eos ? ! 

Osteocinesis (v, ö. osteon és cinesis), 
a csont megmozditása, mozgóvá tétele 
pl az ancso:i.tnak roegmozditása ' 
bizonyos operátióknál 1.iobilisirung 
des Knochens 

Osteoclasis (v ö. osteou csont; ~ xlá
rn; tö1és, zúzás), csont-törés, ki.Hő· 
nösen a müleges, n1este1séges1 szánt
szándékos csonttörés Brisemcnt 
forcée. 

Osteoclastes se cellnla (v ö. osteo 
clasis), csontpusztitó--sejt. Balogh szÓ· 
tárából Csontvesztö-sejt. 

Osteoclasticus(v„ö. osteoclasis), csont· 
törési, csontzúzási 

Os,teoc~pus, , o~tocopns (Oareox?;,:o~: 
oO"'TOXOTCO;; 'rO OOTÍO\I a csont; XO'J!TSl~ 
ütni, zúzni

1 
törni), csontszagató fá,j 

dalo111 IIipp. és Galen. J elonleg 
többnyii'e többesben: dolores oste
copi, bujasenyves csontf~jdahnak -
értelen1ben, 

Osteo„cutan.ens (v. ö„ osteon és cuta.· 
neus hybridun1), ini a csontra és 
bür1e vonatkozik 

Osteocystis (v ö. osteon és cystis), 
csontbélű tör,1lö-daganat, csonttartó 
tönüö-daganat 

Osteodentinnm (v. ö. osteon és den· 
tinum Hybridum, Jobb volna: osteo
dontinum), csDntos fogállon1ány„ Ba· 
logh szótárából 

Osteodiastasis (v, ö. osteonésdiastasis), 
csonttátongás1 eltört csontdar-abok 
szétválása, 

Osteodiastaticns (v, ö. osteodiastasis), 
csonttátougási 

Osteodynia (v ö„ osteon; ~ ÖOÚ\11'] fáj· 
dalom), idült csontfájdalo1n 

Osteofi."broidnm, osteofib:i:oma (v. ö 
osteon ésfibl'oidum, :fib101na), a csontok 
porczog6s dagana~ja 

Osteogangi::'aena (v ö 
gaug1aena), a csoutfene, 
üszök 

osteon és 
a csont„ 

Osteogenesis, osteogenia (v ö. OS· 

teon; yly•1co:Jca képződni), a csont„ 
képzöqAs, a csoutsorvadás 

Osteoginicns (v. ö. osteogenia), csont„ 
képződési, csontosodási 

Osteographia (v ö. osteon; '/pr:ÍJ..pct~ 
leirni), csontrajz, csontleirás. 

Osteographicns (v ö az elötteval6„ 
val}, csontleiiási. 
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Oste&idnm (v„ ö. osteon; TO ~Uio-; az 
idom), csontszerü daganat= osteoma 

Osteolithns (v„ ö. osteou; 6 ).15-o; 
a kő), kövült csont, csontkövület. 

Osteologia (v, ö. osteon i Ó Aoyo; tan), 
a csonttau, a csontok tana. 

Osteologicns, osteologns (v. ö. Gsteo„ 
logia), csonttani 

Osteolysis (v. ö. osteon; -í; A·~at; fel„ 
oldás), csontelmállás1 csoutfeloldás 
A„ m,. resolutio ossium, erosio ossium1 
többnyire rákképlet okozta csont. 
elmállás 

Osteoma {'rO Ocr-ricuµo:), csontdaganat1 

exostosis 
Osteoma pe:1·iostale , csontképző , 

e s ont te 1 m ö csonthártyalob V. ö. 
Ileriostitis ossificans. 

Osteomalacia (v„ ö osteon és malacia): 
csontelmállás, csoutpuhulás. V ö. 
inalacosteon = :rachitis adultoru1n. 

Osteomalacticns (v. ö osteomalacia), 
csontpuhul<l.si Pelvis osteomolacticai 
csontpuhulil.s n1iatt eltorzult ineden
cze, c:.sontpuhulás okozta medencze
eltorzulás 

Osteometabole (v. ö„ osteon; ~ 1J.$TO.:·· 
~o).~ változás) = ostealloeosis 

Osteom.iosis (v. ö„ osteon; ~ µe:thlcrl~ 
sorvadás), csontsorvadás, csontvész. 

Osteomyces (v. ö osteon és myces) 
= fungus ossis„ 

Osteomyelitis {v. ö. osteon és 1nye
litis), csontvelőgyuladás. 

Osteom.yelitis a.bscedens, tályogkép
zö, v. tályogos csontvelögyuladás 

Osteomyelitis conchiolinica (v. ö 
osteomyelitis és couchiolinum), a 
gyöngyház--esztergályosok csontvelö
gyuladása. 

Osteomyelitis fungoSa) taplós csont
velögyuladis. 

Osteomyelitis infectiosa, fertőzetes 
csontvelőlob, 

Osteomyelitis spontanea diffusa, 
eredeti csontvelőgyuladás. V. ö peri
ostitis inaligna, pantostitis. 

Osteomyelitis t~·anmatica, séiüléses 
csontveH:llob. 

Osteomyelon (v ö .. osteon és myelos), 
csontvelő. 

Osteon (TO Ocrtlo'il, To OcrTOÜ'il), a csont 
Osteoncosis (v„ ö osteon; ~ Őyxcuo'tc; 

tályogképzödés), 1. csouttályogképzö„ 
dés j 2„ többnyire = 

Osteoncns (v. ö osteon és oncns), 
csonttályog, csoutdaganat 

Osteonecr-osis {v„ ö. osteon és necrO·· 
sis), csontiiszök, csontelhalás, necro„ 
sis ossium 

Osteonosi, osteonnsi (v. ö„ oste0n; 

~ vóao;, cd vo~crot bántalmak), a csont
bántalmak 

Osteopaedion (v. ö. osteon j TO 1'tet:tc:lo'il 
1nagzat) = lithopaedion 

Osteopalinolastes (v. ö: osteon ; r.::ú,lv 
újra, %1.CÍew tö:rui), csonttörő, t i 
műszer, rosszul összefürrt csontok
nak újra eltörésére. 

Osteopa:r·ectama (-), csonttúltengés, 
csontvastagodás , csoutgyarapodás 
v. Ö, 

Osteoparectasis { v ö. osteon; 1t!'."L?t:Y.„ 
Tel'llU'il mellette kitágitni, kitá.gulni), 
rendellenes csonttáguliis, csontna.·· 
gyobbodás, csontgyarapodás 

Osteopa~·ectaticus (v. ö. osteo-
parectasis), csontnagyobbodási stb. 

Osteopathia (v, ö. osteon; TO TCd:l-o~ 
a bántalom), a csontbá.utalom. 

Osteopathicns ( - ), csontbántalmi, 
csontbá.ntaln1as 

Osteoperiostitis (v ö. osteon és pe-
1iostitis), csont· és csonthártyalob 

Osteopei:·iostiticns (v ö. az elötte„ 
valóval), csont„ és csouthártyagyula· 
dási stb. 

Osteophthisis (v. ö. ostaou és phthi
sis), a csontsorvad3..s, csontvész. 

Osteophthonge , osteophthongus 
(v. ö. osteon; ~ cp'.Joyy'l'j, ~ qJ'.JÓyyo~ a 
hang) = ostechema. 

Osteophthoria (v. ö. osteon; ·l; <p'.:Jopi:f 
romlás), a csontszú 

Osteophyína (v. ö osteon; •'o cp0µtt 
puha daganat), csonttályog. 

Osteophymaticns (v. ö. osteophyn1a), 
csonttályogi 

Osteophyton (v. ö. osteon ; qtÚ$t'il nöni), 
csontnövedék 

Osteophyton puer·perale, a terhesek 
lemezes csontnövedéke a koponya 
belszinén. 

Ostéoplastice se, a:r·s (v, ö osteon 
és plastice), csontalkotás. 

Osteoplasticus (v ö. ·osteoplastice), 
csontalkotó; pl resecflio o~teoplastica, 
csontalkotó csonkolás. Ertendö: a 
csonthá,rtya 1negtaka1·itása, megkimé·· 
lé se 

Osteoplenr·ia = pleurostosis. 
Osteopleur·icus = pleruostoticus, 
Osteopoi;·oma (v„ ö. osteon; t"0 rccJp@µa.: 

a ke1nényedés), csontlazultság. V ö 
Osteoporosis (TO ÓcrTÉO'il a csont, ~ 7tc.Ípcu„ 

crtc; lazulás értelemben), csontlazulás 
= ostitis rareficans, mész-sók hiánya 

Osteoporoticus (v, ö osteoporosis) 
csontlazulási stb 

Osteopsathy:r·osis (v, ö. osteon ;-i) ~r.t~Ú·· 
pu>crt' törékenység), csonttörékenység 
- mint folyamat. 

Osteopsa..thyrotes (v. ö osteon a 
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csont ; ~a.:5- Jpci''tl]~ a törékenység: rnint 
eredmény), a csonttörékenység, fJ:a. 
gilitas ossium Azonos értelmüek: 
mollities ossiun1, curvaturtte ossium. 

Osteopyz· (v. ö. osteou; cO rrVp a láz, 
a tűz), 1 ostitis ; 2. = csoutfene. 

Ostaorrhagia (v ö. osteon; -íj Pa.:y~ 
szakadás), a csoutvérzés 

Osteosarcoma (v. ö„osteon és sarcoma), 
csonthúsdaganat, csontszarkoma, 

Osteosaz·cosis (v. ö osteon és sarcosis), 
csontbeli szarkomaképzödés 

Osteosceno.gz·aphia (v„ ö. osteon és 
scenographia) = scenographia ossiunr 
= osteographia = sce!etographia 

Osteoscirrhus (v„ö. osteon ésscirrhus), 
csontbeli rostos rák, rostos csoutrák 

Osteoscí:1:·rhoticns (v. ö. az előtte 
valóval), rostos csontré.ki stb 

Osteoclez·oma és 
Osteosclei;·osis (v„ ö, oste0n; ~ cr:.:).~. 

pwat; a keményedés, mint fülyamat 
és crxkiípwµa, mint eredmény), csont·· 
keményedés, ossitis ossifi.cans, ebur·· 
neatio, induratio ossium. 

Osteosclei;·osis centi;·alis = centros
teoscle1osis. 

Osteosis = ostosis 
Osteospongio:W.a (v ö. osteon és spon .. 

gioma), velős csontrák; némelyek 
szerint = spina ventosa„ 

Osteospongiusis (v. ö osteon és spon-
giosis), velős csontrák képződése? 

Osteosteatoma (v. ö. osteon és stea
toma), jelenleg: osteosarcon1a Tulaj
donkép mindenféle vészes természetű 
cs0ntdaganat, vagy csonton ülö új
képlet. 

Osteosyndesmologia(v. ö. osteologiaés 
syn\l.esmologia), a csont- és szálag .. 
tan ;"a csontok és szálagok tana 

Osteosyndesmologicns, osteosyn-
desmologus (-), mi itz osteo··syndes·· 
mologiára vonatkozik stb. 

Osteotelangiectasis ( v. ö osteon és 
telangiectasis ), a csontbeli hajszál·· 
edényeknek kitágulása 

Osteotomia (v., ö, osteon; c{µ'ltl'I met·· 
szeni), 1. csontkimetszés, csontkivésés; 
2, csontátmetszés, csontátvágá<o. 

Osteotomia subcntanea, bőralatti 
csontmetszés 

Osteotomicon ( osteomum kies ), kis 
csontkés, kis csontfüxész (?) 

Oeteotomis = osteotomicon, 
Osteotomum, osteotomns (v. ö os

teotomia), Heine B -féle csontfürész 
Balogh szótárában: csont1netesz 
Minthogy $1netesz" barba1ismus, el
vetendő. De »csontmetsző« se1u szép 
szó„ Ennélf0gva1 ha csontfürész vagy 

csontkés nem tetszenék, mondjuk: 
Heine··féle osteotom 

Osteotophus (v ö osteon és tophus), 
a csontgöb. 

Osteotylosis (v. ö osteon és tylosis) 
a csonthegedés, a csontforradás„ V, Ö·· 

callus. 
Osteotylns (v ö„ osteon és tylus) = 

callus. 
Ostenlcns (v„ ö,. osteon és fAxe:~v hllzni), 

csontfogó 
Ostenle (v. ö osteon és lJ o\J).~ a heg) 

= callus. 
Ostheleos (v. ö osteon és helcos) 

caries 
Osthistol!I, osthistus (v. ö osteon és 

histus), a csontszövet. 
Ostia:rius {v„ ö ostiu1n) = pylorus. 
Ostiola cordis, a szív billentyűi (Kraus). 

Talán a sziv nyílásai, szá.djai? ! V. ö, 
Ostiolnm (ostium kies.), kis nyilá.s, 

kis szájadék 
Ostitis (v. ö. osteon), a csontlob, csont" 

gyuladás 
Ostitis ca:r·nosa = ostitis fUngosa 
Ostitis caseosa, sajtosan elfajuló idült 

csontgyuladá.s„ V ö ostitis scrofulosa 
et tu berculosa. 

Ostitis f'nngosa = 
Ostitis grannlosa interna ostitis 

rareficans v rarefaciens .. 
Ostitis gummosa = ostitis syphi-.. 

litica 
Ostitis malacissans = ostitis rare

ficans. 
Ostitis mei:·curialis, higanyos vagy 

kénesős mérgezés okozta csontgyula
dá.s„ 

Ostitis bssificans = 
Ostitis osteoplastica, csontalkot6, 

csontgyarapitó csontgyuladás 
Ostitis rax·eficans, a csontszú„ Myeli

tis (értsd: esteomyelitis) hyperplas„ 
tica granulosa Hüter. 

Ostitis scrophnlosa., görvélyes csont
gyuladás. V„ ö„ ostitis caseosa, 

Ostitis supex·ficialis, felszínes csont
gyuladás, caries sin1plex„ 

Ostitis snppni:ativa intei:·na, a csont .. 
tályog 

Ostitis syphilitica seu gnmmosa, 
!Juj a kóros csontgyuladás, 

Ostitis tnbei:·cnlosa = ostitis caseosa. 
Ostinm (os a sz~j)1 a szajadék, nyílás, 

torkolat, szád 
Ostium arteriosnm = ostium ventri· 

culi arteriosu1n 
Ostium atrioventxiculare = rstiunt 

venosum 
Ostinm tnbae Eusta.chii pharyn

genm, az Eustachius-féle kürtönek 
garatba szolgáló szá~ja.. 

1 

1 
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Ostinm ~nbae Enstachii tympani
cnm, az Eustachius„féle kiirtőnek a 
dobüregbe szolgáló szádja. 

Ostium tubae fallopianae abdo-· 
minale, a l:i"alloppia-féle kürtnek a 
hasüregbe i::zolgáló szádja. 

Ostinm tnbae fallopianae inter
nnm, a Fallopia-féle kürtnek belső ·
a méhbe szolgáló szádja 

Ostinm venosum, az eres szád, a 
sziv eres szád,ja, a pitvarból a gyo1n· 
rocsba szolgáló szlid,ja V„ ö ostiun1 
atrioventriculare 

Ostinm ventriculi a~·ter·iosnm, a 
verőeres szád, a szivnek vrnőeres 
szádja. 

Ostinm ventricnli dnodenale 
pylorus 

Ostinm ventr·icnli oesophagenm 
cardia. 

Ostium. vesicae ui:inariae ure· 
tbrale1 a hUgyh61yagnak a húgy
csőbe szolgáló szádja 

Ostocopns = osteocopus, 
Ostodes, ostoides (ÓcrTOE.(ÖyÍ;, Óa<t.ÍÖ"t);), 

csontszerű, csontidon1Ú 
Ostologia (~ OcrToAoylo: csontszedés !) 

= osteologia 
Ostoma = osteo1na. 
Ostosis (~ ŐO"T(t)Ol; {?), a, csontosodlisi 

csontképződés 
Ostracosis (·!-i Ocrtpdx{i)at; ?), orvosi 

szempontból : elhalt, üszkös csont„ 
darabnak leváliLsa.1 különösen a kopo
nyáról 

Ostrei"os (Tii Őo"'t-pi::tov az osztriga és 
0 1o'; a mé1eg) oszhigaméreg. 

Ostreophagus (tO Őcr<po.tov uz osztriga, 
~iiyew enni), osztrigaevés. 

Ostreotoxicnm (<0 gO"TpE.tO'I az osztriga; 
v ö. toxicon) = ostxelos 

Ost:1uthiinum (v ö.~ imperatoiia os
truthiun1)i az ostruthiinum, jegeczes, 
ízetlen anyag a csicsókás derelyben 

Ota (r& rilTo:1 TO oV; többese), La fülek; 
2. kancsó stb fülei. 

Otagra (~ Ji-rriypo:), 1. a fülnyilalás j 
2 egy kinzó műszer. 

Ota.lgia (~ W-ro:Aylo:), fülf~jdalom, fiil· 
nyilalás, fülzsába 

Otalgiea se. :1·emedia, fülfájdalonl·· 
csillapító szerek. V„ ö. 

Otalgiens (<1i-ro:Aytx0;), fülfájdalrni 
Otaphonnm, otophonum (TO oV;- a fül; 
' flTtttt'I fogni), fültámasz 1 fülkagyló-

tárr1asz 
Otechos (tO o·~;, 1.tlTÓ; a fül; v. ö ech0s), 

a fülzugás, fülcsengés. 
Otemplastrum(v ö. otaés en1plastrun1), 

fültapasz? füh·evaló ta1Jasz ? 
Otenchyta, otenehytes (b WTtyx_Út1);), 

a fülfecskendö. 

Otenchyta se„ remedia (v. ö, ota és 
?,n.u-:or; beöntött), fülbe fecskendezni 
való szerek 

Othaematoma (v. ö ota és hae~a·· 
toma), a fülkagyló vértarjaga, vé1be
borulása, vérdaganata. Haematoma 
aruicularEJ Vérfül? Ad normam: vér
szem? 

1 Othaemororhoea, (v„ ö ota és haen10· 
' rrhoea), fül-vérfolyás, fülvérzési vér

folyás a fülből, 
Othaemorrhoides haemor rhoides 

au1iun1 V. ö. haemo1rhoides. Elavult 
Othelcosis (v. ö. ota és g>.;1.wcr~; feké

lyesedés), a fülgenyesedés, genyes fül
folyás fülfekély 

Othydrops (TO oÚ; a fül; v ö„ hydrops), 
a Íülvizkór, hydrops auris internae 
Tehát a belsőfül vizenyöje, vizkórsiiga 

Othygr·otes (~ TWv WT{i)\I űypÓTIJ;) = 
otorrhoea 

Othyp~:1·sax·coma ( v. ö. ota és hype1·· 
sarcon1a), fülbeli húsdaganat, fülbeli 
hússarjadzás - fülbeli haba.rcz? V. ö. 

Othyper·sai:·eosis (v. ö ota; űr.ép túl 
és sarcosis), fülbeli húsdaganatkép·· 
ződés, habarczképzödés 

Otiatx·ia, a fül gyógytana, f ü 1 o r v o S·· 

1 ás 
Otiatr·os (TO o~; ~ fül; 0 lo:TpÓ; az 

orvos), a fiilor vos 
Otica se. r·emedia, fülszerek. V. ö. 
Oticns (Wnx.ó;), füli, fi.Hne"k való, fülre 

való 
Otion (cO CÜTloV), auricula, a fülczimpa. 
Otites (rJtlTIJ;), 1. fülszer{i, fülidomú; 

2 oticus Otites se digitus (WtltYj; 
3tÍX.T1JAo;}1 a kis„újj 

Otitis (TO oV; &iTó; a fül), a fiillob, 
fülgyuladás 

otitis externa külső fülgyuladás 
Ertsd a külső fülnyilásnak, füljárat .. 
nak ·- a külső hangfogásnak gyula .. 
dásRi 

Otitis exte:1·na acnta, heveny külső 
fűlgyuladtis, a külső fü~járatnak he·· 
veny gyuladisa 

Otitis e:x:terna chr·onica, idült külső 
fülgyuladási a külső füljá1atnak idült 
lo bja. 

Otitis exter·na phlegmonosa, a külsö 
füljárat tályog&i kelevényes gyula,
dás. 

Otitis interna, belső fi.ilgyuladás, a 
fül belsejének g,yuladctsa1 a dobüreg 
lobja. 

Otitis inter·na ca.tax·i:·halis acnta, a 
dobüreg heveny hurutja. 

Otitis inte:c·na catarr·halis ch:c·onica, 
a dobüregnek idült hurut,ia. 

Otitis interna pnr·nlenta sen snppn·· 
z-ativa aeuta, heveny rlobürtá.lyog, 
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a dobüregnek heveny genyes gyula„ 
dit.s a 

Otitis intex·na snppuxativa chr·o
nica., idült genyes dobüreggyuladás 

Otitis intima = 
Otitis labyrinthica, a fül legbelsejé„ 

nek - a tömkelegnek 'gyuladása 
Otitis media = otitis iuterna„ 
Otoblenno:rrhoea (v. ö ota és blen

norrhoea), idült fülfolyás 
Otoblennorx·hoicns (v„ ö otobleuno. 

n:hoea), idült fiilfolyási 
Otocata:rrhns (v ö ota és catarrhus ), 

a fülhurut. 
Otocleisis ( v, ö ota ; ~ xAdcri; bezá

rás), occlusio aurium, fülbedugulás 
Ujabban: cerumlnosis obturans (bar„ 
barismus), 

Otodyne, otodynia (v. ö ota; ~ QfStf'rrJ 
a fájdalom), idült fülhasogatás, fül„ 
fájdalom, otalgia 

Otodynicns (v. ö„ otodyne), fülfáJdabui 
Otoganglion (v. ö. ota és ganglion), 

= ganglium auriculare A1noldi 
Otoglyphis (~ WToyAucpl:;) = 
Otoglyphon ('rO cJ-róyAucpov), a fülkanál, 

a fülvájó. 
Otolithos, oiolithus (v., ö ota; 

Ó Al'.Joi; a kő), hallókövecs. Szó1·ól 
szóra: fiilkövecs 

Otologia (v. ö ota és 0 Aóyo; a tan), 
a fül tana 

Otologicus, otologns (v, ö. az elűtte
valóval)1 fültani stb. 

Otometxicus (-), hallásmérési V. ö 
Otometx·nm (v. ö. ota i -ró µSrpov a 

mérő), a hallás1nér·6 
Otometx·nm electro„micx·ophonicnm 

Cozzolino, nagyitó elektromos hal· 
lásmérő. 

Otomycosis (v. ö. ota és a mycosis) 1 

pené'szgomba okozta fülbántalom. 
Otonenralgia (v„ ö. ota és neuralgia), 

ideges fülfájdalom 
Otopathema (-rO oV:; a fül, T~ 1tcl5"'1]/).'X 

bántalom) = 
Otopathia (-rO Thlil WTCl)\l 'Ttá~or;), a fül

bántalorn, a fülbetegség 
Otopathia diabetiea, czukorbeteg

ség okozta fülbántak:nn ozuluos fül
bántalom 

.Otopathicns (v. ö az el6ttevalóval), 
fülbáutalmi 

Otophlegmone (v ö ota és phleg„ 
moue) = otitis exte1na phlegn1onosa 

Otophoninm = otaphouium 
Otopiesis (v„ ö .. ota; ~ rdecrt:; nyomás, 

sajtolás), Boucheron szel'int: ah a 11 ó 
kürtő bedugulása. 

Otoplados (-rO o~:;i cl,-cór; a fül; TD rcl.dOo; 
felesleges folyadék), bűzös fülfolyás, 

Otoplasma(v ö. otaésplasma),fiiltapasz 

- -- -

Otoplastice se. ax-s (v„ ö. ota. és 
plastice), a fülkagylóalkotás, 

Otoplastrnm = otemplastrum. 
Otopyox:r·hoea (v,. ö„ ota és pyorrhoea), 

geuyes fülfolyás„ 
Otox·rhagia ( v ö„ ota; ~ Pa.:y't) a sza.ka· 

dás), fülvé1zés. 
Otorx·hagicns (v. ö otorrhagia), fül

vérzési 
Otoi:·x·henmatismns (v. ö. ota és rheu· 

matismus), csúzos fülfájdalom, czúzos 
fülfájás, otalgia iheumatica. 

Otorx·hoea (v ö. ota; P~fil folyni), a 
fülfolyás 

Otox·rhoea pnrulenta, genyes fül
folyás 

Otor:r·hoicns {v. ö. otorrheea),fülfOlyási 
Otoscopia1 a fülvizsgálat, a fültükrö

zés. v„ Ö, 

Otoscopinm {v. ö ota; ~ oxorc"fÍ a 
vizsgálat), a fültűkör 

Otostylicus {v. ö ota és stylodes, 
stylious), styloauricularis, nyélnyúl
vány - füli.. stb. 

Otnx·ia (v ö„ ota és uron), húgyszerü 
v húgyszagú kifolyás a fülből, auri
fiuxus urinosus? ! 

J egyzet„ Balogh szótárában követ
keznek e helyt :oulorrhagia, ourologia, 
ou1 oscopia,. IIibás szavak„ V ö. ulo
r1hagia stb 

Ova gallinacea (-), tyúktojások 
Ovalis = ovatus · 
Ovaxialgia (v. ö. ovarium és TO !J.Ayo;. 

a fájdalom. liybl'idum) = oarialgia. 
Ovariectomia (hybridum) = oariec

tomia 
Ovariocele, jebb: oariocele. 
Ovariocentesis (v ö. ovarium és cen

tesis ; hybridum) paracentesis 
ovarii, illetőleg cystomatis ovarii 
.Jobb; oa1iocentesis„ V ö. azzal 

Ovax-iocystotomia1 jobb oariocystoto· 
mia. V„ ö. azzal. 

Ovaxiotomia; jobb : oariotomia 
Ovax.fotomista, ovariotomistes 

(újabbkori barbarismus), petefészek„ 
tö1nlők kiirtásával foglalkozó sebész, 

Ovaritis (barbarismus) = oaritis 
Ovarinm {--), a petefészek 
Ovax·inm accessoJ·inm = 
Ovax·ium snccentu.xiatum, u1ellék

·petefészek, járulékos petefészek. 
Ovatns (ovum a pete), petéded, tojásdad„ 
Ovidnctus { ovum ducere a petét ve„ 

zetni), a petevezér, a méhkürt., tubae 
Fallopiae. 

Ovina (ovinus, juhból való), a bárány„ 
hinü6 Balogh szerint: lljuhhimlő
nyirk«„ 

Ovnla Graafii seu graaftana, a 
Graaf-féle peték. 
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Ovula Nabothi, Naboth··f8le hólyag~ 
csák.. v„ ö. 

Ovulatio (-), peteérés, peterakás, 
tojásrakás; a pete elválása a pete. 
fészektől. 

Ovulum (ovum kies), a pete 
Ovum ( -), a tojás1 a pete. 
Oxalamidum = oxamidum 
Oxalas (v. ö. oxaliUm), sóskasavas só, 

Balogh szótárából 
Oxalatus (v. ö, az elöttevalóval) = 

oxalicus„ Balogh szótárából 
Oxalicus (v. ö„ oxalis), sóskasavas. 
Oxalis acetosella Linné, (~ O;ctt.l~), 

n1adárl6rom, madársóska, mezei füles 
sóska. 

Oxalium (v. ö. 
sal acetosellae 

Oxaluxia (v .. ö 
s6ska-.savtartó 

oxalis), sóska.só, a .. m. 
V, ö. kalium uxalicum 
oxalis és uron húgy). 
vizelet, sóska.savas 

s enyv 
O:x:alux·icus (v. ö. 0x:aluria)i sóska· 

húgysav~s., , , , , „, 
O:x:alme (lJ c~CÜ..[1.1'h o~vi; savanyu: cx;Á[J.'1] 

s6sviz), s6s eczet, eczetes sbsviz„ 
Oxamethanum (- ?)1 oxa1nethan, 
Oxamidicum. se acidum = oxamini

cum se acidum. 
Oxamidum (v ö„ oxalis és anlidum), 

sóska.savas a1nmoninu1_., 
Oxamaminicum seu oxamidicum 

acidnm, oxaminsav. 
Oxamylanum (-), amyloxalu1n. 
Oxanilidicum seu 
Oxanilinicum acidum, sóska.savas 

anilinsav. 
Oxatylum, oxatylium, a sóska.sav 

gyöke? 
Oxelaeum, ('ro OG~Aato\1) 1 eczetolajos 

mártás vagy lé. . 
Oxidium ('rb O~elt'Slo') 1 gyenge sav1 

gyenge savanyúság. 
Oxodes, oxoides (OGWBTJ; o'Goe:!Orji;), 

savanyús, eczetszerü. Diarrhoea oxo
des, savanyú hasmenés - Cardialgia 
oxodes, gyo1norsavauy okozta gyo„ 
IP.OI gör CS, 

Oxyacanthinum (crataegus oxyacan
tha nevére), a sóskaborbolya egy 
fehér alkaloidja, melyet Polex fede
zett fel s Wasker tüzetesen 1neg· 
vizsgált„ Nem = berberinum„ (Gab· 
ler szótárában!) 

' Oxyaemoglobinum, korrektebb szó 
oxyhaemoglobinum helyet& V. ö ezzel. 

Ox:yaesthesia (OGV~ savanyú, éles), 
éles érzés„ V ö. aesthesis„ 

Oxyalizai;-inicum acidum (v„ ö. oxy„ 
dum és alizarinum) = pur puriuum, 
v„ ö,. oxylizarinicum. 

Oeyaphe, o:x:yaphia (01,;Jc;éles,savanyú, 

-iJ &cp<i tapintás), éles, tapintó érzék, 
túlfinom tapintás 

Oxyar,ter-iitis (ói;ú; heveuy éles s v. ö. 
a1beriitis), heveny veröérlob .. .A.rterii„ 
tis acuta 

Oxyax·thi;itis (ó~ú; heveny és arthritis) 1 

heveny ízületlob, ízületgyuladás Ar
thritis acuta s. f0brilis 

O:x:ybaphium (rOOi,;upcíqno\I), eczetcs~sze ; 
2. mi hozz$, hasonlít: tehát acetabu·· 
lum, ízületvápa ; 3 = oxygarun1 i 
4. = 24 nehezék 

Oxybenzoicus (oxygenium xöviditve 
és benzoicus), oxybenzo8savas 

Oxyblepsia (cii;u'; éles,~ \3).el.\Jla a látás), 
az éles látás 

Ox:ybleptes (d' o'i;up/.~TC71]~), az élesen 
látó, az éles;sze1nü. 

Oxybolia (Öi;U; éles, 1i ~oh~ a hajtás, 
vetés), a korai ondókihajtás, korai 
ondó elvetés. 

Oxybolicus (v. ö. oxybolia), a mi az 
oxyboliára vonatkozik, 

Ox:ybr'Onchiocatar·rhus (Oi;úc; éles he
veny s v ö„ bronchiocatar1hus), he
veny hörgöhurut. Bronchitis cata„ 
rrhalis acuta. Felesleges. 

Oxybr•onchitis (ói,;ú.; heveny; v, ö. 
bronchitis), heveny hörgőlob. Bron
chitis acuta. Felesleges 

Oxycaulorrhoea =caulorrhoea acuta. 
V. ö caulor1hoea. 

Oxycephalia (v. ö oxys hegyes és 
cephale), kurtafejűség brachi-
cephalia 

Oxycephalus (v .. ö. az elűttevalóval), 
kurtafejü, brachycephalus. 

Oxychinolintetra.hydrü.r (újabb bar· 
barismus} = kairinum. 

Oxychinolum (cii,;ú.; = oxydum és chino· 
linu1n), élenyes chinolin, 3xychinolin 

Ox:ychlor•idum (v .. ö„ oxydum és chlo
ridu1n)1 az oxychloríd, Balogh szótá„ 
rából. Chloroxyd? 

Ox:ycratum ('rO ci'i;úxpoc't'o\I, o'i;Uxp11ro•1), 
eczetes viz, eczetes ital.. 

Oxyci;,oceum se„ emplastru1u (ciGú.; 
csipös; v ö. crocus), sáfl:ánytapasz. 

Ox:ycroceus (v ö. az előttevalóval), 
sáfrányos, 

0.x:ycystitis (Oi,;ú; heveny; v. ö. cystítis), 
heveny húgyhólyaglob„ Cystitis acuta 
Feleleges · 

Oxydabilis (-), élenyülő, élenyülhetö. 
Ox:ydabilitas (~), élenyülhetöség. Ba

logh szótárából. 
Oxydatio (cii;u1

; savanyú; rosz alkotás, 
de a használat ·szentesitette), a sa,va
nyitás, az élenyülés, álenyités 

O::eydatus (-·)1 éleges .. 
Oxydercea so, rem.edia. (v ö oxyder

ces) = oxydercica„ 
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Oxyderces (ó~ul'is:px~~), élesszemll, éle. 
sen lát6 

Ox:yder·cica (:ll;uBepztxi.), látásjavitó, 
személesitő szerek. 

Oxydiab:c·osis (O;ú; éles , savanyú, 
3trÍ~pWcr!~ átrágás) ,1. diabrosis acuta, 
gyorsan ölő átmarása valamely szö· 
vetnek · 2 a savak mar6, bontó 
hatása ' 

Oxydo„oxydulum (v ö. a két sz.óval), 
éleges élecs, 

Oxydulatio (v. ö„ oxydulu1u)1 élecsités1 

élecsillés. Sit venia ve.rbis 
Oxydule.tus, élecses 
Oxydulum (oxydum kies. ; v„ ö„ oxy 

datio ), az élecs 
Oxydulum hydr·a:r·gyri = hydrargy

rus oxydulatum. 
Ox:ydulum hydrar·gy:r·i nitrico-am

moniacale = hydrargyrum oxydula~ 
tum nigrum Hahn.emanni 

ŰJCydulum stibii hydrosulfu,atnm 
r·ubrum = stibiu1n sulfuratu1n rnb· 
rum. 

Oxydum (Ol;ú; savanyó.)1 az éleg. 
Oxydum alnminii hydx,atum = alu

mina hydrica. 
Oxydum ars'enici album = acidnm 

arsenicosum. 
Oxydnm carbonei seu carbonicum 

(Balogh sz6tá1áb6l); szénéleg, szén
dioxyd. 

Oxydum fe1·r·i magneticuw {Dalogh 
sz6tá1áliól) = ferru1n oxydato-·oxy-

1 

dulatu1n. 
O::z:ydnm hydr-argyr'i ilavum = hydr· 

arg,yrum oxydaturn ilavun1. 
Oxydnm magnesicum = 1nagnesiurn 

oxydatun1 
Oxydum plumbicum = plumbun1 

oxydatun1, Balogh szótárából 
Oxydttm stibii = stibium oxydatu1n. 
Oxydum stibii hydrosulfurato.m 

ao.i:antiacnm = stibium sulfuratum 
aurantiactun„ 

Oxydum zinci = zincun1 oxy.iatnrn 
Oxyecoia (~ O;trrp:o1'a)1 az éles hallás, 

túlérzékeny. hallás. 
Oxyecoos 1 oi:yecous (O;u~Y.oo;), igen 

élesen halló, érzékeny füHi 
0.:::yencephalitis (O'iú; heveny i v ö. 

encephalitis) = encephalitis acuta. 
O::z:yendocar·ditis (ó;ú; heveny i v ö 

endocarditis) = endocarditis acuta 
Felesleges. 

Oxyente:r·itis ( &;Ji; heveny i v ö 
enteritis) = enteritis acuta Felesleges 

Oxyepatitis (O;ú; heveny; v. ö. hepa
titis), igen heveny májlob, hepatitis 
acuta. Felesleges. 

Oxygala ("rO ó;úya.Xa.), az aludttej, 
savanyú t~j. 

Oxygarum (-rO O~úya.pcv )1 a. savanyú 
n~á1táS 

Oxygenabili~ ( - )1 élenyülő Balogh 
szótárából. Elenyülhetö? 

Oxygenans (-), élenyitő. Balogh szó
tárából. V ö. 

Oxygenatio (v. ö oxygeniu1n; vox. 
hybrida), az élenyités1 éleny.üléa 

Oxygeninm (ó;úi; savanyú, ylyvea~O:! 
képződni), szbról szóra.i savképző; t. i. 
az éleny. 

Oxygeusia (ó;i5:;: heveny i ~ yeüat; iz
lés), kórosan éles izlés, rendellenesen 
érzékeny izlés. 

Oxyglossitis (ó;J~ heveny ; v. ö„ glos
sitis), glossitis acuta. Felesleges. 

Oxyhaemoglobinum (oxydum, hae
ma és globinum), jobb: oxyaemoglo·· 
binum, az oxyaemoglobin, élenyes 
vérglobulin. 

O::z:yicterus: (O;úi; heveny; v. ö. icte·· 
ius), igen heveny sárgaság, icterus 
acutus„ FAlesleges 

Oxyjodatus (v„ ö. ox.ygeniun1 @s jo-· 
datus), jódos éleg1 j6déleges? 

Oxyjoduretnm. antimonii (-) 
stibium oxyjndatum„ 

Oxylapathnm = lapathum acutum 
seu obtusifolium = rumex obtusi
folius Linné 

Oxylaryngitie (ó;u'; heveny i v ö, la„ 
ryngitis) = laryngitis croup_osa acuta: 
Felesleges 

Oxylai:·yngocatai::r·hus (O';ú; heveny; 
v ö. la.1yngocatarrhus) = la1yngo
eatarrhus acutus Felesleges 

Oxylaryngotra.oheitis (.);ú; heveny i 
v. ö laryngotracheitis), igen heveny 
Jégcső .. hörgőlob. Felesleges. 

Oxylienitis = oxysplenitis. 
Oxylinoleinioum se. acidum 1 éle· 

nyes lenolajsav 
Oxylizarinicnm acidum = purpuri·· 

nu1n. Wittstein szerint önálló sav a 
festő buzé1 ban 

Oxrm~I (rO ~~Jµef,( -- O;ú; s~vanyú, 
TO µú,t a mez)1 az eozetes Jnez. 

Oxymel aer'nginis, egyiptomi keniScs, 
rézrozsdás eczetméz 

Oxymel cplchici, eczetes őszi kikircs· 
méz 

Oxymel scilla.e seu scilliticum, 
tengerihagymás eczetes méz 

Oxymel simple::z:, közönséges eczetes 
méz 

Oxymetl."iiis (O;úi; heveny es V, ö 
1netritis) = metritis acuta„ Felesleges. 

Oxymeti:·orrhoea (O~ú; heveny és v. 
ö roetroblennorrhoea)1 metr·oblenno
rrhoea acuta. Felesleges .. 

Oxymetrnm (ó;úr; savanyú, TO µtTpov 
mérl'I), a savmérö, 
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Oxymnriaticns (oxydum röviditve és 
muriaticus), halvanysavas. 

Oxymyelitis (O.;ú; heveny; v„ ö„ mye
litis) = myelitis acuta. Felesleges, 

Oxymyi"tis (ó.;ú; heveny; v. ö„ myoi„ 
tis) = myitis acuta. Felesleges. 

Oxynarcotinnm ( v„ ö oxys és narco· 
tinum), oxynarcotiu, az opium egy 
alkotó része. 

Oxynenx·inuni ; v, ö. betainum 
Oxyngium (r'o 6.;tiyylov) = axungia 
Oxynosema, (rO O.;uvÓa1]µ0'.) = 
Oxynosos, oxynnsos (O.;úvocro;, O.;ovot:í· 

cro;), a heveuykór, hevenybántalom, 
morbus acutus. 

Oxyocansis (O.;ú; heves, nagyfokú; v. 
ö, causis), r:.agyfokú megégés, nagy
fokú megsülés, 

Oxyocoia, Balogh szótárából V. ö. 
oxyecoia, 

Oxyoophox·itis (O.;ú; heveny i v ö 
oophoritis) = oophoritis acuta. Fe
lesleges 

Oxyophthalmitis ( O.;ú; heveny i v. ö. 
ophthalmitis) = pantophthalmitis 
acuta, 

Oxyophthalm.or·r·hoea (O.;ú; heveny s 
v„ ö, ophthahno blennorrhoea), blen· 
nor1·hoea oculi acuta, heveny szem· 
kankó. 

Oxyopia (~ O.;uwttlrx.), Kraus szerint 
Aristotelesnél: az éleslátás, Dr„ Pape 
szótárában nincs ineg De van: O.;uó;c
'r1J;1 élesen llit6. 

Oxyox·chitis (Q.;u'; heveny s v. ö. or · 
chitis) = orchitis acuta l!„elesleges, 

Oxyosphx·asia, oxyos}>h:r·esia (ó;ú; 
heveny1 ~ Óocpprtcrla, Ö;cpp1Jcr~; a szag· 
lás), az éles szaglás, igen érzékeny 
szaglás 

Oxyosteitis (Ó~Ú; heveny; v. ö. ostei· 
tis) = ostitis acuta„ }-,elesleges. 

Oxyotorrhoea. ( ó.;ú; heveny Gs v. ö 
otoirhoea) = blcnnorrhoea auris 
acuta Felesleges 

Oxypa:r•otitis (~~u'; heveny ·és v. ö 
parotitis) = parotitis acuta Feles 
leges. 

Oxyperitonitis (ó.;ú; heveny ; v ö 
peritonitis) = peritouitis acuta Fe
lesleges 

O:xypencedaninnm (Ó~Ú; savanyú és 
v.. ö, peucedanum), oxypeucedanin, 
peucedanum officinale gyökerében. 

@xypha:ryngitis (Ó~Ú~ heveny és v. ö 
· pharyngitis) = pharyngitis acuta. 
Oxyphenicum acidum (- ?), oxy· 

phensav. Azonos : acidum pyrocate„ 
chumjuicum, 

Oxyphlebitis 
phlebitis) 
leges 

( o'.;ú; heveny és v. ö. 
phlebitis acuta, Feles„ 

Oxyphlegmasia (~ O.;u9Aeyµa;la. Iíipp, ), 
heveny1ob; iufiammatio acuta. 

Oxyphoenicea (q;io~vlx.E:o; veres_) se„ ta. 
mariudus iudica, tamarindus indica 
névű növénynek mellékneve„ 

Oxyphonia ('~ O;u~wvlcx.), az éles hang. 
Oxypicrinicum acidum (--), oxypik

xinsav, 
Oxypinitannicnm acidum (-)1 fe„ 

nyücse:rsav? 
Oxypnenmonia. ( ó;ú; heveny ; v ö. 

pneumonia) = pneumonia acuta Feles
leges„ 

Oxypodia (~ Ó~urro01a) = pes equinus 
Oxyp:r·octo:ir·hoea (O;ú; heveny; v. ö 

proctoi1hoea) = proctorrhoea acuta 
Oxyprostatitis (0.;ú; heveny; v. ö 

prostatitis) = prostatitis acuta 
Oxy:r;egmia (~ O.;upe.yµfo:), a savanyú 

felböfögés 
Oxyregmiodes(ó.;upz.yµtWOTJ;), savanyún 

felböfőgtető. 
Oxy:r·rhenmarthrosis (ó.;V; heveny; 

v. ö„ Iheuma1tluosis), heveny ízülat
csúz, rheumatis1nus atticulorum acu„ 
tus 

Oxyrx·hinitis (o'~iS; heveny; v. ö. l'hi· 
nitis) = xhinitis acuta. 

Oxyr·:c·hinocatax·x·hus (0.;u'; heveny; 
v„ ö. rhinocata1rhus), heveny nátha 

Oxy:c·x"hodinnm = 
Oxyr·x·hodinm = (O.;V; savanyú, TO 

péaov a iúz:;a)1 a rózsa·eczet, acetun1 
iosaturn 

Oxys (ó.;ú;), éles, heves1 heven,y1 sava
nyú, csipös. 

OxysacchaJ;•um (O.;ú; savauyú; v„ ö 
saccharum) 1 eczetes szö1p. 

Oxysepsis (é'.;~; heves; v„ ö. sepsis), 
heves iothadás. 

Oxysitia (~ o.;ucrtTlrx.), gyo1norbeli sa· 
vanyképződés, túlságos sok gyo1nor· 
savképződés, 

Oxysplenitis (ő.;ú; heveny i Y. ö sple
nitis) = splenitis acuta, 

Oxysnlfn:r•atns (oxygeniumból: oxy
és sulfnratus, tehát hybridum), éle„ 
ges kéneg„ Pl calciu1n oxysulfu1atum. 

Oxysulfuricns (v. ö, az elöttevalóval; 
hybxidum), kénéleges. 

Oxytatos (ó;úTtJ:To;), igen gyorsan le· 
foly6 1 heveny, acutissimus. 

Oxytes (~ ó~V•·'l;), · 1, a savanyúság; 
2. a gyomor savanyúsága 

Oxythymesis (~ ó;u5'Úµ't)at;) = oxy
thymia 

Oxythymia (~ O.;u!J'uµla), a hirtelen 
harag. ' 

O:xythymias (~ ó.;u5'uµlrt;), hirtelen ha
ragú. 

Oxythymus (O~\Í!J'uµo;), hirtelen hara
gos 

1 

' 
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Oxytocium ('ro O!;uTÓY.tO\I cpipf).l'.lXO\I)~ a 
szülést gyorsitó szer7 szülés hajtószer 

Oxyto<?us ( O!;ut"Óxo;), 1.. gyorsan, köuy„ 
nyen szülő j 2„ a szülést elömozdit6„ 

Oxyurethxitis (ó!;ú; heveny; v, ö. ure
thritis), igen heveny kankó„ 

Oxyui:·is (Ö~ú~ hegyes, fi oúpd fark), 
szóról szóra: hegyes fark Jelenleg: 

Oxyuxis vex·m.iculaxis, gyermeki he
gyesfarkú bélféreg, végbeles czérna
féreg„ 

Oydrops = hydrops ovi 
Ozaena (~ Ő~O:t\lrJ.) 1 bűzös or1·fekély, 

bűzös orrfolyás 
Ozaena extex·na, külső b{izös orr

fekély ? ! Y. ö. ectozaena 
Ozaena scrofulotica seu scrophulo

tica, görvélyes bűzös orrfolyás„ 
Ozaena syphilitica7 bujakóros bűzös 

orrfolyás 

Ozaena t1"acheails, bűzös légcső·· 
folyás. 

Ozaena ulcerosa, 
Ozaenicus (v. ö 

orrfolyiis okozta, 

fekélyes orrfolyás. 
o z a e u a), bűzös 

stb 

Oze ('1 ö~ri), a bűz„ 
Ozimum (rO Ő~tfJ.O\I) = ooüuum 
Ozokexiue (?), paraf'iu-zsir. 
Ozon, ozonum (Ö~ew illatozni), 

ozon 
az 

Ozonisatus (v ö. ozon), ózonos; pl.. 
aqua ozouosita, ózonos víz. 

Ozonon:tetrnm, ozonom.ete:r· (v„ ö„ ozo·· 
num és TO µ.éTpO'll a mérö), ozoumér-ö. 

Ozonopho:r,us (v ö ozon és o:ptp~t\I 
vinni), ozonhord61 ozontart6 

Ozostomia (v. ö. oze és ~ton1a), a száj 
bűze, bi.lzös száj, 

Ozostomus (C~ócr-roµo;), bűzös szájú„ 

1 
l 
1 

1 
! 

! 
l 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

j 



P. 
Pabulum, a táplálék, a tápszer 
Pabolum vita.e, az életerő 
Pachaema = pachyaema. 
Pachaemia = pachyaemia. 
Pachismus, vastagodás, a vastagság 

V ö pachysmus„ 
Pachom.etrum (v, ö pachos; 't'O µt°'rpO\I 

a mérő), a vastagság mérője„ 
Pachos {'t'O 'ltCÍy:o;), a vastagság, pa· 

chytes 
Pachyaema (-), sűrű aludt vér„ V„ ö, 
Pachyaemia (rco:y_Ú.; sűrű, 't'O ctlµoc a 

vér), a vérsűrűség 
Pachyaemicus ( v. ö,. pachyaemia), vér. 

sűrűség okozta, 
Pachyaemus (1tocy,u'o:~µo.;), sűrű vérű 
Pachyblepharon (rca.xú.; vastag; v. ö. 

blepharon), szempilla vastagodás, kór· 
ges szempilla 

Pachyblepharosis = blepharopachyn· 
sis V. ö tylosis ciliaris seu palpebralis, 

Pachycephalia (-), a vastagf~jűség, 
kurtafejüség. v„ ö. 

Pachycephalus {itcxxú.; vastag; v ö. 
cephalos), vastagfejű, a brachyce„ 
phalus egy válfaja. 

Pachycholia (ite:t.XÚ.; sűrű i v. ö cho· 
le), epesürűség. 

Pachycholicus, pachycholus (v„ ö, 
pachycholia), epesűrüSégben szenve· 
dö, epesűrüséii, stb 

Pachychymia (rccxxtf.; sűrű i v. ö chy· 
mus), nedvsűrüség Felesleges. 

Pa.chychymus (v ö. pachychy1nia), 
sűrű nedvű, Felesleges 

Pachycnemus (rc11.xúx\l"t)[LO.;), vastag láb· 
ikrájú„ 

Pachydactylus (1t!'J."f.UOáxruAo.;), vastag 
ú,ijú„ 

Pa.chydermatooele (rcoc1.ú; vastag, TO 
Olpµ11. a bőr, ~ xtÍ)•"fJ sérv), vastag 

, bőrdaganat V, ö. Dictionnaire de 
medicine etc. par E. Bouchut, pagina 
1002 Val6szinüleg: elephantiasis cir
cumscripta v„ neuroma. 

Pachyder·mia (v. ö„ pachydermus) = 
elephantiasis Arabum 

Pa.chydermia. myomatoea verruco„ 
sa (-), izomdagauatos szemölcsös 

börvastagodás. Talán ezt érti Mott 
»pachydermatocele« alatt„ 

Pachydermus (it<ty_ÚOo:.pµor;), vastag· 
börü 

Pachymenia (1to:xú.; vastag i v. ö„ hy· 
men) = pachydermia 

Pachymenicns (v. ö. pachymemia) = 
pachydermus„ 

Pachym.eningitis (1to:y_úr; vastag és 
meningitis )1 a vastag vagy kemény 
agyvel'Ömez gyúladása. 

Pachymeningitis cer·vicalis hyper·· 
trophica (Balogh sz6tárából), a ke· 
méuy vagy vastag agymez tark6táji 
részének bujálkod6 gyúladása 

Pachymeningitis exte1na1 a kemény 
agymez agyvelömez - külsziné" 
nek, külső lemezének gyúladása. V. 
ö. endocraniitis (mert e lemez a ko
ponyacsontok »endocraniumát« ké· 
pezi), peripachymeuingitis, periostitis 
interna cranii. 

Pachymeningitis inte:r;·na, belső vas· 
tag agymezgyúladás, a vastag vagy 
kemény agyvelömez belső lemezének 
gyúladása. 

Pachymeningitis haemo1"1·hagica. 
chronica = pachymeugitis interna. 

Paohymeuinx (rcocxúi; vastag; v„ ö. 
meninx) = dura mater. 

Pachymeninx cerebr·i seu cerebra„ 
lis (Balogh sz6tárá ban) = dura ma· 
ter cerebri. 

Pachymeninx spinalis (Balogh szó„ 
tárában: »lnedullaris«) = dura ma" 
ter medullae spinalis. 

Pachynsie (.fi rcr1.1uvt:J~~), a vastagodás; 
a kérgesedés. 

Pachyntica se. remedia{-), va.stagitó, 
kövéritő szerek, v„ ö„ 

Pachynticns (7trJ.)'.1J.\ITlXÓr;), vastagodó, 
vastagit6, 

Pachytes (·~ 'iCe:t."f.tÍT"t).;) j 1. vastagság, 
kövérség; 2 = pachyblepharosis 

Pachyticus = pachyuticus„ 
Padus lanroceras:ns Mill. = pru· 

nus laurocerasus L. 
Paedagogia (~ rca~Oocy(t)y[11. - rccd'.Ö'Ei; 

lÍ.yEw gyermekeket vezetni), a gyer„ 
meknevelés. 
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Paedagogicns {Tix~3ay6ly(x,'~), gye:rinek„ 
nevelési 

PaedanQhone (v. ö anchone; ó .;)' í!:O'.k 
gyermek), hártyás torokgyik. 

Paedaxthx·ocace (:3 .r ;i:rxt; a gyermek; 
v. ö. arthrocace), gyermékkbri -
görvélyokozta csonthártyagyuladás, 
mely a csont elhalását szüli, Tehát: 
gyor mekko1i csontszú 

Paedatxophia (ő 1i TIClf~ a gyer:mek j 
v„ ö .. at!'ophia)i a gyermekso1 vadás, 
gyerinekaszály, gyermekvész 'l ö. 
tabes 'mesaraica infanturn. 

Paedexasta, paeder·astes (0 rcet~Oe:pa.cr„ 
TTj.;), fife1·tőző, fajtalankodó„ V. ö 

Paedexasta, paederastes activns, 
cselekvő fajtalan. 

Paederasta, paedex·astes passivns, 
tű1·ő fajtalan„ V ö paederastia passiva 

Paedei;-astia (~ TCO'.lŰtpClO"<ÚY.; rra~Oe:paa
-re:tv gye1·eket szeretni - fertőzni), 
fifertözés, fajtalankodás --- segbe kö· 
zösülés 

Paeder·astia activa, végrehajtó faj
talankodás. 

Paederastia passiva, a tűrő fajtalan
kodás„ Paederastes passivus, ol.y va
laki, ki magát paederastiára. hasz
uáltatja 

Paederasticns (;cc.aOtpaa·nx.ó~), fajta·· 
lankodási fajtalan stb 

Paedeusis (~ Tia.:U'ie:u(n;), a gyennekneve
lés, infantu1n educatio 

Paediaphtha (b 1i ;::ai:~ a gye1n1ek; v. ö. 
aphthae), a gyer1nek szájzsebr~je. 
Azonos: aphtha infantum Bateman 
= aphtha infantilis Plenck = aph
tha lactucin1en Sauvages = lactu· 
cimina An1atus Lusitanus = en
phlysis aphtha infantum Mason Good. 

Paediater, paediat:c·us (0 -fi TIO'.fi; a 
gyef1nek, ó lll-rpé; az orvos), gyer-
1nekorvos, gyermekek orvosa 

:Paediatx·ia (0 ~ TI:a:f; a gyermek~ 1J lo:-rpsle1. 
orvoslás), a gyermekorv~stan, a gyer·· 
mekorvoslás tana 

Paediatxica se. ars = paediatria. v ö . 

Paediat:cicus (v. ö. paediatria), gyer„ 
mekorvostani stb 

Paediatrins (-), gyermekorvostani 
Paediat:c·ns (ó 1J ~o:[; a gyermek; v. ö 

iatros), gy_erinekorvos 
Paedicterns (C ~ Tio:[; a gyern1ek; v. ö. 

icterus), a gyermeksárgaság, 
Paedion ('rO Tio:~Oi'.0'1), a kisgyermek 
Paedobar·o.mac:1·ometrnm (Ó T na.:t:; a 

gyermek j -rO !3clpo:; a súly, µaxpcí; 
hosszú, ... ~ , ;~~po-. mérő), gyermeki ·
hossz-súlymérték, műszer, melylyel a 
gyermek hosszát és súlyát meg lehet 
mérni 

Paedometrnm. (0 ~ 'l!ctt:; gyermek, TO 
µd'Tpov mérő), magzat1nérő, CsAcsemÖ·· 
mél'ték~ gyermekmérték. 

Paedonosologia (Ó ~ n:a.:r; a gyermek ; 
v. ö uosologia), a gyer1nekbántal-
1nak tana, gyermekkórtau Balogh 
sz6tárából 

Paedonosns,paedonusos (Ó rj TI:ft.Í:; gyer
meki ·~ 'IÓO"o;, ·10Ü:ro:; k6r), gyermek„ 
bántalom 

Paedophlebotomia. (6 ii_ n:Clf; a gyer·· 
1nek; v„ ö. phlebotomia), gyermeken 
való érvágás, gyermekerelés 

Paedophlebotom._icus = 
Paedophlebotom.ns (v ö„ paedophle· 

bot0mia), gyermeke1elési, gyermek· 
érelő, 

Paedophlyctis(O ~ :co:(; gyermek,~ q_iA1J:t.· 
Tk hólyagcsa) = febris a1npullosa, 
seu bullosa s contagios~ s. epide
mica seu infantum, seu pen1phigosa 
= pemphigus contagiosus 

Paedophthisis (ó ~ ;;;a.:f:; a gyermek; 
v ö„ phthisis), gyermekaszály, gyer
meksorvadás, gyer1nekvész. 

Paedopo0ia (~ rc~~Oorcor{a.:), a nemzés, 
Paedopns (Ó 7tet.:(Oé:i:ou;), ·a gye_rmekláb 
Paedostathmion (ó -fi 'Ji;O:f:; a gyermek, 

TO aTa.::Jµ(o\I a mérleg), gyermekmér
leg, csecseu1ömérleg. 

Paedoti:·ophenm = paedotropillum, 
Paedotrophia (.fi n:o:t3o-rpocpLo:), a gyer-

n1ektJ.plálás, gyermekétrend · 
Paedotrophium (-:0 1to:t3oTpotp~fo\1) 1 az 

árvaház, gyermektápintézet. 
Paeeosyne (-fi TIC1.L't)ocrÚv't)), az orvosi mű· 

vészet, az ol'vosltl.s 
Paeon jon Pa.eeon (ó Ilmhl'il, j6n„ 

IIo:t'fÍú)v), L Apollo1 az 01vosi tudo· 
mány istene ; 2. orvos. 

Paeonia (v. ö paeonicus), sokféle 
összetett gyógysr.ernek neve az ó
ko1·ban. v„ ö. 

Paeonia corallina Mill = paeonia 
officinalis L. 

Paeonia mutan, japáni bazsal, mu
tanbazsal 

Paeonia officinalis Linné, 01 vosi 
bazsal 

Paeonicus, paeonius (n::atW'v(o.;, TI:OCtWVt· 
xói;), gy6gyit6, orvosló 

Paganina (olasz szó), a magzatszu· 
rok, melyet hajdanta uyavalyatöré$ 
ellen használtak 

Pagapoplexia (v. ö. pagos és apo„ 
plexia) = pagoplexia 

Pagior·r·heum.atismns (n::c.lyto; szilárd; 
v ö„ rheumatismus), helyi csÚz1 rheu· 
matismus localis,? 

Pagoplexia (-fi rw.yoTI:f.'t)~fo:) fagyás-
okozta. megbénulás , 

Pagos (~ TI:áyo;), nünden mi megalszik, 
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tehát: 1,; a dér, fagy, jég i 2. a bizo
nyos folyadEikokon m. pl tejen kép 
zéídő hártya j 8„ = peritoneum. 

Pais (Ó "fi itat~), a gyermek. 
Pa-ku„kidang (javai szó?), balautium 

chrysotrichum szőre. 
Palamae (.fi na),dp:ri) = palma manus 
Palamosyphilolepis (v. ö. palan1e 

és syphilolepis), tenyérsyphilis, buja
kóros pikkelyes kiütés a tenyéren, 
syphilolepis palmazis. 

Palatinus, szájpad, szájpadlás Vena 
palatina, a szájpadlás ere„ Velum 
palatinum = palatum pendulum, Os 
palatinum, a szájpadláscsont .. Nervi 
palatini descendeutes, a szájpadlás 
leszálló idegei, leszálló szájpadlás
idegek. 

Palatoglossus (v„ ö palatum és 
glossa), nyelvszájpadlási; pl. muscu
lus palatoglossus, nyelvszájpadlás
izom„ 

Palatophax,yngens (v„ palatum és 
pharyngeus), szájpadlás-garati„ Mus
culus palatopharyngeus, sz~jpadlás
garatizom. 

Palatoplastica, palatoplastice (v ö. 
palatum és plastica; hybridum),jobb: 
staphyloplastice et ruanoplastice„ 
V ö. ezekkel 

Palatorrhaphia (Balogh szótáriiból, 
hol hib.tsau palatorophiánakvau irva; 
hybridu.m) = uranorrhaphia v sta
phylorrhaphia 

Palatoschisis (v ö. palatum, cr1l~stv 
hasítni; vox hybrida) = palatum 
fissum, uranoschisma, 

Palatum, a szájpadlás„ 
Palatnm dnxnm = palatum osseum. 
Palatnm fissu:m., hasadt íny, hasadt 

szájpadlás, 
Palatum molle sen, llwbile seu pen

dnlum, az íny-vitorla, a lágy sz~j
padlás. 

Palatum osseum, a csontos szájpad
lás„ 

Palatum pendnlnm = palatum molle 
s. mobile. 

Paleacens, polyvasze1 ű, polyvás„ 
Palimbolus (rra.Alµ~oAo;), változékony; 

pl inorbus palhnbolus, változékony 
k6r, betegség. 

Palimpissa (~ no:A(µrctcrcra., rca.Alv újra1 '1 
7tlcrcra. szu!ok), száraz szurok, pix bis

' cocta, pix sicca. 
Palincotesis ({] ri:a.>.tyx:Ón'jcrt;) = reci„ 

diva. 
Palincotns (rca.Alyx:oTo;), rosszabbulói 

újrakitörő~ recidivus 
Palindromia ("lj rca.AtvBpoµla., jon, '!téh· 

),t'JOpoµl'}), a visszatérés, visszaesés, 
reCidiva, 

Palingenesia (T: 1t"cÚ,!yyeveala), újra„ 
születés, :n1egújulás. 

Palinodia (Yj .-Cét.:Át-JoOla:), a hé.tráhl..s, 
visszahűzódás, pl a. monynak vissza„ 
huzódása 

Palladium (Pallast61 '?), elem, a palla
dium„ 

Palladinm chloratum, chlorpalla· 
dium, klóros palladium. 

Palliatio (pallium a lJalást, köpenyPg); 
1. beleplezés, be burkolás, palástolás ; 
2. = cura palliativa. v„ ö„ 

Palliativa se. remed.ia, enyhítösze
rek1 kórtünetek ellen intézett szerek. 
Cura palliativa, enyhítő orvoslás, gy6~ 
gyitás. v„ ö. 

Palliativus, enyhítő, palástoló. V. ö, 
palliativa„ 

Palliatns, palástolt, rejtett. 
Pallidns, sápadt, halvány„ 
Pallor, a sápadtság. 
Palma,. 1„ a kéz tenyere; 2 a. paizs; 

3. a pálmafa„ 
Palma Ch:r'Ísti = ricinus 
Palma pr'Íma, a kézti.í. 
Palmae ute:ri plicatae, a méh sz4r· 

nyas redői, a méhcsatorna belső 
szinének redői V. ö„ arbor uteri vivi
ficans stb. 

Pal-mar,is (v., ö palma), tenyéri 1 te
nyeres, pálmai.. J'l.fusculus palmatis 
brevis, rövid tenyérizom. Musculus 
palmaris longus, hosszú tenyéril{;om 
Viuum pahnare = pahuites. 

Palmatus, tenye1es, tenyéralakú 
Palmicns (~a:Aµtx:Ó.;), ütő, verő, kopogó. 

V ö,. palmos. 
Palmites se. vinurn (v. ö. palma), 

}Jálmabor. 
Palmitinicns, palmitinsavas. 
Palmitinnm (?), a pahuitin„ 
Palmitonioum (vagy palmitolicum ?) se 

acidnm, palmitonsava kókuszolajbau. 
Palmos, palmns (Ó rca.AµÓ:;), az ütes, 

a verés, lüktetés, a szívdobogás, pBl
pitatio cordis. 

Palmoscopia (~ rca.Aµocr~orcla:), a sziv·· 
vc1és hangjainak inegfigyelése, pl 
a hangfogóval (stethoscopum). 

Palmoscopus (ó ri:o:Aµocrx:é;i:o:;) 1 1. ki a 
szív·· és érv·e1€s minüségét megfigyeli 
s annak alapján jósól; 2. = palmo„ 
scopum lt\het = stethoscopum„ 

Palmospasmns (v„ ö„ palmus és sp&S" 
mus), a rángás, a rángó-görcs Ed„ 
digelé: »ránggörcs«„ 

Palmula (palma k,ics.), 1„ a. m. dac~y· 
lus ; 2 a bordák széles része. 

Palmns = palmos. 
Palpabilis, megtapogatható, kitapint

ható V. ö. 
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Palpatio 436 Pancreatododeeadactyliaens 

Palpatio (palpari tapogatni), a -tapo„ 
gatás, megtapintás. 

Palpatio obstetz·ioulaz•is s. obstetz·i·· 
calis = 

Palpatio portionis vaginalis, a méh-· 
hüvelybe néz() részének megtapoga„ 
t:isa Vulgo - touchirozás. 

Palpatio r·ectalis1 a végbél vizsgá
lása az ujjal, a végbél tapogatása 
Tapintó vizsgálat a végbélben, a vég„ 
bélen át. 

Palpeb:r•a (-),a szemhéj, szempilla, 
Palpebra ter-tia1 a har-madik szem„ 

pilla, a pillaredő V. ö„ plica semi„ 
lunaris = membrana nictitans. 

Palpebx-alis (v. ö palpebra), szenr 
pillás stb. Pso1iasis palpeb1alis, a 
szempilla pikkelysö1nöre; phthiriasis 
palpebralis, a pillaszőr tetvessége. 
Venae palpebrales, a pillaerek 

Palpitatio (palpitare remegni), reme·· 
gés, rángás, dobogás, lüktetes„ 

Palpitatio co1dis, a szivdobogás, a 
szívlökés, szivverés V ö„ cardio
palmus 

Palpitatio co:1·dis nex vosa, ideges 
szivdobogás 

Paludosus (palus a mocsá1'), mocsáros, 
posványos 

Pampiniformis (pampinus a kacs, 
forma az idon1), kacsszerű. Corpus 

r-· pampiniforme = corpus varicosum 
= corpus pyramidale (Kraus) = 
plexus pampinifor1nis1 a belső ondóér 
kacsszerli fOnata 

Pamplegia ( rcel.;, TICiaa, TICiv egé~z ; 
y, ö plege), általános - az egesz 
testre terjedő hüdés vagy bénúlás, 

Panacea (~ Titz~d.xe:ta) 1 egyetemes szer, 
egyetemes orvosi szer, mely 111iudel.lt 
meggyógyít 

Panacea me1·cuxialis = hyd1a1gy-
1um chloratu1n mite 

Panaris, panaritium, 1Jana1 ium (el
rontott paronychia), kör'ömágygyula
dás, kö1·ön11néreg, újjpercz-tályog. 

Panax'itium articulax·e, íziiletlobos 
körömméreg. Balogh szótárából 

Pana1-itium cutanenm = panaritiu111 
superficiale. 

Pana:ritinm gang:1:·aenosnm seu sep·· 
ticun1, evesedő, fenésedő njjpercz
gyuladás v. kö1ö1nméreg. 

Panaritium necroticum, az ujjszú, 
az ujjperczszú 

Panaritium ne1vosum, ideges ujj
perczgyuladás 

Panaxitinm ossenm (Balogh szótárá„ 
ból) = 

Panax·itinm periostale = panaritium 
necroticum, 

Panax·itium px'ofundum, mélyen feJ;:„ 
vő uj,jperczgyuladás, 

Panaritium septicnm = panaritium 
gangraenosum. 

Panaritium subcntanenm, a böralatti 
kötőszövetben székelt! ujjperczgyula„ 
dá.s 

Panar'itium subun.qnale; köröm
körüli tályog, körömméreg, onychia, 
onyxis, 

Panaritium snpe1ficiale, felszines 
ujjpeiczgyuladás. 

Panaritium tendinosum, ujjínfené
sedés. 

Panax·thxitis (-} pantarthritis„ 
Panax·thx·itis nrica ( v ö. az előtte„ 

valóval) = arthritis urica 
Panax (Ó 7eCÍvo:~) = opopanax =..:: gum„ 

miresina opopanax. 
Panax qninquefolius L. 7 ötlevelü 

panax, azon növény, melytől a ra
dix ginseng am;o,ricana ered. 

Panax psendo-ginseng Will 
Panax sinseng Nees, japáni ginszeng, 

azon növény, melytől a radix ginseng 
ered. 

Panchrestum (no!y)'..pEO"TO<; mindenre
való) = panacea, 

Panchymagoga se„ :1·emedia (v. ö. 
(panchymagogus), nedvhajtó szer·ek 
hashajtó szerek. 

Panchymagogum. m.ercuxii (-) == 
calomel. Balogh szótárából V ö. 

Panchymagogns 1:1ttt.YY„ uµo:y«lyO.; ?), ned V·· 

hajtó, hashajtó. 
Pancoenonusns (~ vóvo;, voUao<; a kór, 

'l't"CÍyxctvo; általános) = epideniia„ 
Pancreas (ro -rr;áyxpe:ct.<;, nei.; egész, TC 

xpla.; hús), a hasnyálmirigy, 
Pancreatalgia (v„ ö„ pausreas és al

gos), hasnyálmirigybántalom„ Sz6ról 
szóra: hasuyálmirigyfájdalom, 

Pancreatemphraxis (v ö„ pancreas ; 
1J t'µ<ppo:~t<; bedugulás), a hasnyálmi
rigy bedugulása, daganata 

Pancreathelcosis (v. ö. paucreas; ~ 
É'AXWO"(; fekélyed6s), a hasnyálmirigy 
fekélyedése 

Pancreatico-duodenalis (vox hybri
da), basnyáhnirigy - nyombéli 

Pancr·eaticus (v„ ö. pancreas), has
nyálmirigyi stb. 

Pancreatinum (v. ö paucreas), a pa.n
kreatinin, trypsinum sec. Kühne, a 
hasuyálerjesztö, fehérnyeerjesztö. 

Pancreatiticus, hasnyálroirígylobi".. 
v„ ö. 

Pancr•eatitis (v.. ö pancreas), hasnyál
mirigylob, hasnyitlmirigy-·gyuladás 

Pancreatododecadactyliaens (v. ö., 
pancreas i 3oo3e:xtt.3CIX1"UAw:foV = duo
denum), hasnyálmirigy-nyombéli 
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Panci:·eatoncus (v .. ö„ pancreas j Ó Öyxo; 
a daganat), hasnyálmirigydaganat. 

Pancreatox·i:•hagia (v„ ö„ pancreas; ~ 
pay'I) szakadás), hasnyálmirigyvérzés 

Pancxeatoi:·i:·hagicns (v,. ö pancrea
torrhagia), hasnyálmirígyvé1·zési 

Pandalitium = panaritíum. 
Pandemia (~ vécro; Ttrt.'iO-íj'µta), általános 

vagy közjárvány, országos járvány. 
Pandemia imitatoria, utánzó nép

betegség - a Vitus.táncz 
Pandemins (1ta:vOTjµloi;;) = 
Pandemus (ico'.vO"i]µo;; TI&i;; összes; 't0 

0-!íµoi;; a nép), az összes népre kiható, 
köz, általános, országos. 

Pandiculatio (-), a uyujtózkodás, 
nyujtózás. 

Pandoceum, pandochium, pando
cium, ('tb r.:avOoxEXo·i, navOÓxtov, na:v
Oox.<;tov, rc&i;; mind, öSy_o;cr~ai;; felfogadni), 
1 a fogadó j 2„ .közkórház 

Panicula, a bugavirágzat 
Panicula contracta, tömött buga 
Paniculatus (-), bugaszel'i.i, ágas· 

bogas„ 
Panicum miliaceum Linné, a köles 
Panidr·osis (;;:OCi;;, TCclaa, Ttiiv egész ; 

hidrosis), tartós, általános izzadás, 
mely az egész testre kiterjed, sudor 
universalis. 

Panificium, a kenyérsütés„ 
Panis, a kenyér·„ 
Panis albus, fehér kenyér·, 
Panis biscoctus, a kétszersült. 
Panis cibax·ins, házi kenyér.. 
Panis glutinosus, sikeres kenyér. 

Balogh szerint : csirízes kenyér, mely 
ken1ényitöt nem tart. 

Panis laxans, hashajtó kenyér, 
Panis secnndus, fekete kenyér 
Panis similagineus, seu albus, a 

zsemlye, a fehér kenjér. 
Panis tostus1 a pö1költ kenyér, pÜÍ·· 

tott kenyér. 
Panna-panna {-), unkomo-ko1no gyö

kér, panua gyökér. Növénye: as pi· 
dium athamanticum Ktze, aspidiu1n 
panna Luc, lastrea athamantica P1sl, 

Pannecrotomia (r.:ai;; köz j v. ö. necro
tomia), közbonczolás, Tudniillik inin
den tetem felbouczolása, 

Panniculns adiposus 1 zsir-réteg, háj„ 
réteg, szalonna 

Pannicnlns carnosus, börizom„ 
Panni_cnlns cordis = pericardium., 
Pannicnlns transversus = dia· 

ph1·agma 
Panniculns virginalis = hymen. 
Pannus, a posztó, nemez 
Pannus blennor·x·hoicus1 takáros 

posztó. Balogh szótárából Szemkan
kós posztó ? ! 

Pannns carnosns = pannus crassus 
Pannus eorneae, a porczogóhártya„ 

posztó 
Pannus cottoneus adhaesivns, tapadó 

gyolcs. 
Pannus crassus sen carnosus, húsos 

posztó = pannus trachomatosus. 
Pannns herpeticus, sömörös posztó. 
Pannns melaneus cutis = pit,yriasis 

nig1·a 
Pannns siccus, száraz posztó. 
Pannus tenuis, finom posztó., 
Pannns ti:·achomatosus, tracho1nás 

v„ rögös posztó 
Pannus tranmaticus, sérüléses, sér

tésokozta posztó 
Panophobia (Pán„isteu; Ó qió~oi;; féle· 

le1n), eszeveszett általános félelem„ 
Panophthalmitis = pantophthalmia, 

pantophthalmitis„ 
Panostitis, helyesebben: pantostit.is, 
Panphagia, iectius: pan1phagia, 

pantophagia=allotriophagia; 2„ lnin
den evés. 

Pansclerosis (n&i;;, 7t&1Ja:, n:&v, egész; 
v, ö. sclerosis), tökéletes megkemé
nyedés 

Pansphygmogr·a.phion Bi:·ondgest 
(r.:&i;, n&.o-a, 7t&v és sphygmographion), 
egyetemes sphygmographion, egyete-
1nes érrovó, 1nely a sziv lökéseit, az 
érverést, meg a légzést is 1nutatja. 

Pantadenodes cor·pns, ('rcEi.i;; egész és 
adenodes) = pa.nci:eas. 

Pantamo:rphia ('n:iii;, r.:&cra.:, 'ltcl'll egész; 
v. ö a111orphia), te~jes idomtalanság 

Pantamoi:·phicns, pantamox·phus 
{-), idomtalan 

Pantancylablephar·on (n:&i;; egész i s 
v. ö. ancyloblepha1·on) - entancy
loblepharou. 

Pantauencephalia (n:iii; egész j v ö 
auencephalia) teljes agyvelőhiány, 
tökéletes agyvelőtlenség. 

Pantaphobia (n:iii;;, egész, teljes, d pr.; 
ó cp6~oi;; félele1n), teljes félelemhíány. 

Pantaphobus (n:av'to:'(J)o~oi;), te~jesen fé
lelem nélkül, rettenthetetlen. 

Pantai:-th:c·itis ur-ica (n&i; egész; v. 
ö arthritís) = arthritis urica. 

Pantatrophia (rc&i; egész j v. ö, athro
phia), általános .sorvadás, 

Pantex: = abdomen. 
Pantices (pantex többese), a vastag 

bél 
Pantogangliitis (nc'li; egész és gangli., 

itis) = cholera orientalis v asi-
atica, · 

Pantomimica, pantomimice (na.:vró
µtµoi;; utánzó), jeles beszéd, jelek
ben beszéd1 némajáték0s beszéd, 

Pantomorphia (n«..; minden; ·~ µoF~~ 
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a7. alak), alakoskodas, mindenféle ala
kuság 

Pantomoi:phns {iCO'.\ITÓµop<po;), alakos
kodó. 

Pantophagia (~ r:wrrocpayla), 1„ min-
den evés ; 2 = allotriophagia 

Pantophagns ( rccr1Tocpciyo;) =omnivorus 
Pantophobia = panphobia .. 
Pantophthá.lmia, pantophthalmitis 

(rr&.; egész és ophtbalmia), a szem 
általános gyuladása - szem összes 
alkotó részeinek lobja 

Pantophthalmitis snppnrativa, a 
szem elgenyesedése - kifutása 

Pantoplethoi:a (rrii; általános; v ö 
plethora), ált::ilános vérmesség, álta„ 
lános pozsga, plethora universalis. 

Pantoplethox·icns (v. ö az eléltte
valóval), általános vérmességi 

Pantostitis = osteomyelitis spontanea 
diffusa · 

Pa:utozootia = panzotia 
Panzeria lanata Pers. (Panzer F 

nürnbergi orvos nevére) 
Panzei:ia mnltifida Mönch„ = bal

lota lanata Linné. 
Panzootia (rccY.; minden és cO ~Wov a.z 

állat), álla~já.rvány, epizootia, 
Panzooticus (v. ö az előttevalóval), 

állatjárványtaui 
Papainum = papayotinum? Wittstein 

ne1n emliti 
Papayinnm, \Vurtz et Bouchut =· 
Papayotinnm (Balogh szótárában 

>)papain«), a papajotin, ca1ica papaya 
Linné nevű :fa gyü111ölcséuek, leve
leinek etc„ tejnedve. Oa1ica papaya 
(nén1etbcn ,J'lfelonenbaum"') - ma· 
gyarúl: dinnyefa? 

Papaver·, a 1nák. 
Papayer· i:·hoeas Linné, a pipacs, a 

pipacsn1ák. 
Papaver so:mnifern:m Linné, álom„ 

hozó mák, altató inák 
Papaveraceae se plantae, a inák

félék. v ö, 
Papaveraceus (-), mákos, mákféle. 
Papaver·inu:m ( - ), a papáverin) a 

má.ktok kese1 üje„ ·v„ ö, 
Papave:r·inns (-), mákos, Inákból ké

szült,. Emulsio papaverina ; n1áktej -· 
értsd; mákfejet. Mák.tej - ad nor·· 
mam - mandolatej. 

Papavei:·osinn:m (-), a papaverosin, 
a mákfej egy alkotó része ·- mely 
nem keserű. 

Papilionaceae se. plantae (papilio 
a lepke), a pillang6sak„ v„ ö. 

Papilionacens (--), pillangós, 
Papilla (-), a. szemölcs, bibircs. 
Papilla conica (-), kúpszemölcs 

Balogh sz6táráb6l 

Papilla dentis, a fogszemölcs, a fog
csir„ Balogh sz6táráb61 

Papilla duodeni, a hosszú nyomb@l„ 
redő kidudorodása az epe és hasnyál· 
mirigy benyilása helyén Balogh szó

táráb61. A nyom bél sz e mö 1 cs e, 
az epe és hasnyálmirigy .vezetékei-
nek torkolata. 

Papilla gustatoria seu gustus, az íz
szemölcs 

Papilla interdentalis, inyszemölcs 
Papilla lacrymalis, köuyszemöles, 

könydo1nbcsa. 
Papilla mammae, a csecsbimbó 
Papilla nervi optici, eddigelé: látó 

idegdombcsa A lát6.ideg vájulata 

Papilla palatina (-),szájpadlás-nyál· 
kamhígy. Balogh szótárából. 

Papilla pili = pulpa pili = blastema 
pili. 

Papilla salivalis infei:·ioi:·, nyelv
alatti nyálsze1nölcs. Balogh sz6tárá. 
ból. Nyelvalatti szömölcsalakú nyáJ.. 
torkolat 

Papilla salivalis supei:·io:r·, felső 
uyál.sze1nölcs1 a Stenon vezeték nyilá
sáuak megfelell:í dudor a pofa belfelü
letén. Balogh sz&táráb61. Felső nyál
szemölcs - a Stenon-féle vezeték 
torkolata az orcza belsziuén 

Papillae ca:i:•neae - musCuli papil·· 
lares co1·dis. 

Papillae cir•cnmvallatae = papil
lae vallatae. 

Papillae clavatae = papillae fungi
fo1mes 

Papillae ontaneae seu cntis, bőrsze. 
mölcsök„ A„ m„ :papillae tactus. 

Papillae filiformes, fonalszeríí. íz
szc:imölcsök 

Papillae foliatae, levélalakú íz-sze. 
mölcsök. 

Papilla fungiformes seu clavatae, 
gom baalakú szemölcs 

Papillae linguales = papilla gus:ta· 
toria 

Papillae :r·enales, veseszemölcsök 
Azonos: carunculae ienu1n. 

Papillae tactns, ta.pint6 szemölcsök. 
Papillae vallatae, körülá1·kon iz-sze .. 

,mölcsök, 

Papillaris (-), szemölcsös. Os papil
lare = os sphcuodes Muscnli papil
lares eo1dis a szívnek szemölcs
szerű izmai„ EI2iuentia papillaris, 
szemölcsös emelvény (Böke), szémöl
csös duzzanat. 

Papillatus {~-), növénytanilag: mi
rigyes. 

Papillitis (újabb alkot.is; vo:x: hyb
rida) = neuritis optica. intraoCularis 

1 
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Pap~lloma (-vo:x. hybrida), szemölcst 
szemölcsszerű daganat. 

Papilloma ani, segtáji szemölcs·· 
szerű daganat 

Papilloma cntanenm (-), börsze
mölcs. V ö. framboesia, acrothymion, 
porru1n. 

Papillnma epitheliale, a hámrák.. 
Papilloma malignum. = papilloma 

epitheliale = cancer epitheliale. 
Papilloma nenx·oticum, ideges sze

mölcs, az ideg elágzása szerint fe} 
lödö szemölcs-sze1ü növedékek„ Azo
nos : hystricismus Kapo:oi j naevus 
neuroticus. 

Papillomatosis (hy bxidum), papilloma· 
bántalom 

Papillomatosis diabetica, czu1aos 
betegség okozta szemölcs-bántalom„ 

Papilloretinitis (hybridum) = neuro-
retinitis = neurodictyltis. 

Papillosus (-), szemölcsös, bibircsös 
Papposus {-), pühes. V ö. 
Pappns (0 rrdnrror;; a nagyatya), a lnag· 

püh, magpihe, Balogh szerint: bóbita. 
Pappns rigidus, merev püh, lnerev 

pihe. 
Jegyzet. A »püh« szót nem találom 

a Tuíagyar Nyelv Nagy„Szótárában -, 
hanem »pih«=;i;pihe« szavakat azonos 
értelemben .. Vajjon ezen módosulás 
»rüh« az életből van-e véve, nem va·· 
gyok képes eldönteni. Szükségtelen 
megjegyeznen1, hogy nem gyártmá
nyom, hanern ugy találtam {;,v, ö„ Ma
gyar Gyóg;szerkönyv, pag 66, czikk: 
kappanör), »pappus« forditásaképen 

Papnla, bőrgöbcse, bö1szemcse„ 
Papulae latae = condylomata lata, 

plaques muqueuses. 
Papulae sudoi:·ales .;:::_ suda,nlina 
Papnlosus (v. ö papula), széles füg

gölyökkel ellá.tott, foltos Balogh szó. 
tárából. 

Pai:·, egyenl6, páros, a pár. 
Par decimum se nervorum = uer. 

vus vagus seu pneumon0gast1·icus, 
Pax' dnodecimnm se nervorum = 

nervus bypoglossus s loquens. 
Par nex,vornm1 idegpár 
Par non nm se. nervornm = nel vus 

glossophá.ryngeus 
Par octavnm se nex·vornm = nervus 

acusticus 
Par primnm = uervus olfactorius 
Pax· quar·tnm se nexvorum = nervus 

trochlea1is seu patheticus. 
Pax' qnintnm se. nei:·voi:·nm = uer• 
· vus trigeminus 

Par sectindnm se nervornm = ne1 · 
vus opticus 

Par• septimum se„ nervornm = 
ne1vus facialis seu communicans 
faciei. 

Par· sextnm = nervus abducens. 
Pax· tertinm se, nex·vox·um = nervus 

oculomotorius 
Par· nndecimum = nervus recurrens 

seu accessorius Willisii. 
Parabanicnm acidnm (napo::~et.lVE(V ?), 

parabansav, 
Parablepsis (11 n:apd~AElj;(r;;), a szem

csalódás, szemfényvesztés 
Paxablepticns (v. Q parablepsis), 

szemcsalódási, szemcsaló, szemfény
vesztő, 

Pa:c-abolani se, medici, 1 parabola
nusoknak nevezték a II században 
K1. u azon orvosokat - Alexandriá
ban és Romában, - kik a vészes 
ragályokban fekv6 betegeket ápol· 
ták. Ezen orvosok többnyire lelké
szek ís v0ltak 2 E névvel illették 
azután mindazon lelkészeket, kik 
egyszersmind orvos-sebészi gyakor
lattal foglalkoztak Voltak azonba.n, 
kik parabolani név alatt -· vakn1e· 
i·öket értettek, t, i. oly sebészeket, 
kik betegeiket vak1nerön feláld0zták. 
\Tégre következőleg .is irták a szót 
görögül: ítCt.pet.~w),tlvot, minek értelme 
azután »glebae adscripti« - jobbá
gyok, rabszolgák. Tény az, hogy az 
6 .. korban sok orvos jobbágy, rrtb·· 
szolga volt, vagy ilyenekből kérült 
ki. (Kraus) 

Parabolanologia (v„ ö parabolaui és 
ö Aóyor;; a tan), állitólag : betegápolók, 
nevelése, ápolók tanitása 

Par'abnlia (napa.' n1cllett; ·~ ~ouAr'. az 
akaxat), akar·atgyengeség, mint ehÍle·· 
kór ; az akarat.hiány. 

Pai:abysma (-rO rraptf~ucrp.a, n:apa~ÚE(V 
teletön1ui), a túltömés, túltengés. 

Parabysma lienis, a lépdaganat, Nép·· 
nyelvén: sérvés. 

Parabystia (v. ö, parabysma), túltelt
ség, túl tömés i pl. ha valanJ.ely szerv 
vérrel túltelt 

pai:,abystious (v. ö. parabystia), tlll· 
telt 

Paracelsicns (v, ö. Paracelsus), Pe,ra· 
celsus módja szerint. Medicina para
celsica = medicina spagyrica = 
medicina heunetica = medicina 
aegyptiaca, Pa!acelsus gyógymódja, 

Pai:-a.celeista, Paracelsus követ,Jje 
v. ö. 

Pax'acelsisticns = paracelsicus„ \T ö 
Par'acelsus, középkori orvosiró, kinek 

tulajdonképi neve: Höchenel' volt, 
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ki azonban nyegleségböl következő 
nevet vett fel: Philippus AureOlus 
vagy Aurelius Theophrastus, Bom
bastus Paracelsus ab Hohenheim. 
Paracelsus név azt jelenti - -:r.apc! 
Celsus - hogy kitünöbb Celsusnál, 
vagy igen igen nagyszerű, ha »Cel· 
sus« értelmét nagyszerűnek vesszük. 
Bombastus előnevet már Paracelsus 
atyja viselte. (Kraus). 

Paracentesis (~ rco:paxl\ITT)Ol;, rco:po:xer 
ref\I átszúrni), átszúrás, csapoló szú· 
1ás, megszúrás, megcsapolás, meg„ 
csapolása egy kóros folyékony iz
zadmánynyal telt testüregnek„ Eddig
elé »szúrcsapolás" Ha szóról szóra 
akarjuk adni, akkor: szúrvacsapolás 

Par·acentesis abdominis, a hasüreg 
megcsapolása. 

Paracentesis bnlbi, a szemteke ineg
csapolása Balogh szótárából 

Par·acentesis camer.ae ante:r·ióris ; 
v. ö. punctio corneae. 

Paracentesis pez·icaxdii, a szívbu„ 
rok megcsapolása„ 

Paracentesis thoi:acis, a mellüreg 
megc&apolása, a mellcsapolás 

Paracentesis vesicae = punctio ve·· 
sicae uriuariae„ 

Pa:r·acentete:r·ion ("rO rco:po:xe\lt"e-rrírnov), 
a szúrócsap, troisquart Eddigelé: 
»szúr csap«„ 

Paracenteticns (v„ ö„ paracentesis), 
csapolási, csapoló. 

Pa:racenticium frO rco:po:.xe\ITdxto\I Ga
lenus ?) = troisquart 

Paracenticus ( rco:po:.xevrtxÓ~), szur vacsa
polási Acus paracentica = troisquart. 

Pa.x·acephalus St.-Hilaii:·e (rco:.pii és 
.j x.eq.io:A~ a fej) i v ö cephalus para
cephall.l.s. 

Parace:r·atosis( rco:.pO: el változás é1 telem
ben i TO xépo:~ a szarú, ceratosis 
szarúszövetbántalom), a szarúszövet 
elfajulása, a szarúszövet vésze. El
lenben: hyperceratosis, a szarúszövet 
szertelen gyarapodása 

Parachroa (rco:pdy_poo; sáppadt, rosz 
szinü), k61os arczszín, beteges arcz
szín, 

Pa:r·achroma = 
Parachromasia (rco:pO: mellé, TG xpi"J:r 

µa szín), színcsalódás, hamis színlá„ 
t:ls, 

Parach:r·oma.ticus (v. ö parachroma), 
rendellenes szín.ü, rosz színű, hamis 
szinű. 

Pa:1·ach:1'omatoblepsia = 
Par•ach:r:·omoblepsia (rco:pO: mellé, T

0

0 
X,pWµo: szín, ~Alrtetv látni) = pata.· 
chromasia. 

Pa:t'achromns (ri:apdx_p©µo;) para-· 
chrous. 

Parachz·onicus, parachronius {rcrxpá 
és ó xpóvo; id6), idétlen, kelletlen 
idejií, vagy korai vagy kései. 

Parachrosis ( ~ TCapclzpúlot;), elszinese„ 
dés, színváltozás, :rosz szín. 

Par•achrons, parachrns (rco:pclxpoo;, 
TCr:t.pcíx.pov;), elszínesedett, rosz szinű, 
sáppadt. 

Pax·achymosis (v. ö chymosis), az 
elválasztás bántalma. Ei;;enmann 

Paracinema (r'o rco:pxx(vT)µo:.), a ficzam, 
a fi.cza1nodás. V ö 

Paracinesis (~ TCO:FO'..X{\IY)O"t;, rco:po:xtve:tv 
elmozditani), hely€ből való kimozdi· 
tás, ficzamodás, ficzam 

Pa:r·acineticus (TCo:paXl\IY)t"txÓ;), ficzami, 
ficzamodásokozta; 2. elmehábo:rodott, 

Paracmasis (~ rco:.pdxp.O:O"(;) = paracme. 
P ara-cmasticns (rco:po:Y.µrx.ot"~xói;), eny

hülő, engedő Mor bi paracmastici, 
bántalmak, melyek tetőpontjukat el
érve fokonkint enyhülnek. Aetas 
paracrpastica, az aggkor, midőn az 
erők fokonkint apadnak. 

Pa:r:·acme ( ~ rco:.paxµ~ i rco:pi változó, ~ 
dxµ?Í tetőpont), a tetőpontról való 
leszállás - kórtanilag: kór enyhülés, 
javulás, 

Paracoe (~ rco:paxor{), a hamis hallás, 
halláscsalódás; 2. nem létézö hangok 
hallása; 3, némelyek szerint nagyot 
hallás = baryecola 

Paracope (~ rcaprxxorc~), 1. a tébolya„ 
dás; 2.~kisebbfokú elmezavar; 8 = 
delirium 

Pax·acopicns = 
Paracopticns (-n:o:po:>:orcrtY.Ó;), őrült, el

meháb0rodott 
Paz·acotoinum (rco:pá. mellék, ál; v ö. 

cotoinum), álkotoinum, parakotoin 
PaJ:•acx·esolum (n:o:prl mellék, ál i v. ö, 

cresolum, kresolum), a parakrezol, a 
krezol egy félesége. 

Paracr·nsis (~ rcapáxpova~;) = para~ 
cope„ 

Paracnsis (~ rco:pcixo\Jat;), a hamis hal
lás,. Balogh szótárában: fülzúgás 

Paracusis dnplicata (annyi mint 
diplacoe, diplacusis), kettős hallás, 
dupla hamis hallás. 

Paracnsis loci, i i· á nyt év e sz t ö 
hami s ha 11 á s„ - A beteg nem 
tudja meghatározni, hogy a hangok 
mely irányból eredn.ek. 

Pa:r·acnsis Willisi , Willis„féle nagy
hállás. ~ A beteg zajos viszonyok 
között, tudniillik liirmában tisztáb
ban hall. Tröltsch szerint Willis ész
lelte legelőször e k61tünetet 16~0„ban. 
Inde nomen 
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Par'acyaninnm {rcapcl mellék; v, ö, 
acidum cyanicum}., a pru:acyansav. 

Paracyesis (napá. hamis, ál; v. ö cy
esis), méhenkivüli terhesség. 

Par'acyesis tubaria = salpingo
cyesis 

Par,acyesis tnbo-ntei:·ina = salping„ 
ysterocyesis„ 

Paracynanche (napcl ál; v. ö. cynan~ 
che), kisebb fOkú gyík. Nézetem sze„ 
rint j6 volna ·f' sz6t - rnelyet a 
mai irodalom nem ismer - újra ke
lendővé tenni a hybrid pseudocroup 
helyett. 

Paracystis = par urocystis 
Pa.r·acystiticns {-), mi a paracysti„ 

tis-re vonatkozik V. ö, 
Par•acystitis (n:et:pd mellett, kö1ül; v. 

ö„ cystitis), a húgyh6lyag körülvevő 
kötőszövet gyúladása„ 

Paradigitogeninm (Ujabb barbaris„ 
mus) = digitoninum. 

Paradisns (0 7to:pclOE:taoi;), szép kert, 
paradicsom Grana paradisi, paradi
csommag„ Azonos: ca1damomum 
maximum. Növénye: amomum gra.„ 
num paradisi Afzelius. 

Paraesthesia, paraesthesis (napcl ál; 
v. ö, aesthesis), hamis érzés az é1· 
zéscsalódás, sub,jectiv érzés, belső 
ingerek 8.ltal támasztott érzés; pél„ 
dául hangyamász8.s, bo1zongá.s1 tag· 
alvás érzetei, 

Paraesthesia olfactoria = cacos
mia subjechiva, 

Par'aestheticns (v ö. az előttevaló„ 
val), mi a paraesthesis.re vonatkozik 

Par•aethenat', paraithenar ('rO 11:apo:l-
5'Evet:p) = parathenar. 

Par'aft'innm (?), paraffin 
Paraffin nm nnquino.:;;nm = vaselina 
Paragensia, paragensis (napd ál, ha-

mis ; v. ö. geusis), hamis izlés, izlés .. 
csalódá,s„ Balogh szerint: fonák izlés. 
Subjectiv izlések1 tárnasztva belső in
gerek által 

Par-aglobnlinnm (nct.pcl mellék (?) és 
globulinum)1 rostonyaképző fehér
nye, rostanyagalkotó fehérnye, albu
minum fibrinoplasticum„ 

Pa.r•aglossa (rcapcl mellék (?) és v. ö 
glossa), a nyelv túltengése, szertelen 
nyelv, az' óriás nyelv = macroglossa .. 

,Paragoge (~ napayoy'fÍ), a széttérés, 
tört csontok széttérése; 2. Hippo
krates szerint (?) beigazitás j 3. = 
derivatio„ 

Paragomphosis (na:pc( ál és gompbo. 
sis), a magzat fejének töké~etlen be
ékelése a medenczébEI„ 

Paragnay„roux (1) 1 tinctura pa:ra.guay, 
paraguay cseppek„ 

Pax,agraphia (i) 7i:et:pct.ypci:tti1Í1 a hamis 
irás, az agraphia egy neme, melynél 
a bete"g-nem a szándékba vett szót 
irja le, hanem egészeri mást. 

Parag:r•aphicns (7tapaypa(fltXÓ~), mi a 
paragraphiáia vonatkozik - hamis 
ir8.si. 

Pax-ahei:·niosns (hybridum ; -----"' min·· 
denekelőtt parerniosus, bár ez is ki
fogá.sölható)1 mi a sérv savós bár· 
tyája alatt levő kötőszövetre vonat„ 
kozik, vagy mi a sérvtömlőt körül. 
vevő szövetre vonatkozik. {Nicola
din_i). Pl phlegmone paraberniosa, 
kötőszöveti sé:rvtömlő„tályog Albert 
III pag 296 

Par·aithenaI' = parathenar. 
Paralactas {barbarismus; Balogh sz6-

táráb61. Helyesen; paragalactas), 
izomtejsavas s6 

Paxalacticns {rrapcl mellék (?) és lac
cicuS I-Iybridum Tán: paragalacti
cus), izomtejsavas 

Paralalia (rco:pcl ál, hamis; Aet:Aetv be„ 
szélni), hamis beszéd, azon beszéd-· 
zavar, melynél a beteg nem a szán·· 
dékba vett szót, hangot ejti ki, de 
tőle egészen elütöt. 

Pa:ralampsis (~ rra:po:'Aaµ.~ti;), fehér folt 
a szem pozczhárty8.ján, leucoma, 

Paralbnm.innm (vox hybrida; rrixpd 
mellék; v. ö. albuminum), mellékfe·· 
hérnye, par·albuminuin, álfehérnye (?). 

Pa:c'aldehydnm (napá és aldehydum. 
V ö ezzel), ·a paraldebyd„ 

Par,alerema (tO no:pet:A1Íp"tJ!J.t!.) 1 1. a félre
beszélés, deliratio ; 2 ostoba fecse
gés, bolond beszéd 

Paralexia (rco:pd hamis, ~ ),l;t~ az ol
vasás), hamis olvasás, egy faja az 
alexiának, melynél a beteg nem azon 
szót ejti ki,_melyet szellemileg olvas 

Pai:algia (rco:pd hamis, ,Q éü.yoi; a fáj
daloin, Balogh szótárá.ból), hamis 
fájdalomérzés ; subjectiv fájdalom. 
érzet, okozva belső ingerek által. Ba„ 
10gh szerint: fonák fájdalmasság. 

Parallelismns {& rrapal.A"t]Ali;µ.Ó~), a 
párhuzamosság. 

Pai:allelns (net:po:'A.AT/Ao~), párhuzamos 
Paralogia (rr:JY..prÍ. ál, 0 Aóyo~ a tan), 1. 

a tévedés, a tévtan, tévbeszéd, ha· 
mis beszéd = paralalia?; 2. a félre 
beszélés, 18.zas félrebeszélés„ 

Par,alysiO··r·henmatismus = rheuma
tisn1us paralyticus = paralysis :rheu-
matica. . 

Pai:•alysis (~ rcapdAucr(i;), a hüdés, a, 

bénulás. Herba pal'alyseos - herba 
pal':i.lytica = primula veris 

Paralysis accomodationis, az alkal·· 
mazkodás hüdésa, bénulása. 



Paralysis adnltornm sjJinalis 442 Parametritis ehroniett posterior 

Pai:·alysis adulto:i"nm spin.alis 
poliomyelitis acutissi111a adultorum 

Pa:r·alysis agitans, reszkető bé.nulá.s, 
ren1egü tagbénuláa · 

Pax-alysis altei:·nans paralysis 
cruciat:i 

Paxalysis apoplectica, véres guta
okozta bénulás 

Pa:r·alysis ascendens acnta, heveny 
felfelé terjedő gérinczvelő„hüdés, v. 
bénulás. 

Paralysis Belli = paralysis facialis 
Paral;vsis bnlbaris, nyúltagyvelöbeli 

gutaütéses bénulás 
Paralysis chlorotioa, sápadtságos 

bénulás 
Par.alysis ci:·nciata seu alter·nans 

seu transve:r·sa, keresztes hűdés v. 
bénulás. 

Paralysis diphtherica faucinm et 
veli seu palati mollis, fenésgyík 
v„ fenegyík okozta garat - és •ínyvi
torlabénulás,, 

Paralysis embolica, verőéreltömÜ·· 
lés okozta hüdés. 

Pa:ialysis faoialis, Bell-féle .arczbé
nulás. V ö„ paralysis Belli. 

Pa:ralysis generalis progressiva 
vesano:i·nm, az elmekórosok haladó 
agyvelőhüdése, elmebántalmas agy
velőlágyulás 

Paralysis generalis spin.alis ante
rior= poliomyelitis acuta et su bacuta. 

Paralysis glosso -pharyngo-labialis 
cerebralis, agy,relőbeli gutaütés 
okozta uyelv··garat.ajkbénulás. 

Pa:i·alysis hemiplegica (Balogh sz6. 
tárából) =_ hemiplegia 

Paralysis hysterica , méhszenves hü-· 
dés, n1éhk6Iságos bénulás. 

Paraly~sis infantnm spin.alis seu 
essentialis = poliomyelitis acutis 
siina infantun1 

Paralysis intexmittens, íólbeuhagy6 
alvégtaghüdés 

Paralysis mnscnlornm seu mns· 
cnla:i-is, egyes izmok, vagy izom
csoportok. hüdése, bénulása. 

Paralysis mnscnlaris psendohyper„ 
tr·ophica (pseudype1 t1ophica), Du
chenne-féle hüdés, pseudypert1ophia 
(nem: pseudohype1trophia !) lnuscu· 
laris. 

Pa.ralysis nervi facialis, Bell-féle 
arczhüdés„ ·v., ö„ paralysis Belli. 

Paralysis ne:i·vo:r·nm, egyes idegek 
vagy idegcsoportok hüdése, bénulása ; 
pl. paralysis ner vi facialis. 

Pai:oalysis pa:iaplegica (Balogh sz6-
táráb61) = paraplegia 

Paralysis partialis (-),részbeli hi-í
dés? Balogh sz6táráb61 Talán pa-

:ralysis nervorum és magyarúl: ré
szes bénulás ? V ö„ azzal. 

Pai:·alysis pe:i•iphexica, oly bénulá.s, 
melynek oka az agy. és gerinczveH::ín 
kivül, tehát a környéken rE.:jlik K ö r
n y ék e s bénulás? 

Pai:-alysis pseudobnlbaris=paralysis 
glosso ·· pha1yngo- labialis cerebralis. 

Paralysis puerper-alis, gyermekágyi 
hüdés, gyermekágyi bénulás 

Paxalysis r·etinae, reczehüdés, látó-· 
reczebéuulás. 

Paralysis r-henmatica, csúzos bénulás, 
Pax·alysis saturniua, ólomk6ros bé· 

nulás„ 
Paxoalysis spastica, görcsös bénulás. 
Pax·alysis spin.alis spastica = scle. 

rosis lateralis, 
Par·alysis spin.alis nniversalis, ál. 

talános bénulása a törzsnek és a 
végtagoknak 

Paxalysis syphilitica, bújak6ros bé" 
nulás. 

Paralysis tntalis (Balogh sz6táráb61) 
= patalysis spiualis universalis. 

Pai:·alysis tox:ica, mérgezésokozta bé. 
nulás, 

Paralysis tr·ansversa = paralysis 
cruciata 

Pax-alysis t:i;·aumatica, S(:hülés okozta 
hüdés 

Para.lysis venenata (Bn.logli sz6tá-
1áb6l) = paralysis toxica 

Pa:i·alyticus (Tiet.pCl.Avnxó;), 1. oldékony, 
old6 ; 2 bénult, szélhüdött. 

Parama:ecinm.. coli Malmstein, hur. 
kabélben és vakbé.lben talált infu
so1umféle állat. 

Paramastitis (TtCl.pd és inastitis) = 
Inastitis phlegmonosa pr0funda 

Paramenia (Ttapo'. hamis; v„ ö„ menes„ 
Balogh szótárából)= parameuo11hoea. 

PaJ:amenispei:·minnm (-), a halvész. 
lnag egy alaga, alkaloidja 

Paramenori:·hoea (rtapo( hamis ós me
norrhoea), rendellenes virágzás, rend
ellenes tisztulás, rendellenes időben 
jelentkező hószám 

Paramenori:·hoi'cus (v, ö, az előtte. 
valóval), rendellenes tisztulási stb. 

Parameria (TO: Tiaprx,u.~ptet.) 1 - a czom.
bok belszine - internae par tes fe .. 
motum. 

Para.mesns dactylus (Ó rr:et.páµeao~ 
OiixTuAo;), a gyürüújj. 

Paramet:iitis (Tio::pO: melletti v. ö. me
ti:itis), a inéh körü1fog1al6- v, körül
fogó kötőszövet gyuladása, phleg
mone pelvica. V, ö. peiimetritis. 

Paramet:iitis chronica posterior·t 
a Douglas-féle öböl kötőszövetének 
idült lobja, gyuladása, 

l 



Parametritis- pnerperalis 443 Paraplegia dolorosa Crnveilhieri 

Parametritis pnex·peralis, gyermek· 
ágyi medenczekötöszövetlob - a 
Douglas ·· féie üreg kötő szövetének 
gyermeká.gyas gyuladása„ 

Parametr,ium (n:aprÍ. körül és metra), 
a méh körüli táj 

Paramidotoluolnm (v. ö, paramidum 
s toluolum), paramidtoluol 

Paramidnm{-) a paramid,1ne1léka1nid. 
Paramimia {n:aprí., p.lµr;;::Jo:t utanzani), 

fonák arczjáték. Balogh sz6tá.ráb61. 
Pa-r-amorphium"= thebainum 
Par·amylenum (-), paramylen. 
Pax·amylnm, paramylonum (n::t.pcl 

mellék s amylum), állati keményitő. 
Balogh szerint: jodd"al ne1n festhető 
keményitö. 

Pax'anaphthalin.nm (rcttpcl mellék; 
v„ ö naphthilinum),aparana1Jhthalin, 

Paranephx,itis (rr:o:pd köriil s v. ö. 
- nephritis), a vesét körii.lvevő, köri:n„ 

foglaló sejtszövet lobja 
Paranephriticus (v. ö. pa1·anephri

tis), v_esefog:al6 sejtszövetlobi, ini a 
paranephritis1e vonatkozik. 

Paranephros {;i;c;:prÍ. mellék; v. ö 
nephrns), a mellékvese 

Pai;·anoea, pax-anoi"a (~ n:et.pcl\loto:), 
az elmezava!1 az eltnekór, elmehá
borodás, elmebántalom, eszelélség. 

Par'anoi"cus, elmekóros, elmeháboro
dott, őrült: eszelős 

Par·aparesis (net.pcl l;:étoldali j -v. ö, 
paresis), 1nindkétoldali félhüdés, 
mindkétoldali féligbénulás. 

Pe.rapechinm ('rO n:ttplln•{Y.tO\I) = l'adius 
Parapectinicum. se. acidnm (-)

1 
parapE ctinsav V. ö, 

Pax-apectinnm (net.pd" mellék; v ö. 
pectinum), a parapektin 

Pax'apeptonnm MeisaneX'i (v„ ö. pep
tonum), val6szinüleg = syntoninu111 
hydiochloiicum. 

Paraphasia (~ 7tllpcÚpet.crt; hamis, ál
nok beszéd ; v. ö. aphasia), kóros 
beszéd, kó1;;ágos hamis beszéd A 
beteg kihá.gy egyes szótagokat vagy 
szavakat s a szándékolt helyett egé·· 
szen más szót ejt ki. V. Ci. pa1·alalia 

Paraphia (11:1XpOC ál; ·~ &cp~ a tapintás), 
kóros rendellenes tapintás, ha1nis 
tapintás, ,tapintáscsalódás 

Par-aphim.osis (Ti n:et.pet.!plµü!crt;), a inakk
' öv, vulgo 1spanyolgallér1, V ö.pbimosis 
Par-aphonia {Yj 7ret.pet.tpú}\11et.), a kellenuit„ 

len hang, a hamis hang. 
Pai;·aphonia pnber'nm seu pnbes· 

cen tínm, a serdülők hangváltozása 
Pai;·aphonia r·esonans = rhinophonia 
Par-aphonicns, paraphonns {'m>:.pá

<púl\IO;), hamis hangú 
Paraphora (~. n:o:pwpopet.~, az eszelőség„ 

Paraphor•ns, paraphoricns (n:apcfcpo
- po:;:), eszelős 

Paraphr·ásia (~ n:et.pácppctcH; a körül„ 
irás !) , a nyelvbotlás , s pedig : 

Pai:·aphx,asia par-anoica - para,
phrasia vesana. 

Pa:i"aphrasia thematica, eszmeneti 
n;y elv botlás , fogalomzavar okozba 
nyelvbotlás 

Paraphr-asia ver·balis, Szóbeli nyelv
botlás 

Pai:-aphI-asia vesana seu paranoica, 
az elmekó1·osok nyelvbotlása -· kik 
vagy új értelmet adnak bizonyos 
szavaknak - vagy egészen új sza„ 
vakat alkotnak fogalmaik v rögesZ·" 
méik kifejezésére. 

PaI'aphr·eniticns, lázasan féll'ebeszélö. 
Paraphrenitis (~ TCet.po:q:ipE\IÍ't"t; -- i'.f'P~>' 

\ll't"1]~, n1i a rekeszhez vagy a lélek
hez tartozik), 1. lázas félrebeszélés = 
deliritim; 2 rekeszlob általában, t, i„ 
vagy pleuritis diaphragmatica vagy 
peritonitis diaphr·agmatica 

Par-aphrenon = diaphragn1a 
Paraphron (rro:pclcpp0\I) = pataphrone

ticus. 
Paraphrónesis (~ n:llpcti'.f'pÓw;cn;) = 

paraphrosyne. 
Paraphi;·o:neticns, 1, eszelös, örjöngö, 

5rlilt, tébolyodott; 2 elmeháborodás 
oko:i:fat 

Paraphronia (~ n:et.pcxq:ipo\ll«.) = 
Paraphrosyne (~ n:o:paq:>poO\Í\l"fJ), az 

eszelöség, kis8bbfokú elmezavar„ 
Par,aphyas ((ó n:llpaq:>ucf;) = 
pai;-aphysis (~ Tio:pclc:pucrt;), 1. a sa1j; 

2. mellékág 
Par·aphyta = neoplasmata 
Paraplasia, paraplasis (no:pcl 41; 

v. ö„ plasis, plasma), álképlet, neo
plas1na képződése. 

Pax'aplasma (11:1XprÍ. ál, rendellenes, ha· 
inis ; v. ö. plasma), 1. a torzalak1 ékte
lenség, defor1nitas; 2 jelenleg: apro
toplas1na hig részének megnevezé.se 

Paraplecticns (n:ttparcAY)X't"tXÓ~), félhű .. 
désbeu szenvedő, féloldali bénitlásban 
szenvedő. V. ö„ paraplegia 

Paraplegia {~ n:apa.rcAE-ylet., 1tctpanAéovEt\I 
oldalt megütni, egyik oldalon, - fél
oldalon n1egbénulni), szóról szó1a: 
féloldali szélhűdés, féloldali bénulá,s 
l:Ia pediglen n:et.pcí )>kétoldal« értellné
ben szerepel - akkor mindkétoldali 
hűdés ~ keresztes v. haránt bénulás 

Pai;·aplegia· a frigor'e: hülésokozta, 
vagy hűléses bénulás. 

Paraplegia bra:.chialis, a két kar hű· 
dése, kar-bénulás. 

Paraplegia dolorósa Cruveilhieri1 
csigolyarákokozta fájdalmas b.énulás 

1 
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Paraplegia nrinaria 444 Paratropicns 

Paraplegia n:t'inax,ia seu nx'ogeni·, 
talis, húgyhól,yaghüdés, húgyhólyag:. 
bénulás 

Pax·aplegicns (n:a.:pa.:nAl')ytxÓi;) = paia
plecticus 

Pax·aplenriticns (--.,.), mellnyilalási 
v„ ö. 

Parapleuritis (r.:cr.pti ál ; v ö„ pleuii„ 
tis) = pleurodynia„ 

Para.ple:x:ia. (~ 7tctpa.:n:);l')i;la.:.) = para·· 
plegia., 

Parapo0sis (itctptÍ ál és itO'l"ijO'~.;), 1-.óros 
tengélet, Eisenmann. 

Pa:xapophysis (it11po'. mellett; v„ ö. 
apophy:Sis), haI·ánt csigolya nyúlvány, 
Balogh szótárából. 

Pax'apoplexia (n:aprí majdnem; v ö. 
apoplexia), kisf0kú gutaütés 

Parapsis ('mxprl ál, lj al).i~i; a tapintás), 
kóros tapintás, álta-pint.ás, ha1nis ta
pintás, tapintáscsalódás. 

Pa.x·apsis illusoi:ia, tapintáscsalódás 
Pararx·hotacismns ; v ö rh0tacis

mus. 
Paxax·i:·hythmicus, rendellenes rhyth .. 

musban ver8; pl pulsus para1rhyth·· 
micus. V. ö. 

Parax,rhythmns se. pnlsus (n:cxptl~Pu:J-
µoi;), rendetlen v„ rendellenes rhyth
musban verő érverés. 

Pa.x·ax·thre:rna, paTai:··thi:·oma (r.:r.1.pdp .. 
~pijµct, rcr.1.prlp~pc.uµa.:), 1. tökéletlen vagy 
álficzamodás; 2 Galen definitiója 
szerint: a ficzamodás. 

Pararthx,esis (·~ rcctprfp:Jp'l]at.i;) = parar
throsis 

Pax·arthroma = parathrema. 
Parax,thi:·osis (rro:,oáp'.Jpwa~.;), ficzamo

dás, ficzanlitás 
Pai:asalíoylum, paxasalicylinm, 

parasalycil, -paraszaliczil. 
Paraschides (a:~ n:a:pr.1.cry_(Oei;), csontszál

kák, tört csontok szálkái,, 
Pax·aseisma, parasisma (rO n:r.1.pOCcretcr„ 

µo:), 1. a tagl€dtés , karlejtés test„ 
gyakorlásúl; 2. a testgyakorlás ál· 
talában .. 

Parasiticns (n:r.1.po:crlnxó.;) = 
Parasitus (rcr.1.pd.crrroi;), élősdi. 
Parasorbinicum se acidum (--), 

parasorbinsav, berkenyesav, 
Paraspadia (1t"r.t.pr.t.0'1t0Cv oldalt félre„ 

húzni) , oldaltvizelés, oldali mony
nyilás. 

Paraspadiaeus, pax·aspadias (-) , 
oldali mony„nyilá.su, oldaltvizelö. 

Paraspadicus (v. ö pa:raspadia), 
oldalt vizelési stb„ 

Pax,asphagis (~ 1t"ctpr.t.crr.payli;), a gége 
oldaltája 

Pax•astata, pax'astates (0 rco:p11crTá1"'1j.; 
&Oijv mellette álló mirigy) = paras„ 

tata adenodes = pa1·astata glandulosa 
= p1·ostata, 

Pax'astata vaX'ÍCosa = epididymis 
Parastatadenitis (v. ö parastata és 

adenitís), dülömirigy-lob , a dülő
mhigy gyuladása, prostatitis 

Pa:xastatae (o[ TC1Xp11atd1"o:t)1 a mellék
herék = orchides pa::astatae Rero·· 
philus és Galenus értelm6iben n:pocr·· 
Tá-ra.:l áfü:voe:töe:ti; - ond6hblyagcsák; 
n:pocrTCÍ:-rai xtpcroetOe:fi; a mellékheJék„ 
A. mai prostatát Galeuns-úgy látszik, 
nem ismerte mint külön szervet 
V ö Hyrtl Onomatologia anatomica 
pag 425. 

Par·astatitis (v, ö„ parastata) = pro·· 
s tati.tis. 

Parasternalis (rc11prl inellett és ster· 
nalis: vox hybrida ), se, liuea, para
sternalvonal, szegy-melletti vona.1.. 

Parasti:·epsis ( lj rca.:pa'cr,pe:~ti; 1 rcr.1.pa:
crTpÚpe:~v elgö1bitni) = subluxatio 

Pai:asynanche (1Í n:rxpr.1.auvOCyz.11) = 
paracynanche. 

Pai:·asynovitis { n:apOC mellett és syuo
vitis i hybridu1n) = synovitis fun
gosa, 

Pai:,asystole (n:r.1.pc{ változás értelemben 
és systole), a szívve1és idBköze, t. i. 
azon időköz 1 melyet a. systole és 
diastole közt észlelüuk 

Pai:..atax·sia = tarsectopia 
Pai:·athenar (,O rcr.1.pá'.Jtvr.1.p)1 1„ a külte·· 

ny ér ::;;zine, a kisujj t~ja; 2. a tenyér„ 
nek kéztöi r·9sze 

Parathenar parvus = flexor brevis 
digiti minimi. 

Paratio (parare késziteni), a készités, 
Paratopia (no:pd, &.-ron:o'.; helyét vál„ 

tóztató), helyváltozás, dislocatio. 
Paratopiae, a szervek helyzet válto· 

zásainak bántalmai?! Dislocationes, 
Par-atx,imma (rO napd-rpqJ.!J.Cl1 rcr.t.pr.t.1"pl

~e:w valamihez dön:sölni), feltörés, 
felpállás„ 

Paxatx-ipsis (v. ö paratrimma), felpál
lás, feltörés, mint folyamat; inig 
ellenben paratrimrna e folyamat 
eredménye. V ö„ intertrigo. 

Paratxipticns (v. ö. paratripsis), fel
pállási, felpálló stb 

Pa:i·atrope (~ 1tClpa.:TpQn:~), elforditás, 
elferdités 

Paratx·ophía (rc11pá mellett, ~ -rpor.p'fÍ 
táplálkozás), rendellenes táplálkozás„ 

Paxatrophiae Eisenmann (v. ö. para
t1 ophia), rendellenes tá.pl8,lkozás okozta 
bántalmak 

Pax,atrophicus (v. ó. paratrophia), 
rendellenes táplálkozású„ 

Paxatropicus (v„ ö. paratrope), el. 
ferdítési, elferditéí. 
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Par'atyphliticus (v. ö. paratyphlitis), 
vakbéltáj..tályogi.Abscessus paratyph·· 
liticus, vakbéltáji tályog. 

Par•atyphlitis (Tb •uq:i10v lvTEfJOIJ a vak
bél), vakbél körüli lob; a vakbélt 
körülfoglal6 sejtszövet gyuladása, 

Par,citas {pa1cus takarékos), fogyat
kozás, hiány; pL vér., epe„, nyál
f<;igyatkozás 

Par'cns, fogyatékos, csekély; pl, urina 
parca, kevéshúgy,megfogyott vizelet. 

Pareccoeloma (ito:plx mellette, ki· 
felé, xotAoUv tágitni) = diverticulum 

Pareccoelosis (v ö. pareccoeloma), 
a diverticulum képződése. 

Par,ectama {r:a.:pe:xi:-eho:tv oldalt kitá
gitni), rendellenes tágulat. 

Parectamicns (v. ö, parectama), 
rendellenes tágulasi.. 

Parectasis (~ 1t"o:péxTa:O'ti;;), :rendellenes 
tágulás. 

Pax·egor·iea se. r-emediai szószerint: 
izgató, bátoritó szerek, a m, exci
tantia Legtöbb esetben : enyhítő, 
csillapító szerek„ V„ ö 

Paregor·icu.s ( 1tO:PiJ'fOptY.Ó.; 1tO:flYJYOfJEl-J 
szóval b3,toritani), enyhitö, csillapit6, 
b3.toritó, 

Par>ellinum aeiduxn, a parellsav j 
lecanora parella kristályos sava. 

Paremptosis ( ~ rco:péµ1'tTWtn.;; 1tape:µ1't[1t· 
-re:w belekerülni), 1. rendellenes helybe 
v,. helyzetbe va.ló belekerülés ; 2 Era
sistratus értelmében = error loci; 
3, Galenus értelmében = amaurosis 
-vérkiömlés vagy savókiömlésmiatt; 
4. Galenus értelmében általában: 
»ler akodmány«, mint oka min
den bántalomnak. 

Pareneephalis (1] 1'ta:ptyxtqnxAL.;), mel
lék agyvelő, agyac:s = cerebellum 

Parencephalitis (v. ö„„parencephalis), 
az agyacslob, agya.csgyuladás, a kis 
agyvelő gyuladása„ Az újabb hoda
lomnak nem tetszik e szói mert kor
rekt, s hclyettesiti a barbár: »cere· 
belitis« kifejezéssel. v„ ö. encephali
ditis, S ennek alapján tán: paren
cephaliditis, mertgen,.: rca;pe:yxe:(flo:AlOo;, 

Pareneephalocele (v. ö, parencepha
lis és cele), agyacssérv, a kis agy
velő sérve, 

PaJ;·enchy~a (tO nap€yx.uµo:; rco:pEyx.úe:tv 
betölteni), a gyurmaszövet1 a bél

, szövet, terimbeles sz:övet. 
Pax·enchymaticus (v„ ö. par·enchyma), 

terimbeles, gyurmás, beles 
Parenchymatitis (v. ö. parenchyma), 

terimbeles lob, terimbeles gyuladás. 
Parenchymatosu.s (v, ö. parenchyma i 

hybridum), terimbeles, beles. 
Parenchymepatitis (v. ö, parenchyma 

éS hepatitis), terimbeles niájgyula
dás. 

Par'enchysis (~ r.tZplyy_w:n.;), a terim .. 
beles szövet képzlidése. (?) 

Pax·encx·anis (~ 1'tctpe:yxpa;v(~) = paren
cephalis, 

Parepithymia (re apci rendellenes; ~ lr1t-
5uµ[a a vágy), kóros vágy, kóros 
megkívánás, pl.. terheseknél 

Pax•epithymious (v„ ö„ parepithymia), 
kóros Vágyú, megkívánó 

PaT·ere se. medicum (? !), orvosi véle
mény, orvosi lelet és orvosi véle
mény„ '»Látlelet« (visum repertum) -
mint magyar orvosi barbarismus -
elvetendő. Baloghuál: orvosi szak
vélemény. 

Par·er·ethisis (rcapo'. rendellenes; v. ö. 
erethisia, erethisis), rendellenes izgá
konyság, kóros ingerlékenység 

Pai:·erethismus = parerethisis. 
Paresis (fi rcclpta~.;), 1 elernyedés i 2. 

tökéletlen szélhűdés, tökéletlen bé. 
nulás, 

Pax·eticu.s, (rcrlpETO~), ernyedt, ernyesztő, 
félhüdött, félig-meddig béna Metho
dus paretica, ernyesztő orvoslás v. 
mód. Exarthrosis paretica = luxatio 
ex atonia ligameutorum 

Paricinu.m (?), Flückiger szerint = 
pelosinum = cissampelinum j Walz 
szerint = bebeerinum = buxinum. 
Balogh sze1·int : china. de Para fusoa 
alkaloidja„ Hozzá teszi azonban, hogy: 
állitólag. 

Pax·idinu.m, pii.ris quadrifOliá Linné 
kristályos glycosidja. (Walz.) Balogh 
szerint: paristyphninnm bomlásá
nak terméke. V. ö. azzal 

Paridr·osis (rra;pd_ mellett; v. ö. hid„ 
rosis), az izzáiás ideje?? 

Paries, a fál. 
Pax·ies abdominis, a hasfal. 
Paries oi:·bitae, a szemüreg, a szem

gödör fala. 
Pax·ietalis (v ö„ pa1ies), falzati„ Ossa. 

parietalia, a falcsontok, a koponya 
oldalcsoutij ai. 

Par·ietaria officinalis Linné, orvosi 
falfü„ 

Pa:a:·ietes abdominis, a hasüreg falai. 
Pa:a:ietinicnm se. acidnm (-) = 

chrysophanicum -acidum., Balogh szó· 
tá1ából 

Pax·ietinnm (Herberger), a parietinum, 
a parmelia parietina sárga festő 
anyaga. 

Pax·igeninnm (-), a parigeninum. V. ö 
Pa:a:·iglina, par·iglinnm = 
Paxillinicu.m acidum = smilacinum. 
Parillinum = smilacinum. 
Paris qnadrifolia Linné, solanum 
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quadri:f'olium, a_ farkasszölö, négy• 
levelű csillár 

Párisagoge (rrci:pcl mellesleg, ~ dcraywy~ 
bevezetés), a betüremlés, intussu:scep
tio iutestinorum 

Pa:i"isthmia (t\'l. n-ap[a:Jµ~a), 1„ tonsillae, 
ámygdalae ; 2. an1ygdalitis, 

Pax·isthmicns ( v. Q, paristhmia}, man
dolás, maudulalobos 

Paristhmitis (v., ö_. paristh1uia), man
dulalob, amygdalitis, maudulagyula
dás. 

Pax·istyphninum (v ö paris_ quad:i:i
folia és ?), a faikasszölőnek keserü 
amorph glykosidja -- paristyphniu. 
(Walz .. ) 

Par·melia islandica (parma a paizs) = 
lichen islandicus 

Par·melia parietina Ach., fali vagy 
sárga zuzmó. Lichen parietinus J-.1 

Parocheteu.;;is (-fi T-T!.pozé•e:vcr~~), az 
elvezetés, elvonás, derivatio , 

Par·ocheteuticus (v. ö parocheteu
sis), elvonó, elvezető. 

PaX"odontis (Ttaprí. lnellett, Oooif~ fog), 
állitólag Celsus sze1int o:::;= parulis 

Pax·omphalocele (Ttaprí. mellett és v„ ö. 
omphalocele). köldök melletti sérv, 
köldöktáJ'i sérv„ 

Pax·oni:a;ia ( TCapOC rendellenes ; -rO ŐvE~po i 
álo1n), kóros álom, rendellenes áhno· 
dozás„ 

Paroniria ambnlans = son1nambu·· 
lismus„ 

Paronii:ia loqnens = onei:t·ogmus. 
Paroniria salax: = pollutio nocturna 
Paronychia (~ TCapwvvy,Ja; rco:pci melletti 

v„ ö, onyx), szóról szÓ:ta: a kör·öm
foglaló lágy szövetek gyuladása, tá~ 
lyoga„ A, m, 0nychia late:talis„ V„ ö 
panaritium; 

Paronf'chia diabetica, czuko:t beteg
ségokozta körömméreg, 

Paronychia syphilitica1 bújak6ros 
körömmé:teg. 

Pax·onychicus (v„ ö. pal·onychia), 
körömméreg okozta stb. 

Par·önychis (~ -..:o:pütvuy_l.;) = pa.rony„ 
chia. 

Par·ophobia1 állitólag = hydrophobia. 
Parophthalmia (Ttixpii mellett, kö1-ül j 

v„ ö. opthalmia), a sze1nfoglaló szö„ 
vetek gyuladása, a szeln környéké
nek gyuladása 

Pax·ophthalmoncns ( Ttapri mellett; 
v. ö. ophthalmus; ó Őyxor, daganat), a 
szem szomszédságában levő daganat, 
a szemmel szomszédos daganat. 

Paropiae {l) napwn-la), a ;külső szem„ 
zugok. 

ParOpis, pai:·opium (f, rcapc.ln:[;, TO 

7tetpCÚn:tov),- a szemellenző, szemel'nyö. 

Pat·opsia = 
Paropsis (rro:pcl hamis; v. ö, opsis), 

szemhibázás1 rosz látás, szemcsal6-
dás. 

Pax·opsis illnsoria = pseudoblepsia„ 
Paropsis longinqna = presbyQpia„ 
Pa:i·opsis lncifuga = nyctalopia, 
Pax·opsis uoctifuga = hemeralopia. 
Pa:z:·opsis propinqua = myopi:i. 
Pai:·optesis (~ 1ti:t.:pÓTcT1JO"t~ a sülés), 

forró homokfürdö. 
Pa:z:·or·asis {-fi ·TC-apópacrt~), 1. elnézés; 

2„ szemhibázás, szemcsal6dás 
Pax·or·chidicus (-), mi a mellékherére 

vonatkozik. V ö. 
Parorchidinm (rr.apr:Í. mellett; v. ö. 

orchidium)1 1. = c:ryptorchi&; 2. = 
epididymis? ~ 

Pax·o:r·ganicus ( TCapd hamis; v„ ö orga· 
nicus) = pseudorganicus. 

Pai:·or·ganum (-:i;a.,ori ha1nis j v ö. orga
num) = pseudorga:ium. 

Parosmia (Tto:ptt hamis ál; -fi_Óaµ~ a 
szag), hamis szaglás, szag_láscsaló
dás. Balogh szerint : fOnák szaglás. 

Par·osmicns (-), mi a parosmiá-ra 
vonatkozik 

Pai:osphx·esis (n:o:piÍ ál j v„ ö osphre„ 
sis) = i)arosmia De jobb, mint pa
rosmia. 

Parostalis (Vox hybrida. Tán: paros„ 
teiuusj, álcsonti, álcsontképződési. 
v ö 

Pa.x·ostosis (n-ixpci ál; v„ i:i., -ostosis), 
álcsontképződés ; b. i. csontképződés 
oly helyen, hol - csonthártya nincs, 
1nint pl izo1n ban, kötőszövetben 
Ba.logh szótá1ában: parostia ('? !), 
hiányos csontképződés ! ! Kinek van 
igaza?! 

Parotideus (-), fültí:S1nirigyes„ Angina 
parotidea = parotitis„ Venao, atte-
1iae parotideae, a ~ültömirigy erei, 
veröerei. 

Pai:·otidoncus (v. ö„ parotis és Ó Őyxo; 
a daganat), fültű1nirigydaganat. 

Parotidos~h:Thns ( v. ö„ parotis és sci-· 
rrhus), fültőn1irigyrak„ 

Par·otis (i) rr.apw-r[;), a fültő1niiigy., 
Parc.titicns (-), fültömirigygyuladásf. 

v. ö. 
Pax otitis (-fi rrapw-r(-:-t~ vÓcrDr,), fültöffii. 

rigygyuladás, fültőiniiigylob. 
Parotitis accesso:a;ia, j8.rulékos íiiltő

miiigylob 
Pax·otitis benigna, ne111 vészes v, 

hruutos fdltő1nii-igylob v„ ö. 
Pax·otitis catar·rhalis = parotitis 

benigna Népnyelven: fülistrdug. Gy6„ 
gyitják pedig olykép, hogy „meg,
nyo:rri.kodik« a lóistráng csülkével 
Ha. a beteg - fiú, akkor paripal6-
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istrángját, ha pediglen leány, akkor 
_:k.ane:tal6istrángqt ves.znek (Majdány, 
Torontál megyében.) 

Parotitis consecutiva = parotitis 
symptomatica. 

Pa:r·otitis epi_demica, járványos fültö
mirigylob 

Parotitis idiopath:i.ca, eredeti fültő'· 
mirigylob A m„ parotitis benigna 

Parotitis met'!l.statica, átrakorl.ás
- okozta fültömirigylob, 
Parotitis polymorpha = parotitis 

epidemica. 
Parotitis scax·latinosa = pa1'0titis 

lnetastatica. 
Parotitis symptomatica = parotitis 

symptomatica. 
Pa.rotitis typhosa = parotitis metas„ 

tatica„ 
Parova:rialis (- hybridum), mellék

petefészkes stb Cysta parovarialis 
(Jobb: cysta paroarii), mellékpetefész
kes tömlő. V ö 

Parovaríotomia (v ö pa1·ovariuni és 
i LOfJ.°t) a metszés. Barbarismus), 
mellékpetefészek-kiirtás. Tulajdon
kép; paroariotomia vagy paroariec„ 
tomia 

Parovarinm (rcxpá mellétt és ovaIÍum 
Hybridum), mellék petefészek„ Tulaj·· 
donkép: paroarion, paroarium. 

Paroxybenzoicns (rco:pi és oxbenzoi-
cus), paroxybenzuesav-as 

Paro:x:ysmns (6 rco:po~ucrµ.ó~), a roham 
·· lázroham, k6rroha1n, 
Pars, a rész. 
Pars caver:nosa penis et ux·ethx-ae, 

a húgycső és 1nony m e r e v ü 1 ő 
része,. Eddigelé : ine1·evencses, barlan
gos része 

:Pars cei:·vicalis nei:·vi sympathici, 
a sy1npathicus ( együttérZő ideg) nyaki 
része. 

Par'S .lumbo-sacralis ner·vi sympa-
thici, _az egyiit_térzö ideg ágyék

. kereszt-csonti részlete, 
Pars membranacea seu muscular·is 
. nr·ethrae, ·a húgycső hártyás része. 
Pár'S pelvica ossis saci:i, a kereszt„ 

csont medenczés része 
Paxs -pelldula penis = _pa1s caver

- nosa penis, 
Pax·s pei:·inealis ossis sacxi, a kereszt

csont gátrésze. 
r~i:·s prostatica nx·ethrae, a húgycső 

dülőmhigyes része„ 
Pars tendinea diaphx·agmatis = 
. centrum tendinosum diaphragmatis. 
Pa:r·s thorac_ica nervi sy~pat4ici, 

az együttérző ideg melli részlete v„ 
mellrésze 

;1:1'ax·tes aequales,- egyenlő mennyiségű 
részek V. C. anaticus. -

Paz·tes .anatiCae = partes aequales 
Par·theniuS moz·bus -(·~ ;ca;p'.Jl11toc vócro; 

szűz betegség) = chlorosis 
Pax·the;nochloi:·osis (-v ö. p~rthenos 

és chlorOsis) = chlorosis vhginea 
:::::: ehlorosis 

Pazthenogenesis ( v, ö. parthenos 
és genesis), a szűz nemzés, s !Z ü z
f o g a m z ás 

Párthenos (ii rco:p'.Jl110;), a szűz 
Pai:·thenosus = parthenius morbus 
Partialis (v .. ö. pars), részletes, rész-

leges, helyi, helyhez kötött Inflan1-
n1atio partialis = infl.a1nmatio topica 

Paz·ticeps, részes. 
Participatio (-), részesülés 
Pax·ticnla ( - ), részecske. 
Par·ticularis (-), részletes 
Pa:c·tni:iens, vajudb, szülő 
Par•turitio (parturire vajúdni, szülni), 

va:judás,· szülés„ Egyéb synonymai: 
negotiu1n parturitionis, actus par· 
turitionis, enixus foetns, enixiofOetus. 

Pax·tns (parere szülni), a szülés 
Par·tus axtificalis violentus; v ö 

violentus, accouchmeut forcée, 
Pai:·tus caesareus = sectio caesarea„ 
Par·tns immatn:r us,idétlen,koraiszülés 
Pax·tus multiplex, többszörös szülés, 

Értendő: több inagzatuak szü1lése? ! 
Par·tus occultns, titokban szübbs, el· 

titkolt szülés, titkos szülés 
Par·tus posthumns, utbszülés. 
Pa:c·tns praecipitatus, i·ohamosan 

gyors szülés 
Partus sexotinns, elkésett szülés, 
Partns simnlatus, tettetett, sziulett 

szülés 
Partns snpposititins, alácsúsztatott 

szülés. 
Pax·nlideodontitis (v„ ö parulis és 

odontitis), parulis és odontitis, v„ ö 
ezekkel. 

Pax·nlis (~ 11:a;pouAl~), ínytilyog, fog· 
hústályog, t. i. abscessus subperios· 
talis, tályog, mely a fogmedernyúl
vány1 vagy csonthártyája alatt tá1n?od, 
Többnyire szuvas fog okozta csont. 
há:r tyagyuladás 

Par·nria (n:ü.pá változás, rendellenes 
értelemben; v. ö, ;uron), k61·os, :rend 
ellenes vizelés. Balogh szótárában : 
nehéz vizellés. Nem valbszinü, hogy 
e forditás kifogástalan, V. ö. a kö· 
vetkezővel 

Par·tiria diabetica = diabetes mel· 
Jitus 

Parnr·icns (v. ö. paruria), :r·~ndelle· 
nesen vizelő, kóros vizeletben 
húgyelvá1asztásban szenvedő 
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Parnroeystis 448 Pathematologiens 

Par'nrocystis (Tta.pc:l mellett; v. ö. 
urocystis) :::: diverticulum cystidis 
urinariae.. Balogh szótárában : . mel„ 
lék húgyhólyag, rekeszes húgy~ 
hólyag (?) Diverticulum gurdély -
tehát: húgyhólyag-gurdély. v„ ö di„ 
verticulum vesicae. 

Pasma (-rO 7to::'aµo::), a hintőpor, pulvis 
adspersorius„ 

Passa (pati solem ! Siebenhaar), 1„ az 
aszó.szőlB ; 2 = passum, 

Passio (pati szenvedni, tűrni), a bán·· 
talom, a kór, a betegség, szenvedély 
Balogh: hasmenésnek is fordítja, de 
az csak bizonyos összetételben áll, pl. 
passio coeliaca. V. ö„ azzal 

Passio animi1 elmebántalom. 
Passio bovina = phthiriasis. 
Passio cadiva ( caduca ?) = epilepsia. 
Passio car·diaca = epilepsia Kraus 

szerint; Siebenhaar szerint = cardi
algia„ Ha »cardiacus«„t a szívre vonat
koztatjuk, akkor elfogadható Kraus 
nézete Megemlités1eméltónak tal'tom, 
hogy a nép (legalább az én vidékem
beli, To1ontál éjszaki része) az epi
lepsiat »szivszoritás«-nak 1nondja1 

különösen akko1 1 ha vagy illedel
mesen akar szólni, vagy ha irtózik 
a »nyavalyatörés« kiejtésétl:ll 

Passio coeliaca = aífectio coeliaca, 
fluxus c00liacus, diarrhoea chylosa, 

Pn.ssio hypochond:E-ica h,ypo-
choudria, 

Passio hysterica = hyste1ia 
Passio iliaca = ilaus 
Passula (passa kies„) = passa 
Passnlae majo1·es, nagy aszúszölö 
Passulae minox·es, apró aszúszőlö 
Passum (?) = panaritium ? ? 
Pasta (rrdcr-ra: (?) j 1tctO"t0i; 1neghintett)1 

a pép, a tészta 
Pasta althaeae, a zilízpép, ziliztészta, 
Pasta cacao caragaheenata, ka1agé„ 

nes csokoládé, 
Pasta cacao cum extx·acto ca:r·nis, 

húskivonatos csokoládé 
Pasta cacao cum lichene islandico1 

izlandi zuzmós csokoládé. 
Pasta cacao cum. pasta gnax•ana, 

guaranás csokoládé, gvaranás csoko
ládé, 

Pasta Canquoini, Canquoin-féle pép, 
Pasta caustica seu escha:r·otica 

viennensis, bécsi marópép 
Pasta comp-acta, tömött pép 
Pasta dentifritia dnx-a1 ke1nény fog·· 

tisZtitó pép. 
Pasta dentih·icia mollis1 puha fog

tisztító pép. 
Pasta eschax·otica viennensis = 

pasta caustica viennensis 

Pasta glycerini cosmetica, kendözö 
glicze-rinpaszta. v„ ö pasta. junonia. 

Pasta guai;ana, guaranapép 
Pasta gnmmoso-albnminosa = pasta. 

althaeae 
Pélsta junonia = pa.sta glycei:ini 

cosmetica. 
Pasta lichenis islandici, izlandi 

zuzmópép, 
Pasta liquiri ti a e cum sale ammo

niaco, ammoniakos higviricz .. tészta„ 
Pasta liqnll-itiae ilava, sárga hig

viriczpép vagy tészta. 
Pasta liqnix·itiae nigra1 fekete hig-

viricz .. tészta. 
Pasta mollis, puha pép, puha tészta 
Pastilli (pastillus többese), a szeletkék, 
Pastilli bilinenses = pastilli e natrio 

hydrocarbonico 
Pastilli cax·nis, hússzeletkék 
Pastilli de Vichy = 
Pastilli e nati;·io hydrocax·bonico, 

hydrokáx bonos nat1·iumszeletkék, 
sz6da-szeletkék 

Pastilli extracti liquiritiae enni 
sale ammoniaco, szalamiás czukor
kaszeletkék 

Pastilli sex·ipari = trochisci seripa-ri, 
Pastina.ca anethnm. Spx·„ = anethum 

grave0lens Linné 
Pastinaca opopanax = opopanax 

chfronium ICoch . 
Pastinaca sativa Linné, keXti paszti

nák. Azonos: anethum pastinaca Wib 
Pastinacinn:m, a pastinacin1 a paszti-· 

nák illékony alkaloidja. 
Patella (-), a tilrdkalács Azonos: 

epigonatis, epigonis 1 mola, os disci-· 
forme, os scutifr•rme, os thyrodes, 
01 bis genu, oculus genu, olecranon 
mobile, rotula. 

Pa.tella .flxa = olecranon. 
Patellaris {v„ ö. patella), térdkalácsi 
Patens (patere tátongni), széjjelálló, 

tárt Calyx patens, tágas kehely„ 
Folia patentia, rami patentes, széjjel
áll6 levelek, ágak. Folia pateutissima, 
vizsziutesen áll6 levelek, f e k v ö 
levelek 

Patex·, az atya, Pater omnium viven
tíum = penis, 

Paternus, atyai, öröklött. Morbus 
paternus, öröklött bántalom, örökbe 
kapott betegség. 

Pathema {'tO rcá;h;µa.:) 1 a bántalom, a 
szenvedély 

Pathematicns, szenvedélyes 
Pathematologia (v. ö. pathema ; 

0 ).óyoi; a tan), 1, = pa.tbologia; 2. 
szenvedélyek tana 

Pathema.tologicns = 

r.''.· .. ·. ;;:, 

' 

1 
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~ .. . ! . .· .. . 
Pathematologns 

Pathematologns (v ö pathema,t@., 
logia), kórtani stb, 

Patheticns (1to:'.:J"t)Tui.Ói;), a szenvedö, 
szenvedélyes. Nervus patheticus = 
nervus trochlearis, 

Pathicns (itet:~~xo';), a szenvedő, tehát 
azon férfi, ki magát fertőzteti, paede
rastes passivus. 

Pathogenes (-), kó1·fejt1J, kórfejlesztö V,ö 
Pathogenesis (TO 1tá'.Jo; a kbr, ylyvscr· 

'.Jen származni), a k6rszármazás, kór· 
fejl6dés, a bántalmak eredete 

Pathogeneticns (v .. ö,. pa.thogenesis), 
k6reredeti, kórf8jtő. 

Pathogenia ( v ö„ pathogenesis), 1. 
kórfejl6dés; 2. a kórszármazás tana, a 
kóreredet tana 

Pathogenicns (v. ö. pathogenia), kór·· 
eredeti, kőrfejtö stb. 

Pathognomonia (Tb rc:d'~o; y~yvcJaxetv) 1 
kórhatározás a tünetek alapján„ 

Pathognomonicus (7toc:l"oy\lroµo\ltY.Ó;), 
k6rjellemzö, kór:jellegzö, kórhatároz-ó, 
pl. tünetek 

Pathognosticus = pathoguomonicus, 
Pathographia (v, ö. pathos; yptÍ~<.t\I 

leirni), k6rleirás, kórrajz. 
Pathographicus1 pathogi:·aphus, (-), 

k6rleirási, kórradzi. ~omen patho
graphicum, oly megnevezés, mely 
egyszersn1ind a kórt leirja 

Pa.thologia. (v ö„ pathos; Ó Aóyo; a 
tan), a kórtan. 

Pathologia cellularis, sejtk6rtan. 
Pathologia expet"Ímen ~alis, kisérleti 

kórtan., Balogh szótárából Kisér·· 
letes v„ kisérhitez5 kórtan, 

Pathologia generalis, általános k6r· 
tan„ Balogh szótárából. 

Pa.thologia humo:i:•a.lis, nedvk6rtan, 
azon tan, mely azt tau.itatta, hogy 
minden betegség a nedvektől ered. 

Pathologia solidai:'is, solidar kórtan, 
azon tan, mely azt tartotta, hogy 
minden betegs6g a test szilárd alkotó 
részeiben (tehát a sejtben?) veszi 
eredetét? Pathologia cellularis? 

Pathologicus (r.a;:l"oAoytY.Ó;), kórtani. 
Pathologus (-), ki k61taunal foglal

kozik, k6rbúvár„ 
Pathophobia (v: ö, pathos i Ó cpó~o; 

a félelem) = hypochondria. 
Pathopoe1a '(Y, 1to:5'crcml0'.)1 1. szeuve

d_élygerjesztés 2. kórfejlesztés 
Pathopoeus (1tcx5'07tOtÓ;)1 1.. szenve-

délyregerjesztö, szenvedélygeI'.jesztö; 
2. betegitö, kórok<;1zó. 

Pathos ('rD no!:Jo;)1 a bántalom, a kór. 
Materia pathica, a kóranyag. 

Patie'.lls (patitürni), a szenved5, a beteg„ 
Patientia, a türelem„ Musculus pati

entiae = musculus levator seapulae. 

Peetosinienm se aeidnm 

Patina evapoi:•atoria, párolta tó csésze„ 
Patinapor~ellanea,porczellán··CSésze. 
Pa.trimoniumJ 1. az örökség; 2. = 

genitalia virilia 
Patrinia jatamensi Don = va.le

riana jata.mensi Jones 
Patnrsa (?) = syphilis 
Panllinia sorbilis Linné (Paul Si„ 

mon orvos nevére), a guaranafa, 
Pausa = pausis„ 
Pausis (~ 7to:Uat;), a szünet. 
Pavillon lfr..), a húgycsap füles nyi· 

lása, az u,. n. iufundibulum catheteris 
Pavitatio, a remegés .. 
Pavo:i:•, a. félelem, az ijedtség. 
Pavor noctn:i:'nns infantum, a gyex··· 

mekek álombeli f0lriadása„ 
Pavores do:i:•mientium = 
Pavores nocturni, álombeli felriadás. 
Pechyagi:•a (v„ ö.. pechys j ~ lf.ypa. a 

köszvény), könyökköszvény 
Pechyartlirocace (v. ö pechys és 

1 arthrocace), könyökszú. 
! Pechys (~ 1ti\xu;}, 1 az alkar; 2. a. 

1 

könyök 
Pectasis, pectasinum, növéuykooso~ 

nyaszerü test, növénykocsonya„ 
erjesztö ? ! 

Pecten (-), a fésü. Os pectinis = os 
pubis„ 

Pecten dentium = series dentium 
Pecten manusi = meta.carpus. 
Pecten ossis pubis, a fancsont pereme 

Azonos: crista ossis pubis„ 
Pecten pedis = · metatotrsus. 
Pecticum se acidum, kocsonya.sav 
Peoticus (1t'l'JY.Tix5';'. alvasztó), kocsonya.-

savas. 
Pectinalis, pectinatus, pectineus 

(pectiuaeus« fonák irás, mert a tő 
pecten), fésü'-, fésűsze.dí stb Mus. 
culi pectinati cordis, a sziv fésűs 
izmai Musculu:1: pectiueus seu livi· 
dus, a fésűs izom 

Pectinicum acidum, kocsouyasav (!), 
pektinos··sav? ! 

Pectinicus (v. ö„ pectinum), kocsony
saví, pektinos savi.. 

Pectinum. (7t'tjxTé; megaludt), növényi 
kocsonya. 

Pecto:r,ale, a vállfűzö. V. ö. 
Pectoralia. se :r'emedia ex.pecto .. 

rantia. V„ ö. 
Peotoralis, melli, mellkasi, inelles. 

Musculus pectoralis major, a 
nagy mellizom. Musculus pectoralis 
minor, a kis mellizom Fremitus pec
toralis, mellrezgés, mellhangzás. 

Pecto:riloquium (pectus a mell j loqui 
szólni), a mellhangzás, mellszólás. 

Pectosinicum se. aoidum.1 pektozin· 
sav„ V,. ö. 
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Pectusiniens 450 PeUoma, pelidnGIDa 

PectosinicnS (-), pektozinsav·as„ V ö 
Pectosis ('lt'l)>:.'rc"~ megalndt ?), vizben 

nem olvadó növénykocsonyaszerű 
test. 

Pectns (- ). a mell, a mellkas. Os pec· 
tor is = ste1 num 

Pectns ansexinnm 
Pectns cax-inatnm = 
Pectns gallinaccnm, tyúk1nell, ma 

dár mell Balogh szótárá.ban: gerin·· 
cze>; mell, Találó! 

Pedesis (-i1 ;c~ör1 cr1~) 1 az ér...-er.és, a szív
verés 

Pedethmns (o TCl]Ű'l]'.JµÓc), 1. az -érve„ 
rés, az érlökés; 2„ subsultus 

Pedialgia (v. ö„ pedion; -rO &1.yoc a 
fájdalom), talpfájdalon1, ta.lpfájás, 
talpzsába. 

Pedicularis (v. ö pediculus), tetves. 
Mo1bus pedicularis = phthiriasis 
Herba pedioulaiis = delphinium 
staphisagria. (Plinius). 

Pedicnlosis (ba1 barismus) = phthi„ 
riasis 

Pedicnlns, a tetű. 
Pedicnlns capitis, a fejtetű 
Pedicnlns cox·por'is hnmani = pedi-

culus vestimenti 
Pedicnlns inquinalis = pedicnlus 

pubis. 
Pedicnlns mallei = peduncnlus 

mallei. 
Pedicnlus pubis, lu.postetú. 
Pediculns tabescentium = 
Pediculns vestimenti, a ruhatetü, 

az embP.1 i teRt tetve 
Pedilnvium (v. ö pes; lavn.rc n1osni), 

lábfürdő 
Pedion ('rO ;n'.Oto\') = plauta pedis 
Pedioneuialgia (v„ ü„ pedion és ncu .. 

ralt;ia) = pedialgia 
Pednnculatus (v. ö, pedunculus), 

kocsányos. Balog-h sz6táráb61 
Pednnculi cex·asorum, a cseresz

nyék kocsányai 
Peduncnli ceI·ebelli ad cor'poxa 

quadr·igemina scu ad cer·ebrum, 
az agyacsnak az agyvelöfelé tartó ko
csányai. 4..zonos: crura cerebelli ad 
cerebrum etc 

Pednncnli cei:·ebelli ad pontem, 
az ag,yacs hidas· kocsányai V ö 
crura cerebelli ad pontem„ 

Pednncnli cerebelli ad medullam 
oblongatam = 

Pednnculi cer·ebelli caudales sen 
infer'ioi:·es sen postex-io:i;·es , az 
agyacsnak ::i. nyultagyvelő felé ta1·t6 
kocsányai Azonos: crura cerebelli 
ad medulla1n oblongatam stb. 

Peduncnli cerebri1 az agyvelőkocsá
nyok. 

•, 

Peduncnli 
kocsányai 
narii 

eona.rii, 
Azonos: 

a tobozmirigy 
ha.benulae co„ 

Pednncnlus, a kocsány, 
Pednnculns cel:·ebi:·i, cer·ebelli; v, ö. 

pedunouli cerebri, cerebelli stb. 
Peduncnlns corpor-is mammillaris, 

a velödornbooska nyele, kocsánya. 
Pednnculns flocculi, a pehely ko·

csánya 
Peduncnlns ma.llei , a kalapács 

nyele, markolatja, manubrium mallei 
Peduncnlns pulmonis, a tüdögyöké1, 

a tüdő kocsánya v„ ö„ radix pultno
nis. 

Pegae (o:~ -;re:yat; i-, TC'l"JY~ a forrás), a 
belső szemzugok, mint a könyek far· 
rá.sai. 

Pegologia (-f., 1tl]/T; a forrás, d Aóyo<; a 
tan), a gyógyvizek, a gyógyforrások 
tana, a fOrrástau. 

Peinotherapia {Yl rcgfvct az éhség ; 
v. ö„ therapia), az éheztetö orvoslás, 
az éheztetö gyógyn1ód„ Azonos : 
lin1otherapia 

Peir-a (-i1 n€lpo:), a kísérlet, experimen
tum 

Peirama (TO n-dp'.'lµ<Z), a kisérlés ered
ménye, a kísérlet(!) 

Peirasis (·~ rcdpO'.ai<;), a kisérlés, ki
sértés, kisé1letezés 

Pelada (igy is találta1n irva, »pillade«), 
Siebenhaar szerint bújakór okozta 
kopaszodás; 2. újabb szerzők szerint 
= tinea pellada = alopecia areata 
HuJogh szerint: anyaror.sos (tán 
üszögös?) tengeri élvezete okozta 
betegség (Colu1nbiábu.n), melynek 
egyik tünete a kopaszodas 

Pelecanus (Ö r;;$/.EY.Ó.:'i) 1 orvosi sze1n
pontból: foghuzó-kulcs, a, pelikan. 

Pelicochix·omet:resis = pRlycochiio·· 
1netresis. 

Pelicometrnm = pelycometium, 
Pelidnoma = pelioma 
Pelidnns, pelius (TCe:l.~O\'é . .;, ii:€A~ó.;), 

tarjagos. 
Peliochirometresis; v. ö. pelyochiro„ 

metresis 
Pelioma, pelidnoma (TO rcú.Ü-lµO'.,n:e:l,(0-

wuµa), a vérpatincs, tarjag, vérbe
borult hely a köztakai:Ún I\:l<'gjegy
zem itt, hogy a tarj:Lg szót azért 
veszem itt »Vé1beborulás« véraláfu
tás (Blutaustritt), vérpetécs -·érte
len1ben, mert olyanoktól hallottam 
azt, kik más nyelven alig tudtak be. 
szélni, mint 1nagya1ul. Tarjagos va
gyok1 ennyit jelent e szerint, hogy 
kék foltok láthatók arczomou vagy 
testemen A Magyarnyelv Sz6tára 
má.skép fejtegeti a »tarjag<i: szót ! 
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Pelioma typbosnm ~51 Pelycometriens, p•lyom•trlcns 

Döntse el a Nyelvűt, vajjon használ
hatjuk„e a kérdéses szót értelmezésem 
szerint. 

Pelioma typhosnm, hagymázos pa· 
tincs, hagymázos tarjag. 

Pelio;; = pelidnus. 
Peliosis (~ TiEA(wcrt~), a taijagbeteg. 

ség, tarjagosság V. ö„ purpura, mor-· 
bus maculosus haemorrhagicus Werl-· 
hoffii. 

Peliosis :i:;·heumatica. csúzos tarjag1 

csúzos tarjagosság„ . 
Pelius = pelidnus 
Pella (-fi ;rD.f.a:)~ 1. a bői az irha; 2. = 

praeputium 
Pellagi:a (v„ ö. pella és +1 lí..ypCJ. a 
zsákmány,kűszvény stb,), olasz poklos
ság. - Balogh szerint: sömörös pok-· 
losság. Egyéb synonymjai: lepra 
madiolanensis lepra lombardica, 
scorbutus alpinus„ V. ö 

Pellagrozei'nnm (v ö„ pellagra és 
zea. Lambroso), romlott tengei;inek 
Sülyokoz6 - sülyfejtő anyaga, {?)„ Azo~ 
nos: maysinum s. ma.lsinum Erba '? 

Pellens (pellere hajtaui), hajtó. 
Pellentia se. :1;·emedia(-)1 l. abortivai 

2. hószámvérzés inditó-szerBk, virág
zásrahajtó szerek. 

Pelletiei:inum (Pelletiére nevére), a 
pelletieriin, a gránátgyökér ké1·gé
nek egy alkaloidja 

Pellioula (peUis kies„), 1.. finom hártya; 
2. f pidermis„ 

Pellieulae cordis = valvulae cordis 
Pellis, a bör 
Pellis summa = epidermis 
Pellucidns, átlátszó, áttetsző. 
Pelma (TO 7tlÍAµet.), a talp. 
Pel?r" 1!elori1!'s, J?elo~ion: pelo

1
:1;on 

(To Tie),(ilp, 'I TISAWpw~;l TCl ..:sAwpto\I, 
TI~Awpov), óriás szörny„eteg, óriás torz
szülött 

Peloi:·icns ( 1\:E),er)pto:;), 6r iási, szörnyeteg. 
Pelosinum1 a pelosin, cissampelos pa

reira Linné egy alkoloidja„ .Azonos : 
cissampelin.lkn1, bebeerinu1n ("\Valz) 
v„ ö„ paricinum. 

Pelota (-), a nyomólabda Balogh 
szótárából. 

Pelota bracherii, a sérvkötél labdája 
Balogh szótárából. 

Pelotte (fr }, nyon16párna,nyo1n6labda 
Peltalis, peltatns (--), paízsszer{i. 
' Cartilago peltalis = cartilago thy-

roides. Kra.us és Siebcnhaat tévesen 
azt mondják, hogy = cartilago ensi·· 
formis, 

Pelveoperitonitis (v.. ö pelvis és 
peritonitis .. Balogh szótárából.. Hybri
dum). v„ ö pelvio-peritonitis 

Pelvia:r'inm (v„ ö. pelvis), műleges 

medencze, mümedencze, medéncze
váz, nlilyent a bábaság tanitásánál 
használuak. 

Pelvicula (pelvis kies), a kis me-
dencze, pelvis minor. 

Pelvicnla. oculi = orbita. 
Pelvicns = pelvinus, 
Pelvifor·mis (v„ ö. pelvis és forma az 

idom), medenczealakú. Balogh szÓ·· 
tárából 

Pelvimensuratio = pelyometresis, 
pt>ly,~ometresis. 

Pelvimetrnm, (bybrirl.um) = pelico
mctrum, pelyometrum 

Pelvinns (-), medenczei. 
Pelviocellnlitis (újabb barbarismus; 

v ö. pelvis és cellulitis), infl.ammatio 
textus cellulosi pelvis, a medencze 
kötőszövetének gyúladása, inedencze
bcli tályogképzéldés„ 

Pelviopei:,itonitis (barbarismus; v. 
ö. pelvis és pexitonitis) = peritoni
tis pelvioa, V, ö„ pe1itonitis és peri-
1netritis. Ha szükség van e szóra: ak
kor: pelioperitonitis vagy pelyoperi
tonitis, pelycoper1touitis volnának a 
korrekt alkotá.sok. 

Pelviotomia (v. ö pelvis és t·<'.µ.\lt~\I 
metszeni. Hybridum) = pelycotonüa 

Pelvis (-), a. medencze 
Pelvis aui:··is = ty1npanum. 
Pelvis cer-ebi:i = infuudibulurn ce

ieb1i. 
Pelvis co:rltica, ferdén megszorult me

dencze coxitis következtében. 
Pelvis cyphotica,hátpúp ··-· hátgörnye

nJ 01nta 1nedencze 
Pelvis obliqna (Baloghnál: oblíquc 

ovata), forde n1edencze. 
Pelvis obtecta, fedéls v. fedeles 1neden· 

cze1 az rigyék-csigolyltk befelé púpo
sodisa következtében 

Pelvis osteomalacica, csontpuhulits
okozta inedencze„szor0s és Jnedencze
fe1dlilés 

Pelvis r·achitica, angolkóros ir.e-
deni:ze 

Pelvis i:·enalis = 
Pelvis i:·ennm, a vese.1nedencze. 
Pelvis scoliotica = pelvis obliqua 
Pelvis spondylolisthetica, az ágyók .. 

c_,;lgolyák kic,:;11sza111lása okozta 1ne
denczeszükiil ... t V-, inedeuczeszoros 
Azonos: pelvis obtecta? ! 

Pelvis tr·ansver-se ar•cta.ta, ha1·ántúl 
szlik v .. szor·os medeucze. Balogh szó
tárából 

Pelycometi: esis, peliometresis, pe
lyo~eti:·esis (-), a medenczemérés. 
v„ o„ 

Pelycometr-icns, pelyometricns, me
deuczemérési V .. ö 
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Pelycometrnm, peliometrnm 

Pelycometrum, peliomet:r:·u:m, pe·· 
lyometi;·um (ó 'TtÉXu~, 'TtÉXur;, 'Tte:Át; a 
medencze ; i:O µÉ•po-. a mér8), me
denczemérö, 

Pelycotomia1 pelyotomia, pelioto„ 
mia (rosz pelvitomia vagy pelvioto
mia i v„ ö. pelys és -rlµ-.e:t-. metszeni), 
szóról szóra: medeuczemetszés,medeu„ 
czenyitás. Értendő: symphysiotomia, 
a fancsontok csonkolása, szétfűrésze
lése, hogy a n1edencze belső világa 
táguljon, 

Pelycotomicus, pelyo·tomicus (-), 
mi a pelycotomiára vonatkozik .. 

Pelyochix·ometxesis (v. ö cheix és 
pelyometresis), a kézzel való meden
cze-mérés„ 

Pelyometr·esis = pelycometresis. 
Pelyotomia = pelycotomia, 
Pelys, pelyx (~ néhv;, ':te:Av;, néXt;, n&Xt;) 

= pelvis. 
Pemphigodes 1 pemphigoideS, pem

phigoidens (rre:µq;i(yoe:t~~;, ne:µ9vyW
arir;)1 búboridomú, búbo1sze1 ű,búboros' 

Pemphigns (~ niµqn;, TCE/.Hp[;), a bú· 
bor, Azonos: pompholix1 febris bul
losa seu vesicularis, mor bus bullosus 
seu vesicularis, seu ampullaceus. 

Pemphigns acntns seu febrilis, he·· 
veny, lázas búbor, heveny lázas pem
phiguskiütés. Egyéb synonyn1jai: 
bubor cii cinatus1 pemphigus vulga. 
ris circiuatus. 

Pemphigus apyreticns, láztalan bÚ·· 
bor. 

Pemphigns benignns anctornm = 
pemphigus vulga1·is benignus Hebra. 

Pemphigns cachecticns, seuyves bú
borkiütés, Balogh sz6tá1áb61. Pem
phigus cachectico1111n, sinlödőkön ki· 
ütő „pemphigus? 

Pemphigns circinatns, kö1ös búboi. 
v„ ö. pemphigus vulgaris ciicinatus„ 

Pemphigns chronicus = pemphigus 
diutinus 

Pemphigns confex·tus acntns, cso. 
partokban kiütő heveny búbor. 

Pemphigns contagiosns, ragályos 
vagy ragadványos búbor 

Pemphigns diphthe1'·iticns, fenés v 
fenebúbor. Eddigelé: roncsoló búbor.. 

Pemphigns dissem.inatus, szórványos 
bú bor„ 

Pemphigns dintinns seu chi:·onicns, 
szakadatlanúl tartó tehát idült 
pemphiguskiütés 

Pemphigns febrilis pemphigus 
acutus 

Pemphigns foliacens, hámló vagy 
vedlő búbo1 vagy pemphigus. 

Pemphigns gr·avis congenitus 
pem1)higns malignus congenitus. 

Pentachloridnm pnosphori 

Pemphigns haemorrhagicns, vérző 
bú bor. 

Pemphigns hyster·icus, méhszenves, 
méhkórságos búbor vagy pemphigus
kiütés. 

Pemphigns idiopathicns dispe:c•sns 
infantnm (Schuller) = pemphigus 
vulgaris benignus Rebra. · 

Pemphigns lepx·osns, poklos búbor. 
Pemphigns localís, helyhezkötött 

búbor vagy pemphiguskiütés 
Pemphigns malignus, vészes búbor. 
Pemphigns malignus congenitns 

seu gravis, vészes világra.hozott 
pemphiguskiütés 

Pemphigns morta (?) = pemphigus fe
brilis. 

Pemphigns prnz.fginosns, viszkete· 
ges búbor. 

Pemphigns solitarius, magányos 
búbor, egyhólyagú pemphigus ki
ütés; vagy értsük alatta pemphigus 
localis··t? 

Pemphigns syphiliticus, bujakóros 
búbor, bujakó1os pemphiguskiütés„ 

Pemphigns vax·iolosns = rupia va
riolosa 

Pemphi2ns vnlgax'is benignns Heb
X"a, közönséges szelid természetű bú„ 
bor 

Pemphigns vnlgaris circinatns, kö
zönséges körös búbor, pemphigus 
circinatus 

Pemphigns vulgar·is malignns = 
pe1n phigus malignus 

Pemphinx, pemphi:x: = pemphigus„ 
Penet:c·ans {penetrare áthatni), átható. 
Penghawar djJmbi = paleae seu 

piti cibotii 
Penicillinm crnstacenm., közönséges 

penészg-omba. V ö 
Panicillinm lienis, verőeres lépecset, 

a lép veröereinek ecsetszerű v.égzö. 
dései. 

Penicillns, penicillnm, az ecset, a 
tépésecset 

Penicillns taeniae semicix·cnlax·is, 
a félkörös esik ecse~je. 

Penis, 1. a köteg, a pa1nat j 2 a fark j 
3 .. a n1ony. Azonos: membrum virile, 
virga virilis, meutula, caulis, phallus, 
nervus juvenilis, verpa, priapus. 

Penis cereb:c1 = glandula pinealis. 
Penis mnlieb:r1s seu f'emineus = 

clitoris 
Pennatns, tollas, szárnyas 
Pentachloxaethylchloridnm (hosz„ 

szú szó) = carboneum sesquichlora·· 
tum. 

Pentachlo:r-idnm phosphor·i (névTct 
öt i v ö chloridum}, phosphoros 
(foszfüros) pentachlorid, ötchl0ros 

1 

1 
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phospho:r, ötkló1os foszfor. Balogh 
szótárából. 

Pentastoma denticulatnm Rndol·· 
phi (n:É\l'tTJ: öt ; v. ö„ stolna ?) = dis
sto1na hepaticum„ 

Pentastomum constrictum, Bilharz 
és Siebold, májn1ételyféle? Azonos : 
linquatula coustrictum V. ö F1·e· 
richs Pálnak »Klinik de1 Leberkrank· 
heiten, Il pag„ 269. « és Hartmann 
».~llgemeine Pathologie pag. 361 " 

Peotomia (rO rcéo;, crrct'o; a mony) 1 a 
1nonycsonkitás. Balogh szótárából .. 

Pepansis (.fi ;cén:C1.:\lcn;), a főzés, 1neg„ 
é1ési az Úgynevezett kórauyag 1neg„ 
főlése, megérése Inde: sputa cocta, 
a tu1hás köpet ! 

Pepantica seu pepastica se r·eme. 
dia = emollientia. 

Pepasmus (0 ntn:o.:;µÓ;) = pepansis, 
pepsis, 

Pepsicus = pepticus 
Pepsinicus = pepticus, 
Pepsin.nm sen chymosinum (v ö 

pepsis), az emésznye. Mondjuk csak 
»pepszin:c-nek vagy pedig emésztő-· 
nek. Ut6bbi ad norma1n : erjesztő, 

Pepsin.nm ge:r·manicnm solnbile, 
oldékony német pepszin 

Pe;: sinum sacchaxatnm, czukros 
pepszin 

Pepsis (.fi níl);ti;:), a főzés, en1észtés. 
Peptagogus (v. ö, pepsis és &yoyói;: 

hajt6, előmozditó) = pepticus 
Peptica se„ remedia (v„ o. pepticus), 

L pepastica, emollientia; 2. eupep„ 
tica, emésztéselősegitö szerek 

Pepticus (ne1tn>:Ói;:}, emésztő„ 
Peptonum (rci::it't'ét;,, főtt, e1nésztett), a 

a pepton, tudniillik megemésztett 
fehérnye, a fehérnye azQn átalaku
lása az e1nésztés befolyása alatt, 
hogy félsziv6dhat6 lesz 

Peptonn:ria (v„ ö. pcpton; TO o0po>J a 
húgy), peptonvizelés 

Peracer, igen csipéls 
Peracutus, igen heves1 igen heveny 
Pex·anthodium, a virágburok 
Pei;·a:rticulatio (per igen és articula·· 

tio) = diarthrosis. 
Perceptio (percipere észrevenni), az 

észrevevés„ 
Pei;·chlox·idnm· (per túl, fel; v. ö. chlo„ 

riqum ), felhalvag, perchlorid PI 
Perchlox·idum hydxargy:ri = hydr· 

argyrum bichlo1'atum col'rosivum. 
Percolatio (pe1' á.t és colatio a szű

rés) = colatio 
Pex·cnssio medicinalis technica (-), 

a kopogtatás. 
Percoutenr se. Henrtelonp = li .. 

thot1ipter sec. Heurteloup 

Perfo:r•ans (pexfCnar·e átfúrni), átfúi•ó„ 
Musculus perforans = fl.exor digito„ 
run1 longuS. Nel'VUS pe_rforans Cas· 
seri, a kar átfUr6 idege (?) Balogh 
szótárából 

Pe:r,foratio, az átftuás. 
Pe:r·fora.tio antr-i Highmoxi = tre

panatio antri Highmo1'i, a Highmor
féle öböl megcsapolása, inegfúrá_sa. 

Perforatio corneae, a szempo1czhá1·
tyának kilyukadása ma16 fekély kö
vetkeztében, a sze1n porczhártyájá
nak áttörése. 

Pe:r·fox·atio cranii, koponya1negfú„ 
rás, n1int szülészi mivelet; 2., = tre„ 
panatio. 

Pexfoxatorium (-). a fúr6, sz{ilé
szi koponyafÚr'6 

Pex·foratns (v ö. perforans), musculus 
perforatus = inusculus flexor digito
rum sublin1is 

Per·frictio; pe:r·fr,ige:r·ium, az átfázás. 
Pe:x·fnsio (perfuudere felönteni), a 1neg

öntözés 
Perfnsiones frigidae, a hideg öntő„ 

zések, leöntések 
Periadenitis (-), a mlligyfoglal6 

burok gy-Uladása? A rnirigytok gyú„ 
!adása V. ö 

Pe:r·iadenitis phlegmonosa (nepl kö~ 
rül; v. ö. adenitis) = bubo 

Periadenitis phlegmonosa colli, 
állítólag = bubo acutus glandularum 
subu1axillari111n„ Thaden szerint = 
angina Ludovici. 'Albert 407. 

Pe:riartexlitis (pe1i és arte1·iitís) arte
riitis exteTna, exa1 te1iitis, a verÖéT 
bu1kának lobja, a já.rulékos hártya 
lobja, a verőéT külsö vagy járulékos 
lnezének gyúladása„ 

Pe:xiai:·ticnlax'is (pe1'i körül; v. ö al„ 

ticulus), izületkörüli, izületfoglaló, 
Peribole (~ 1.ept~o).·~), 1. a felöltő, a 

köpenyeg ; 2. = pericardiu1n; 3 a 
tho1·ax. 

Pe:ribx·onchitis (peri és bronchitis), a 
hörgőket kö1iilfoglal6 szövet lobja, 
gyúladasa 

Peribx·onchitis fibrosa, a hörgök kö
rülfoglal6 szövetnek rostképző gyú
ladása 

Pei;ibronchitis nodosa seu tnber
cnlosa, a hörgőket körülfoglal6 szö
vetnek gümlís gyúlarlasa. 

Pei:ibx·onchitis pni;ulenta, a hörgö
ket körülfoglal6 szövetuekgeuyesgyú„ 
ladás a 

Pe:x-ibi;,osis (~ 1cep(~ptUcr~;), a szemzugok 
fekélyedése, a szemhéjak eresztéké
uek elfekélyesedése, kima1ása. 

Pei;·icapillaris (nepl körül ; v, ö. ca
pilla.ris ; hybridu1n), hajszálkörüli 

[' 
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P0x"icardiacns, szivburki Venáe pe1·i
cardiacae1 a szívburok erei 

Pexicai;·diitis = pericarditis 
Pericardiopneumatosis, szívburok· 

beli légda~anat) pneumope1ica1dium 
Pericax·diticus (-) 1 szívburo::;:--lobi, 

szívburok-1obos v„ Ö, 

Pei:icarditis (v ö. perica1dium), a 
szívburok lobja1 gyuladása 

Pexicarditis acnta, heveny szívbu
rok-gyuladás 

Per·icax·ditis chxonica, idült szívbu~ 
rokgyuladás 

Per-icarditis cum exsndato ser•oso• 
:fi.bx·inoso, szivburok-gyuladás savós
rostonyás izzn,dmánynyal 

Pericarditis haemorrhagica, véres 
izzadmd.nyú szívburoklob. 

Pericai:·ditis mercuxialis, higany
mérgez€s okozta szívburokgyuladas 

Pericar·ditis pyi"ca, genyes. izzadmit.
nyú szivburoklob„ V. ö. pyocardinm 

Pericarditis sicca, szá.raz szívbu1ok
lob. 

Pex-icax•ditis tnbex·cnlosa, gümélkó
ros szivburok .. gyuladás. 

Pex·icar·dinm (Tii TCEp~xcipO~o~), a szív„ 
burok, a szív burka„ Azonos: mem .. 
brana cor cir'cumfl.exa,amphiesrnB. cor·· 
dis, involucrum cordis, scrotun1 co1-
dis, sacculus mem branaceus oordis 

Pe:r·ic~pinm (TO TCEptx.cf.prrio~), 1 inag·· 
tok, mag hüvely; Balogh szerint: 
te1mésfal; 2 kéztöre való burok, 'ba·· 
pasz„ 

Pericellulai:is (rr~p[ körül és cellula
ris. llybridu1n), sejtkörüli, sejt
körülfoglaló, sejtfoglaló. 

Pericentesis (;i:~ptY.E\'TEf~ köiül szeg
z.eni), körűlszegzés, kör ölöltés. 

Pex·icharacter (0 TCEPt)'.ClpClxt""fÍp), füg
hÚs··váj6, füghúsh:intó Elavult fo„. 
gászati iniíszer. 

Pexicholia = polych0lia, hypercholia. 
v, ö. 

Pe1·icholicns, pericholns (TCEplzoho.;), 
igen epés, epével tel~. 

Perichondriodynia {v.. ö perjchon
drium és ~ ciaú~ri. a f~jdalom), porcz· 
há1tya-.fájdalom? 

Pezichondxiticns {-), porczhártya
gyuladá.si, stb V ö. 

Perichondxitis (v. ö pe1ichondriu1n), 
porczhiLrtyalob, a porczogóhártya 
gyuladása. 

Perichondritis azytaenoidea, a kan
csÓ·porczog6 hártyájának gyuladása, 

Pe:a;ichondritis ci:·icoidea, a gyürű
pozczogó hit.rtyájának gyuladása. 

Pe:r:ichondritis lax·yngea, a gége .. 
porczogó há1·ty~janak gyuladása, 

Perichondritis syphilitica, bujakóros 
porczhártyagyuladás„ 

Perichondx·itis thyi:·oidea, a paizS·· 
porozogó hártyájának gynladása. 

Pezichondxium (;cEp[ körüli v ö„ chon
drus), a po1czhá1tya, porezogóhártya 

Perichxisis ('f; rcsply_ptat~), a bekenés 
Pexiclasis (~ 1tEplxl,o.a(;), fri:tctu1a com· 

minutiva? ! (K1aus) 
Pericnemia (·rri: rreptx.~fiµ~Cl, 7tEptxv·fiµto~, 

rni a lábik1át körülveszi}, a csizma· 
szá11 a szá1sinek Petit.féle pléh
csizma 

Pe:i:·icnemis (~ 1tEptx~sµl.;) ; v. ö. peri·· 
cnemia 

Pezicochlion (-ro TC<:ptx:i'y)to~). 01iba· 
siusnál: csavarház, cochle-a femina 

Pei:icolonitis (íCsp1 körül, ,Q x.WAov bél), 
a hurkabél külszines gyuladása, t. i 
a hurkabél hashá1tyás takarójának 
lobja 

Pei:icolpitis (xtpl körül; v. ö colpitis), 
a hüvelyt köriilfoglaló szövetek lobja; 
de itt csakis sejtszövetlob érthetél 

Pexico1'nealis (v. ö peri és cornea; 
hy bridu1n), szemporczhártyakör üli 
stb Balogh szótárából. 

PericJ:ania ( ~ TCi::p~xpo:~{Cl) = pe1·icra 
nium 

Pei:icranioedema (v„ ö pericranium 
és oedema), a koponyabör -, a fejsisak 
vizenyöjA ; tnlajdonkép :· a koponya 
csonthá1 tyá:j:inak vizenyél.ie 

PexicJ:•anitis f-), a koponyacsont 
há1tyájának lobja. V ö 

Pex·icx·auium (TO TCSptxpcivrnv), a kopo
nyL~ csonthártyája„ 

Pericystitis {rr~pl körül; v. ö cystis), 
hű.gyh6lyagköl'üli lob; t i. a húgy
hólyag körülfoglaló hashártya rész .. 
letnek lo hja. 

Pez·identium (Oarba1isn1us) = perio
dontiurn. 

Pei:·ideraea, a köldök körülfüződése a 
magzat nyal~a körül.. V. ö, 

Pexidei:-aeum (TO rceptOlpCltOv), a nyak
kötél, nyakfüzer, nyakravaló. 

Periderm.a (1rtpl körül és de11na)1 a 
pa1a1éteg. Balogh ~zerint: kéregpara 

Pei:idesmitis (-), szálagburo1dob, 
infiarnrnatio tuuicae ligamentorum 
vagy tendovaginitis? V. ö, 

Peridesmium (r.:epl körül, ó OscrµÓ; a 
szálag), az in brn•ka, 1neze 

Perididya1ion, per·ididymis (n:tp( kö· 
rül és didymus) = tunica vagiualis 
prop1ia testis. 

Periectomia = peritomia 
Periencephalitis (rr<:pl körül; v. ö 

encephalitis), az agyvelökéreg lobja 
vagy az agyveli.í héjas állományának 
gyuladása ; az agyvelő felszinének 

• 
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gyuladása. V, ö meningoperience
phalitis. 

Per·ienteritis ('n:tpl körül; v. ö„ ente
ritis)i a bél savós hái:tyájának - te 
hát külsőjének - ha.shárt,yás mezé„ 
nek gyuladása, 

Pei;·iepatitis (;cf:pl körül; v ö„ hepa· 
titis), lnájbuxoklob, a máj hashártyás 
mezének gyuladása V ö. peritonitis 
hepatica. 

Per·igangliitis ( rctpl körül é:> gangl_iitis ), 
a ducztoglal6 szövet gyuladása Da
logh szótárából. 

Per·iglottis(-lj n:tp~y).w-r-rl;), a nyelv nyál· 
kás 111eze, a nyelv nyákhártyája, mu
c,osa, n1int felszines boritása,. Balogh 
sze1int: a nyelv h:1mja. Kinek van 
igaza? Kra.us és Siebenhaar <htelme
zései a rnucosa inellett szólnak, mert 
azt mondják, hogy periglottis = me1n
branfl, Unguae vaginalis, crusta 7il
losa linguae 

Perihepatitis (rossz szó), V. ö peri· 
epatitis. 

Perilympha (rrgp[ körüli v ö. lympha j 
hybridum), Cotunni-féle nedv, fog
laló nedv, melyben a csarnokbeli 
tömlők Úsznak. Jobb a régi megne
vezés: aquula Cotuurdi Hyrtl. 

Perimeninx ('rctpl körül; v ö meniux), 
borit6mez 

Per·imeti:·esis = 
Perimetria ( ~ r.tpq.1.iTp1Jati;;), 1„ körmé„ 

rés, a keriiletmérés; 2 jelenleg: a 
látástér mérése. v„ ö„ perimetrum 

Per·imetritis (n:~p( körül: v„ ö. metri-
tis), a i11éhbo1it6 hashá1tyarészletuek 
gyuiadiisa. V. ö. peritouitis pelvica. 

Perimetritis posterioi:·, a méh kül· 
seiének gynladása a Douglas-féle üreg 
tájáu, a Douglas-féle üreg kötöszö
vetének gyuladása? 

Pex·imetrum (n:~p( körül: -rO µéTpO\I a 
mérő), 1 a kö1'mé:cő, ke:cület1nérő; 
2. a látástérmérö 

Pexymyelitis = n1euingitis spinalis 
Perimysiiticus (v. ö„ perünysiitis j 

hibás: perin1yositicus), izomburok
gyuladási 'l.. ö 

Perimysiitis (-), az izom inezének 
gyula.dásn., V. ö„ 

Perimysium (TCi::pl körül j v. ö„ mys), 
az izo1111uez. Tulajdonkép az első, 
elsörendl-i izomrostköteg n1eze 

Perimysinm fi.b:r·osum, rostos izom
n1ez„ Vagina muscularis. 

Perill (ó -:niph), a hereborék. 
Perinaeocele, perineocele (v ö pe

rinaeum és cele), a gáttáji sérv, a 
gátsérv. 

Perinaeum, pexineum (To 7ttpl-.atov, 
-rO rctp_~vi::ov), a g:i.ttáj. 

Perinaeus1 perinens, gattáji 
Perinealis (hybridum) = periuaeUs, 

perineus. Nervus perinealis, gátideg„ 
Pei:ineoplastica, perineoplastice 

(v. ö. perineum és plastice), gát„ 
alkotás 

P~r·~ne?rr·haphia (v, ö„ perineum j 
t] pO'.t.p-r, a varrat), a. gátvarrás 

Per•ineosynthesis (v„ ö. perineum és 
synthesis) = perineoplastice. 

Perinephritis (v. ö. perinephrus), 1. a 
vesetok lobja, gyuladása ; 2. a vese 
körülfoglaló sejt- és zsirszövet lobja. 
Itt megjegyzendő a következő„ Mint·· 
hogy a vese nem xészesül a has„ 
hártya boritásában, tehát nem lehet 
külömbség paranephritis és peri 
neph1itis között, ha csak el nem fo· 
gadjuk, hogy perinephritis a.l<ttt ér
teni fogjuk a vese tulajdon toE;jának 
(tunica prop1ia i·enis =perinephrium) 
gyuladását, »paraneph1·itis« alatt a 
szomszéd kötő„ és zsirszövet gyula
dását, 

Per·inephrium = 
Pex·ineph:ios, perinephr·us (rce:p1ve:-

<.ppo:;}, a vesG burka, 1neze, tokja„ 
Pei:inenm = perinaeum 
Perineurion = perineurium„ 
Per·ineuritis, az ideg mezének gyu-

ladása., 
Pex·ineuritis ~hx·onica leprosa = 

lepra 
Pe:i;·ineurin:at (rc~pl és"TO vi::üpo\I az ideg), 

az ideg hüvelye, meze„ 
Perinens = peririealis. 
Pei;·iodeusis {~ rr:e:p:ÓÜe:\Jcrt:;), a vándorló 

kuruzslás. 
Per·iodeutes, per'iodeuta (5 11:i;:ptoOtÚ· 

n1:;), vándorló orvos, kuruzsló, cir
cumfüraneus 

Pei:iodicus (n:tptoOoi:ó;), korszakonkinti, 
Pei:·iodontitis (v„ ö„ pe:óodontium), a 

foggyökér hárty~jinak gyuladása. 
Per·iodontium (n:i;:pl körül j v. ö odus), 

a foggyókér hártyája 
Pexiodoscopus (v„ ö, pe1iodus és -Ji 

axon~ a vizsgálat), vajudásjelző ? ! 
Eszköz a vajudás időszakainak meg· 
határozására, Tayloi··féle periodoscop. 
Balogh szótárából.. 

Pe:riodns (~ itEploOo:;), időszak, korszak. 
stb„ 

Per·iorbita (hybridum) = periosteum 
orbitae, 

Per·io:r·bitis, periorbititis (baibaris· 
mus) = periostitis orbitae. 

Pel'-ioophox-itis (..:i::pl körül; v„ ö 
oophoritis), a petefészek körülfoglaló 
sejtszövet gyulad:1sa. Sz6szerint azon
ban azt jelenti, hogy a petefészek 
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tulajdon tokjlinak v. mezének gyu
ladáSa. V,. ö. periuephritis 

Perio:i:•chitis (1ttpl körül j v.ö,. orchitis), 
a here tokjának gyuladása, a here 
tulajdon mezének gyuladása. 

Pél"ÍO:t'chitis acnta, heveny heremez„ 
gyuladás. 

Perior,chitis adhaesiva = periorchi
tis plastica 

Per'Íor·chitis chr·onica, idült here
mezgyuladás. 

Pe:riorchitis haemox·r·hagica, véres 
mezgyuladás, a here mezének véres 
izzadmányú gyuladása, 

Perior·chitis plastica, a heremez 
összeforrasztó gyuladása 

Periorchitis p:i:·olifera = periorohi
tis plastica. 

Pex·iorchitis pur·nlenta (Balogh szó
tárából) = periorchitis suppurativa. 

Per·iorchitis ser·osa acnta, a here 
tulajdon mezének savós izzadmányú 
gyuladása. Azonos: hydrocele aeuta. 

Periox"chitis ser,osa chr·onica, a here 
mezének idült sav6s izzadmányú 
10bja. Kocher szerint = hydrocele 
vaginalis. -

Per•ior,chitis suppurativa, genyes 
heremezgyuladás. 

Pei:·iostei"tis (v„ ö. periosteum), csont
bártyalob, csonthá1tyagyuladás, 

Per'Íosteoedema {v„ ö„ periosteum és 
oedema), csonthártya-vizenyő. 

Per·iosteophyton ~v„ ö, periosteum és 
phyton) = exostosis? 

Periosteosis = exostosis. 
Periosteum {rceptÓOTeo~ csontkörülfog-

1al6), a csonthártya, 
Periosteum in.ternum = endosteum, 
Per'iostitis = periosteltis. 
Pe:r·iostitis acutissima (Balogh sz6 .. 

tárából) = periostitis phlegmonosa. 
PeriostÍtis fi.brosa, 1ostszövetképzö 

csonthártya-gyuladás„ 
Periostitis infectiosa = periostitis 

maligna„ 
Per·iostitis intex"na cranii = pachy„ 

meningitis exterua. 
Periostitis maligna = periostitis 

phlegmonosa. 
Per'iostitis neCr'otica Pear·son, fel. 

színes csontüszök, üszkösitö csont„ 
hártyagyuladás, 

Per-iostitis ossifi.cans 
csonthártyagyuladá,o , 
csouthártyagyuladás. 

csontképző 
csonttermö 

Pe:t'ÍOS itis phlegmonosa, tá.lyogos 
csontlob Azonos: osteomyelitis dif
fusa spontanea 

Periostitis pnrnlenta, genyes csont
hártya.lob. 

Perlostitis pnrnlenta dissecans, 

csonthártyaelemelö, csonthártyale·· 
fejtő csonthártyalob 

Periostitis scorbntica., sülyös csont
hártya.lob. 

Periostitis scrophnlotica, görvélyes 
csonthártyalob„ 

Periostitis syphilitica, bujakóros 
csonthártyalo b 

Pexiostoma {v„ ö„ periosteum), esont·· 
növedék, a csonthár~yából kiinduló 
csontdaganat 

Periostosis = exostosis 
Peripachymeningitis (itep[ körül; v, 

ö„ pachymeningitis) = pachymenin-
gitis externa 

Per'ipar·oba (bra.ziliai szó) = caapeba 
Per·iphacitis (-), a lencsetok lobja.,. 

gyuladása V.. ö 
Periphaoos {ii:itpl körül; v„ ö„ phacos), 

a szen1lencse tokja, a lencsetok, 
Per·ípheria (~ rcepupipetix), a kerület, 

környezet, keret. 
Periphericns {-), kerületi, kereti„ 
Periphimosis (~ r.s:pv:plµwcrti;;) = para

phimosis. 
Per·iphlebiticas (-)1 mi a periphle

bitisre vonatkozik„ V. 0 
Periphlebitis {nepl körül; v. ö,. phle

bitis), az ér külső mezének gyula·· 
dása. Baloghnál: viszér körötti lob„ 
Minden tekintetben kifog8.solhat0 ér
telmezés. 

Periphracterythema. (rceplq;p«»;Toi;; be .. 
kerített; v. ö. erythema) = erythema 
circumscriptum. Felesleges 

Periphracto·lichen (rceplcppczx.TOi;; be
kerített; v ö. lichen) = lichen cir
cumsc:riptus. Felesleges. 

Per,iplaneta ox·ientalis , konyhai 
svábbogár. 

Peripleumonia (1te~t1tAeuµovlix) = pe·· 
ri:pneumonia 

Peripleur,iticns (-),mellhártya alatti 
kötőszövetlobos Abscessus peri· 
pleuriticus, mellhártya alatti tályog, 
mellhártyaele1nelö, mellhár tyale
fejt0 tályog. 

Peripleuritis (7tepl körül; v„ ö. pleu
ritis), a mellhártya alatti kötőszövet 
gyulad8.sa1 lobja, 

Periploca indica Linné (rcepii:Acxl) 
körülfonódás, vtAix.s:w fonódni) = he
~idesmus inrlicus R Brown, !gy ta· 
lálo1n azt Wittstein legújabb művé
ben. Balogh tanár commentárjában 
következők állanak: periploca indica 
ViTilld. = hemidesmus indicus R, 
Brown = asclepias pseudosarsa Rox· 
bllrgh 

Per•ipnenmonia (~ ii:eptrtvE.uµovfrt.), 1. 
eredeti értelemben = pneumonia, s 
Kraus szerint a tüdőlob magasabb 
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Peripnenmonicns 457 Perisystole 

fOka, Ez nagyon tág értAlmű. Balogh 
szerint = pneumonia crouposa. Quo 
jure épen ez? 2 Az újabb sze1zélk
nél a„ m :pneumonopleuritis, (több
nyire hibásan: pneumopleuritis), t. i 
tiidőmellhártyalob, oly megszori· 
tással, hogy a mellhártyagyuladás 
nagyobb jelentőségű, mint a tüdő
lob„ Azt tartom, hogy fogadnók el 
ezen utóbbi értelmezést! 

Peripneumonicns (.- ), mi a peri-
pneumoniára vonatkozik. 

Per·ipneumonitis = peripnenmonia. 
Per·ipolaris (-), körsarki? !' 
Periproctalís {vox: hybrida), végbél 

körülötti, végbélfoglaló. v„ ö„ 
Periproctitis (1n:pl körül; v. ö. proc

titis), a végbélkörülfoglaló szövet 
gyuladása, a végbélfoglal6 szövet 
tályoga. 

Per·ipsoitis (rc&pl körül; v. ö psoitis), 
a. ho1paszizom körülfOglaló sejtszÖ·· 
vet gyuladása 

Peripylephlebitis (rt:ep( körül; v„ ö 
pylephlebitis), a verüczér külső me
zének gyuladása„ 

Pe:r,ipylephlebitis syphilitica, a 
veröczér külső mezének bujakóros 
gyuladása. 

Peripyema (rb 1tept1tÚT)µoc), körülfog·· 
laló tályog, foglaló tályog, mely vala·· 
mely szervet körülfoglal 

Perirecta.lis (1tepl körül; v .. ö„ reeta·· 
lis, Hybridum), végbélkörüli, végbél-
foglaló. Abscessus perirectalis, a 
végbél kö1ülfoglaló szövet tályoga 

Pe:r•irr•hexis (~ ;cep1~Pe~t;), a teljes el 
szakadás 

Peris (0 1tT)pl;) = prrin„ 
Perisalpingitis (1te:p( kivül; v ö sal

pingitis), a méhkürt ~ülsö gyuladása, 
a méhkürt külszines bózitásának gyu
ladása. 

Perisoopicum se. ocula:r·e Seibex,ti, 
pe1iscopicus szemcsö. Thanhoffer még 
hozzávetőleg sem értehnezi a szót -
»periscopicus; «Balogh szótá1ában nem 
fordul elő. En eznttal adós maradok 
a fórditással; inkább semmit~ lnint 
fonák dolgot! 

Periscythismus (d 1teptcrxuj-tcrµo';), a 
fejsisak lenyúzása1 skalpirozás, 

Pe:r·ispermÍttitis (v ö. perispermium), 
, az ondózsinór mezének gyuladása. 
Pe:r·ispermatitis adhaesiva = pe~ 

rispe1matitis plastica. 
Perispe.t·matitis haemorrhagica, az 

ondózsinór mezének véres izzadmá„ 
nyú gyuladása. 

Periepermatitis plastica = 
Pe:r•ispermatitis prolifera, a.z ondÓ·· 

zsinór n1ezének összefor1·aszt6 gyu" 
ladása. 

Perispe:.;matitis purulenta, az ondÓ·· 
zsin6r mezének genyes gyuladá.sa, 
Balogh szótárából 

Perispe:r·matitis se:r·osa acuta, az 
ondózsinór mezének heveny savós iz
zadmányú gyuladása. 

Pex'ispermatitis serosa chronica, 
az ondózsinór mezének idült savós 
izzadm'ányú gyuladása. Kocher s~e·· 
rint: hyd1ocele funiculi spar·matici 

Pex'ispermium (i't"Epl köxül; v. ö 
sperma), L = pericarpium, Balogh 
szerint külső magfehér Thanhoffer 
szerint csiraburok. Ezt a kifejezést 
ki kell küszöbölni, mert - csira 
bermaphroditus-t is jelent„ Tehát: csír~ 
mez; 2. az ondózsinór tulajdon meze 

Pe:r'isphinxis (~' 1te:p(o:cpty~t<;), az alá„ 
kötés, körülkötés, körülöltés 

Perispleniticns ( -), mi a perisple
nitisre vonatkozik. V. ö 

Perisplenitis (11:epl körül; v„ ö sple
nitis), a lép hashá1tyás boritásáuak 
lobja. gyuladása 

Perissarteria = a1te1ioperissia. 
Perissia (~ neptcradoc), a bőség 
Pex·issognathia. ( v„ ö pe1issia és gna-

thus) = inegalognathia. V. ö 
Pex,issoma ('rb 1tEplcrcrooµa.) = perittorn.a. 
Pe:rissopracticus {1tepto:crÓ<; bö1 dU.s, 

npco:·nxóc; gyakotló), oly 01·vos, ki 
rendjén túl foglalkozik jólfizetö be
teggel; 2„ oly orvos, ki reudkivül 
sok s nagyadagU sze1 e.ket r eudeL 

Peristalsis (~ 1tep(crTIXAO't<;) = pe1istole 
Peristalticns {1teptOTCf.hnxé:;:), kör

mozgási, körmozgó. Jl.fotus peristalbi
cus iutestinorum, a belek körmoz
gása, lefelé tartó féregszerű mozgása 

Pex,istethion ('r~ r.:Eptcrt~5"toJ) 1 mell·· 
pánczél, mellkötés 

Peristethium = 
Pe:r·istethius (rce:pto:r~5"to;), mellövedző 
Peristole (-lt 1t!:ptcr,o).~; rrep( kö1öskö· 

i:ül és systole) = inotus pe1istalticus 
v„ ö peristalticus. 

Pe:ristom.a(TbTCep(crroµoc ?), 1. a száj széle, 
a s.zád sz.éle ; 2. Döllinger aél: proces-· 
sus ciliaris (Kraus.). V„ ö. 

Peristomium (TO 1te:plcrtoµov, 1tEptcrTÓµtoi; 
szájkörüli) = peristoma. Növénytani. 
lag : a mohgyürnölcstok szájadékána,k 
szélöve. Pereme? Balogh szótárában 
elvétve ~száj örv!« 

Pe:r'istroma (tO "ltEplO"TpCllµo:), a takatÓ1 a 
boritás, tehát a belek nyákhártyájo,; 
néha külső savós hártyája. Többesben: 

Perist:r'omata, az ágytakarók. 
Perisystole(7i:epiésv. ö„systole)11 a szív 

összehúzódása és elernyedése közti 
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idő; 2. az összehúzódás rendellenes 
hoss:-;Ú taz·tása 

Pei:·itasis (-fi 7t:Eplt"ci.ati;:), körkörö·s fe. 
szülés 

Periterinm (TO itEptL1jpr.ov - rce:pr.-;-Spe:Lv 
atfürni), a koponyafur6, a lékesz 

Peritheciu.m ( ;ce:pl kö1öskö1 ül; ·~ 5-;íx'l) 
a tok), a tokfedő; Balogh szerint: 
sporatart6 

Pexithelinm (TCs:p1 köriil; egyebekre 
v„ ö epithelinm), sejtes edényhü-vely. 
B•llogh szótárából Sejtes borítás? \ 

Peritia, a tapasztalás„ 
Pex·itome (~ Tie:pvroµ-rí; TCeptTl,u.'ie:tv kö-

1·ülrnetélni), körülmetélés, körülmet
szés 

Per·itomia (v ö. az előttevalóval), a 
szem körülmetélése, a posztó i11eg
met1Hése V ö syndectomia 

Pe:ritomns (rce:pho!J.O;), körülmetélt 
Ji"eritonaeicnl!§ (v ö„ peritonaeum), 

-hashártyai, hashártyás 
Pex·itonaeiticus (v ö. peritonal'!itis)o 

hashártyalo b os, hashárt,yagyula'1ási· 
Pe:ritonaeitis (v ö. peritonaeum), a 

hashá1 tyalob, hashártyagyuladii,s 
Per·itonaeitis adhaesiva, összef01-

1aszt6 hashártya.lob 
Peritonaeitis chronica, idült has

hártyagyüladás. 
Peritonaeitis cii;cumscripta., hely

hAzkötött hashál'tyalob1 vagy has. 
hártyagyuladás 

Peritonaeitis defox·mans, idiil!; has
hárhyalob, idült hashá1h3agyu1adás, 
cir rhosis peritonaei 

Pex·itonaeitis diaphx·agmatica, a 
rekesz hashár!;yaboritásának gyula
dása. 

Pexitonaeitis ex pex·fo:r:atione, át .. 
lyukadásokozta hashártyagyuladás. 

Peritonaeitis infantum, gyermekek 
hashár!;yagyuladá"sa. 

Pei:·itonaeitis hepatica 
titis. 

pe1iepa-

Peritonaeitis hei:·niara, a sérvből 
kiinfl,.".!6 hashártyagyuladás ?lfeg
~yuladt bélsérv? ! 

reritonaeitis idiopathica. pc1j .. 
tonaeitis spontanea. 

Peritonaeitis lymphatica, nyirkos 
hashártyagyuladás. 

Peritonaeitis par·tialis = perito
nacitis circu111sc1ipt11. 

Peritonaeitis pelvica = pe1imetritis. 
Peritonaeitis pnerper·alis1 g,yerinek

<igyi ha$hé..rtyagyuladás .Azonos: 
febris puerperalis1 pc1i1netritis puer
peralis 

Peritonaeitis aeptica , eves has
hártyalob„ 

Per•itonaeitis spo.ntanea, eredeti 
hashár !;yagyuladás, 

Peritonaeori:·hexis (v. ö peritonaeum; 
~ PiJ~t; a szakadás) a hashártya 
megszakadlisa, kiszakadása. 

Pei:·itonaeu~, perito~enm (•0 7CtpLTÓ
vc.ao\I, TttpLTO\lt~ov, 1t<;'L'rO'ltOV se axl;cctcrµa. 
taka:i:ó; TitpLTtbttv = teudere), a has·· 
hártya'. ~épnyelven: a has k,érge, a. 
haskéreg. :.-Kiszakadt a haskérgem« 
annyit tesz hogy az illctö » bélsér„ 
vet.: kapott. 

Peritonaeum intestinale = perito .. 
naeum ;yiscerale 

Pe:r·itonaenm parietale, fali-· v„ fal
zati hashártya. 

Pei:itonaenm visceroale seu intesti
nale, zsigeri ha8hártya 

Pei:itonealgia (v. ö. peritoneum; ,Q 
t;J,yo; a fájdalom), hashártyafájdalom ,, 

Pei:itonealis (h_ybridum), haské1gi 
hashá1 tyás„ Abscessus peritonea.lis = 
empyema peritonei, hasüregbeli tá„ 
lyog„ 

Pei:·itoneicns = peritonaeiuus 
Peritoneiticns = peritona0iticus 
Per'itoneitis = peri.tonaeitis. 
Peritoneori:·he::z:is = peritonaeorrhe·· 

xis. 
Peritoneitis = peritonaeitis 
Pei:·itonenm = peritonaeum 
Pei:·itonitis = peritonaeitis 
Per·itoninm = peritonaeum. 
Pei:·itonydrocystis {v ö perit.oneum.; 

TD Ü8wp a viz és c,yste), 1„ = ovario·· 
. cystis j 2 = ascites 
Peritrope (~ ntpLTpo;c~), a keringés 
Pei:ittarteria = arterioperittia. 
Pei:·ittoma (TO ntplrnuµr:t.. ntplaawµ.tt), 

a felesleg, a tápszerek (-), meg
emészthetetlen része. 

Pex-ittotes (~ TitpLTTÓT't);) = per issia 
Pei:ityphlitis (rttpl körül; v ö. typhlitis ), 

a vakbélköri.ilfoglal6 hashártyánalt 
gyuladása, peritonitis iutestini coeci. 

Periui:·ethritis (v ö. u1·ethritis; 7ttpl 
körül), a húgycsők5rülfog6 v körül
foghi.16 kötöszövetnek gyuladása 

Per>fvaginitis phlegmonosa diSsec
cans, a női szeméremüreg körülfog
la.16 ki.itiíszövetnek tfilyogképző gyu
hidásu. Barb:ir alkotás (v. ö. vagini
tis.) Helyesebb volna: pericolpitis, 
i)erielyt1 itis. 

Pexivascnla:ris, véredény körülfOglaló 
BaI'ba1ismus V ö. 

Pei:·ivascnlii:is (bar ba1isn1us) i értend(í: 
periartBriitis és petiphlebitis, a vér-· 
edények külső vagy jáiulékos mezé
nek gyuladása. Iía okvetlen szükség 
van ily müszóra, akkor csak „perian .. 
geitis « fogadható el 
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Perivascnlitis retinae 459 Perpes 

Pexivascnlitis retinae (v. ö. va.s~ sza] es állkapocs nélkiili csonkafejű 
culitis), a teczevéredények külső v. csenevészfejű szörnyeteg 
mezének gyulaciása,„ Balógh sz6tá~ Pexocephalus apr·osopus, atcznélküli 
ráb61 Pe1iangeitis" retinae v„ ábrázatriélküli csonkafejii vagy 

Perizoma (:-'o T.o:pl~hlµo:1 TCE:p!~W\1\1~\ll:H csenevészfej Lí szörnyeteg. 
l;;:ötényt kötni), 1. az ö<.1 , a serv ! Perocephalus miorocephalns, az 
kötő: 2 zona, zooster i :-:i diaphrcigma 1 a.pró- v csonk::v·csencvészfejli ször-

Perizoma"tion (-:) TCE:pt~wµi-rwv), kis öv nyeteg 
Perizosis (~ n:o:p[~wat;), a körülövezés Peroohi:t"ns (•n;pé; csonka; '/._dp kéz), 
Pexizostra. (ij r.:o:pl,wcr-rpa:), az övkötés. törpekfzÜ, csonkakezü, c:senevészkezii. 
Pei:kinismns (Perkin nevére), Per';;:in szi:nnyeteg 

eljárása. Csúzo.:; vagy bénul e ta.~ok Pexocormns {7i:1)po':;; C"'on';;:a; b xópµ~; a 
szurkálása tűkkel Per ki n-f€le törzs), csonkatö1zsií, C3enevé,sztörzsíí 
tűzdelés szöruyeteg-

Pe:i"la, 1. ma1gaiita, a gyöngy 1. 2 lna- Peroma (-rO "lÍpwµa:), 1 sériilés j 
cula corncae ma.1garitacea1 a szempor· 2 hüdés, bGanlás 
czog6 há.rty:Ljának gyöniryházfényü Pei:·omelns (7i:YJp6; csonka j -rD µi),o; a 
foltja tag), törpetagU szörnyeteg, fejletlen -

Pex'latns (iJerferre átvinni átszitálni), csonkatagU szörnyeteg, csenevésztugú 
szitált Hordeu.1n perlatum, :-J.,z Ó.1pa·· szörnyetrg. 
kása Pei:'ona = perone. 

Per-lucidus = pellucidus Peronaen,s (Ttspo\lo:toc; v ö perone), 
Pex·manens (permanere IT1egmaradni), szá.rkapcsi. NP-rvus peronaeus s„ fibu· 

tartó, tartó", állandó laris superficialis ot nervus peronaeus 
Per·manganas 1'.pe1 - túli v„ ö. n1an profundus, a feli!Ö és mélye a fekvő 

ganas), hypermangansnvas v. pcrman· szátkapocsideg. Venae peronaeaé, 
gansa.vas só V. ö szárkapcsi erek 

Pei:·manganas potassae = Pe:1·onatns (-), csisz1nás, szirkapc:sos 
Pex'manganas potassicus = kaliuin Pei:one (~ rco:pé\lij; ri:.dpo:~v áthatni1 át„ 

hypcrmanganicnm fúrni), a szárkapocs, fibula 
Permeabilis (permeare áthatni), já,1-· Peroninm = perone, 

ható, áthatolhat6 Per·onodactyliaeus = peronodacty· 
Pei:meabilitas (-), áthatolhatás, jál·· lius 

hattls, járhatóság Peronodactylins (v ö perone és 
Permistio, per:mixtio (peunisce1·e dactylus), szárkapoc,s .. újjas, pl izom 

összekeverni), 1. összekeverés, össze- 'l'ehát: 
keve10dés; 2. coitus. Peronodacty. ins mnscnlns ::::: mUS· 

Pei:·mntatio (peunutare n1egváltoz- culus fiexo1· digitorurn pedis longus 
tatni), változis, atalakulás, helyvf'il· Peronospora. lutea (- 7t:'l')pi; csonka)! 
tozás a sá,rgaláz gomb~ja„ 

Pernicies, a vész, a veszedele1n. Peropus (ícYJpÓ; csonka. ó n:oúc a láb), 
Per,niciosns (v. ö pern1.cies), vészr>s csonka, törpe alvégtagú szörnyeteg, 

Febris prrniciosa = Í•'bris in:1lign.a, fejletlen, e,; e ne vész alvégtagú 
Pe:r·nio, a fagyda.ganat. Dermatitis szörnyeteg 

congelationis erythf'1natosa Perosis (~ TI:y{pwo-t<;), a csonkaság, 
Pernio ttlcerans, fekélyesedö fagy „ csonka iLllapot, sértilés, csonkítás 

daganat. Pex·osomns (rc1JpÓ; csonka, TO o-Wµ.7. a 
Pernoctatio (rer - nox éj)= }'lEivi.- test), csonkatestü szörnyeteg1 csene· 

gilium. vésztörzsí.i szö1nyeteg. Azonos: pero„ 
Pe:l'llOX, éjen át. con1us 
Perobr,achins (n:11pó<; csonka, dnrvi- Perpallidns, igen sapadt 

nyos, c s e n evés z t i fejletlen ; Perpendicnlaris1 perpendiculatus, 
v, ö brachiun1), törpe karú torzszü- függéleges,függélyros,1neröleges, álló 
lött, csonkakarú szörnyetrg, csene- Perpendicnlnm (per·pend(')re meg. 
'vészkarú szörnyeteg mérni), 1 a 16gony, az ingn„ Nép· 

Perocephalus (TCYJpÓ; csonka; v„ ö ce·· nyelven »::t sétáló,,, ilZ Óla ~ét<il6ja 
phale), csonkafejű szörnyeteg, cscne- Perpendicnlnm hepatis, ligamentum 
vészfejü szörnyeteg snspcnsorium hepatis, a mai függesztő 

Perocephalus agnathus, állkapocs- v„ akaszt6 szálagja. 
nélküli csoukafejí.i v„ csenevészfejü Perperacntns, igen-igen heveny, legic· 
szöI"nyeteg. leghevenyebb, legisleghevosebb. 

Pe:i:,ocephalus agnathns astomns, Perpea = 
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Perpetuarius1 fülytonos, szakadatlan 
v. ö, 

Perpetuitas, a folytonosság, szakadat" 
lanság, 

Perpetuns, folytonos, szakadatlan„ 
Pei;·plexus (perplexere összebonyoli. 

tani), megzavart, megriadt. Morbus 
perplexus, morbns complieatus, bo
nyol6dott k6r, bonyol6dott bántalom 

Perscrutatio (perscrutari átvizsgálni), 
n:.egvizsgálás1 átkutatás, 

Per·sea camphoi:'a Spr· = laurus 
camphora L. = campho1a officiualis 
= cinnamonum ca1nphora Nees, 

Persea cai;yophyllata M„, szegfff. 
kassziafa Synonym: dieypellium 
caryophyllaturn Nees 

Per'sea cassia Spr·„, chinai kassziafa (?). 
Azonos: laurus cassia L., cinnlt· 
momum aromaticum Nees„ 

Persea cinnamomum Spr•„ 1 czeiloni 
fahéjad6fa (?)„ Azonos : ciunamomum 
ceilonicum N ees ; laurus cinnamo
mum L 

Persea gr'atissima Spr., avokat,fa 
vagy avakatfa (avakat karalbi szó) 
Táplál6 gyümölcse zsirtart6 V. ö 
Vilittstein Handwörterbuch de1· Phar· 
macognosie etc pa.g 4R 

Persea sassafr·as Spr. = lau1us sassa
fras J.J 

Perseverantia (persevera1·e soká tar·· 
tani), a makacssá.g. 

Persica vulgaz·is DC , az őszi ba-
raczkfa. V. ö„ persicus 

Pez·siceinnxn (-), a persiuein. 
Pez·sicinnm (-), a persicin 
Pex'sicns (11:Epcrlx.Ó<;), psrsa. A„1nygda„ 

lus persica L., az őszi baraczkfa. 
Malum persicum, őszi baraczk Ignis 
persicus, 1. anthra:x.; 2 n1onyfene; 
3„ = gangraena. 

Persio = orseille. 
Pex,sir-etinnm ( ~ ), a persiretin Sav 

a persa féregporbau H.other V ö 
pyrethrurn roseum. 

Persistens (persistere makacsul tar
tani), tart6s, 1nakacs, állhatatos 
Febris te1tiana vel quotidiana per
sistens, oly vált6láz, melynek roha1nai 
egymitsnak megfelelő ideig tartanak 
Calyx persistens, nem hull6, meg~ 
ma.radó kehely„ 

Persona, az egyén, az egyed, az álarcz 
Personatns (--), álczás, álarczos, 

a.lakos. 
Perspectivnm (perspicere áttekin

teni), a távcső, távolbalát6, messze· 
látó. 

Perspicillium, conspicillnm (pe18pi· 
cere átnézni), szemüveg, pápaszem, 
vitrum oculare. 

Perspiratio (perspirare légzeni), a 
bőrlégzés, bőrkigözölgés, bőrpárolgás 

Per'spiratio insepsibilis, láthatatlan 
börpá1olgás 

Persnlfnratus (per túlságos, sok· és 
sulfuratus), sok kéntartó„ Pl. stibiun1 
persulfuratum 

Per,tica, 1. mé1·ő1·úd: 2. pertica perse, 
penis in stadio eiecto = priapisn1us 

Pertinacia = 
Pertinacitas (pertinax makacs), n1a·· 

kacsság, állhatatosság. 
Pe:c'tnrbatio (pertur bare megzavarni), 

turbatio, confusio, a inegzavarod<is, 
1negh<iborodás 

Pertn:c·batio animi, az ehneháboro· 
dás, elmek6r 

Per'tnr·batio critica, a k6rtünetek 
fokoz6dása a betegség válságánál. 

Per·tnsorinm (pertundere átbökni}, a 
magzatbu1·okrepeszt1.í; a repesztő, 

Pertussis (per i,,igen erős« é1telemben j 
v. ö tussis) = tussis convulsiva. 

Pernnctio (per és unctio), a bekenés 
Pei:uvianns (Peru), 11E>1ui Balsa

mu1n peruvianum. v„ ö balsamum 
Cortex peruvianus = coxtex chinae 

Per·uvinnm (v„ ö„ peruvianus), a p_eru-
vin, a metacinnameinum bomlásának 
terménye. 

Per'Versio (pe1vertere felfOrditani), a 
fonákság, rendellenesség, felfordult
sá.g. 

Pe:c·vei:·i;io animi, olmeháborodé.s, 
elmezavar. 

Per,ver·sitas = parve1sia. 
Pei;ver'sns (-), megforditott. Situs 

perversus, visszás, fonák,megforditott 
helyzet„ 

Pervigil (-), igen éber, álmatlan 
Pervigilinm (v. ö. pervigil), álmat .. 

lanság .. 
Pes, a láb„ 
Pes abdnctns = pes pronatus 
Pes adductns = pes supinatus 
Pes ansezinns1 a lúdláb 
Pes ansexinns major·, a nagy lúdláb, 
Pes a~serinus minor, a kis lúdláb. 
Pes calcaneo·valgns = pes valgo .. 

calcaneus 
Pes calcauens, horoglib (Balogh); 

sarkos láb (?). 
Pa.s eqnino-valgus, lÓ··lÚdláb (?) 
Pes eqnino-var'nS = pes varo-equinus, 
Pes eqninns, a 16láb, 
Pes excavatus, gömbláb (!)„ 
Pes extensus fl.exns, hátfelé hajlított 

láb. Azonos : pes calcaneus, 
Pes ex:timns = pes valgus. 
Pes flex:ns, talpfelé hajlitott láb, pes 

equinus minoris gradus 

1 
1 
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Pes flexns infle::x:ns, lóláb, pes equi„ 
nus majoris gradus. 

Pes flexns inilexus supinatus = 
pes varus 

Pes fl.exns pronatus X'efl.ex.us = pes 
valgus acquísitus. 

Pes gigas = macropodia. 
Pe.ei hippocampi seu hippöpotami 

major, a nagy pödrött láb, az An1„ 
mon szarva V. ö cornu Ammonis. 

Pes hippocampi seu hippopotami 
minox', a madár sarkantyú, calcar avis 

Pes inflexns, talpán görbeláb 
Pes par'vns = pes valgus 
Pes pedun.culi cerebri, az agyvelö

kocsány talpa. 
Pes plano„valgns paralyticns = 

pes valgus paralyticus 
Pes plan.taris = pes equinus 
Pes plan.us, talpacsláb, lúdtalp, lúd„ 

láb 
Pes planns inflammatox-ins = pes 

valgus staticus. 
Pes pronatus, befelé fordított láb„ 
Pes pr·onatns ex.torsns = pes valgus 

congenitus, 
Pes reflexns, hátán görbeláb. 
Pes supinatns1 kifelé fordított láb 
Pes valgo-calcaneus = pes valgus 

congenitus. 
Pes valgns, talpac:sláh, ló.dláb, lúd

talp„ 
Pes valgus acquisitus, szerzett lúd·· 

láb, talpacsláb 
Pes valgus congenitus, világrahozott 

lúdláb, talpacsláb 
Pes ·valgns dolorosns = 
Pes valgns inflammatorins = pes 

valgus staticus 
Pes valgns paralyticus1 hüdéses lúd„ 

láb, talpacsláb 
Pes valgus x•achiticus; angolkóros 

lúdláb, talpacsláb 
Pes valgns staticns, állás vagy gyu

ladás okozta lúdláb, talpacsláb V. ö 
tarsalgia adolesccntiu1n 

Pes varo-eqninns, donga lóláb 
Pes varns, dongaláb. 
Pes va:rns acquisitns, szerzett donga„ 

láb 
Pes va:rns congenitus, világrahozotr. 

dongaláb. 
Pes va:rns hysteJ:'ÍCUSi 1néhszenves v. 

n1éhk6rságos dongaláb; contractura 
pedis hysterica. 

Pesearinm, a méhtart61 a méhtámasz, 
méhkoszorú„ Eddigelé : méhtartasz ! ! 

Pessax-inm intranterinnm Valleix, 
Valleix-·féle belső méhtartó, 

Pessula = pessarium. 
Pessns (Ó neacói;) = pessarium. 
Pestichiae, peticiae = pete(:hiae. 

Pestifer, pestiferns (pestis és ferre 
vinni), vészes, ragályos. Sudor pes~i
fer vészes, ragályos izzadtsd.g 

Pestilentia, pestilitas = pestis 
orientalis, 

Pestilis = pestifer 
Pestis, a dögvész, mirigyvész, dög· 

halál, a csoma 
Pestis americana, a sárgaláz V„ ö 

feb1is ftava. 
Pestis bonm s. bovilla, a marhadög, 

a marhavész„ 
Pestis bnbon.aria sen bnbonica, 

mirigyvész, keleti mirigyvész, keleti 
pestis, csoma 

Pestis indica indiai pestis Balogh 
sz6tá1áb6l 

Pestis inqnina:r·ia = 
Pestis o:r·ientalis = pestis bubonica 
Petale (?), 1. a tetű ; 2„ - phthiri-· 
' asis. 

Petalodes, petaloides (rce"t"a:At.50YJ;1 
'!tE't"ci::Aoetál);), sziromszerü, szirom
idomú. 

Petalon, petalnm ( TO rcé't"a:Aov, Tb re{ 
Tl)Aov ), a levél; jelenleg: a szirom. 

Petasites officinalis Mönch = tussi
lago petasites L. 

Petasites vnlgaxis Desf„ = tnssilago 
petasites L 

Petasitnm (-), szattyú-gyauta. 
Petechiae, peticulae (?), a petecsek, 

patécs, apró szen1csés, szederjes bőr· 
foltok, kis vérömlések a köztakaró 
szövetében Kö~nyelven: patincsok. 

Petechiae scorbnticae, sülyös pe
técsek1 sülyös patincsbántalom. V. ö 
pur'pura maligna, morbus maculosus, 
puncticulae. 

Petechialis (v. ö petechiae), petécs
kóri, patécsos, patiucsos. 

Petechianosis (v. ö .. petechiae), petécs-
betegség, patincskóx. 

P eticnlae = petechiae. 
Petigo, petigines = irnpetigo. 
Petina, állitólag = planta pedis 
Petinum (?) = butylaminu1n? 
Petiolaxls, nyeles, nyélczés 
Petiolatns, kocsányos, nyélczés. 
Petiolus, a szár, kocsány; növény-

tanilag: a levélszár, a nyélcze, nyél. 
Petiolus articnlatus, ízületes nyél-

cze, izes nyélcze, 
Petrelaeum ('rre't"plA~tov} = petroleum 
Petrificatio (~}, kövesedés1 mesze· 
se dés. 
Petrodosteon (~ JtlTp~ a szikla; v. ö 

osteon) = os petrosum 
Petr•oleum. (rc~"t"péAatov), a kőolaj. 
Petrolenm album, fehér kőolaj. 
Petr·olenm nig:c'nm, fekete k0olaj. 
Petrolenm. rubrnm, veres kőolaj. 

l 
l 
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Pei:1·ol6uni. reoti:6.catum, tisZtitött -i, 
kőolaj. 

Petrophai:·yngens (.fi 7r:l-rprt. a ~zikla; 
v ö pha.rynx), sziklacsout-garati 

Petx·osalpingostaphylinus (.fi ::l't"pry: a 
sziklacsont, 11 cr~);;;:~y~ Eustach-féle 
kürtő; v ö. staph,yle) se 1nusculus, 
levator palati mollis! az ínyvitorl1t· 
emelő 

Pet:1·oselinnm sativnm Hoftm. (rO 
7!<:-rpoaO..t'iOI/), a petrezi.elem. A.zonos: 
apium petroselinum Linné = apiu1n 
vulgar e Lam , 

Petroso-mastoideus {v. ö. petrosus 
és mastoideus), sziiclás-csecscsonti 
Os petrosomastoides, - szikla-csecs
csont 

Petrosus, sziklás. Nervus petrosus 
supe:rficialis n1a_jor et "minor, felső 
nagyobb s kisebb szikla.ideg Nervu.s 
petrosus profundus = nervus Vidi
anus, Vidiau-féle ideg. Vena petrosa, 
sziklaér, S7.iklásér. O::i petrosum,szikla
csont, sziklás csont. 

Peucedaninum (v b peui:iedaunm) 
a derelyal, a peucedanin, irnpe1a
torinum. 

Peucedanum officinale Linné, az 
orvosi kocsord, V „ ö 

Peucedanum osth:r·uthinm Koch 
(TO Tceuxo'.Oa:vov, -fi rri::Úxi) a vere>'fenyü, 
ör:t..vO':; alacsony), csicsokás derely, im
peratoria ostruthium Linné. 

Penmue f:rag:r·ans Mol., boldofa. A.zo
nos: boldoa fragráns Ga-y. 

Pex:is (1) n:i)~tc;), a megalvás. 
Peza (~ rcÉ~o:) = pedion j I-Iippokrates 

szerint: a sark 
Pezeza = auricula Judae. 
Phace, p)lacea ("fi <pa.:x~) == pha,cos 
Phacecphlogiscon ( v. ö phage és 

ecphlogiscon) = varicellae lenticula
res, varicellae lentiforn1es. 

Phacellus, phacelns (Ó cpclxú./.,oc;, cpd
x.i::Aoc;. crcpd°xEAoc;, acpr:l.Y.eAAoc;), fasciculus, 
a köteg, a nyaláb, 

Phaoentocele (v ö phacos és ento
cele), a jéglencsesérv1 ha a jóglencse 
a mellső szemkamrába becsuszik; 
lencsecsuszamlás 

Phacicus (v„ ö. phacos), jéglencsés, 
szem.lencsés. 

Phacion (TO e:pr:ixtov) = phacoptisana 
Phacitis (v. ö„ phacos ), a jéglencselo b, 

szemlencsegyuladás 
Phacium = phacion 
Phacocatapiesis (v. ü phacos és 

catapiesis), a lencse lenyon1ása, de-
pressio lentis c:rystallinae. 

Phacocatathesis (v ö. phacos i Xr:t..'t"O:
Tl~i::vo:~ letenni) = pha.cocatapiesis„ 

Phacocopis{v„ ö phacos; xÓ1tT€tv vágni) 
a lencs_etű, hályogtű. 

Phacocysta (v ö. phacos ; és cyste a. 
tok), a lencse tokja Miért nem ::.peri
phacion, pe1 iphacium, ad norman1 
»periosteum, pericranium stb Leg„ 
alibb nen1 oly barblr, mint ptiaco
hymen« (v ö pha.cohymenitis és 
capsuliti-=) Vagy talán azért nem 
mert -rO e:pcfxtov lencsefőzetet, lencse~ 
pépet jelent? Külömben v. ö. peri
phacos 

Phacocystectomia(ó r.ptt.:t.:Ó; ajéglencse, 
~ xJcr-rt; hólyag, ix:rlµ.-1i::tv kimetszeni), 
hályogszuris, Rognetta· féle hályog
mivelet, lenc-setokkimetszés. 

Phacocystis = phacocysta„ 
Phacocystitis (v ö. pha.cocysta), lencse· 

toklob = iufia1nmatio capsulae lentis. 
V. ö. periphacitis 

Phacocys topachytes (v ö phaco·· 
cysta; "fi no:x.ÚTY); vastagodás), a lencse
tok vastagodása. 

Phaoodes, phacoides (q:ia.:x.hl:JYj;, cprxxot„ 
Orj:;) lencseszexü, lencseszinű, szeplős, 
májfoltos 

Phacodes macula, májfolt. 
Phacoglancoma ( v. ö„ ph:1cos és glau· 

coma), glaucoma lentis?? Makenzie 
Phacohymenitis (1osz szó, meg feles

leges) = capsulitis (rosz szó) 
phacocystitis V ö. phacymenitis, pc
riphacitis 

Phaeohydropsia (barbár)= cataracta 
lactea. V .. ö. phacyd1opf'ia. 

Phaooideitis = phacitis. V„ ö. 
Phacoides = phaco:les„ 
Phacoidoscopiu.m (v ö phacoidec; és 

~ crxo'ltrj a vizsgálat), lencseroérö 
Phacomalacia (v„ ö. phacos és inalacia), 

a sz~1nle11cseelpuhulás, sze1nleucse„ 
l:ig-yulás. Jl.íollit Les leutis crystallinae. 

Phauometaeho1."esis (v. ö phaeos és 
lnetac:hor esis), a szemlencse ficzama, 
lencseficzatno,lás 

Phacopalingenesis (v ö„ phacos és 
paliui:encsis), úi lencseképzödés i a 
lr·ncse U_jrak6pzödése ' 

Phacoplanesis ( v„ ü. phacos ; "fi rc),dn1 
at; kóborlás), a lencse elkóborlása, 
helyéből való eltávolódása = phaco-
n1etachoxes1s · 

Phacoplasma (v ö. phtteos és plasma), 
lencsepép, 1neleg lencsepépbo1ogatás. 

Phacoptisana (-lj :ptt.xo:c't"tcrivi); v„ ö, 
phacos , ;j 1t7UJti\li) ±cizet), a lencse
főv~t. len.csepépborogatás. 

Phacos (Ó cpa:xó:;), l. a jéglencse, a sze1n
lencse ; 2 a lencse ; 3) a s.zeplő i 
4. kis májfolt 

Phacoscleroma (v. ö. phacOs és scle:. 
l oma) = cataracta dura 

1 
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Phacóscotasfila 463 Phalanx superrinmt'raria 

Phacoscotasma = phacoscotOma 
Phaco&cotasmus (v. ö. phacos; Ö crx.o„ 

Tixaµó; ho1nlllyosodás), a hályogKép
zödés, lencsehomályosodás 

Phacoscotisis (v„ ö„ phacos i -Íj O'Y.~7lcrti; 
homályosodás) = phacoscotasmus 

Phacoscotoma ( v. ö. phacos ; ,; cn:é
-rcuµo: homáJy), a szü:rke hályog 

Phacoscotomaticus (v ö. phacoscu
toma), szürke hályogos. 

Phacoscotomatosus, szürke hályogí. 
Phacosis (f r.pch!Cllcrti;), Galenus szerint : 

macula oculi nigra ; 2. jelenleg = 
szepl6sség 

Phacosyphilionthus (v. ö .. phacos és 
syphilionth"J.s), syphilionthus lenti
cularis, lencseszerű bújak6ros bü1-
kiütés, bújakóros nu\.jfoltok 

Phacotos (rpet::t.CUTÓi;) = ph:1cooopis. 
Phacus = phacos 
Phacydrops és 
Phacydropsia rosszul 

psia (v ö. phacos 
vizenyős hályog, híg 
racta lactea linida. 

phacohydxo
és hydrops), 
hályo~, cata-

Phacymenitis (v. ö. phacos, hy1ne
nitis) = periphacitis 

Phadax·odes, phadarosis (? ), tra
choma caruncnlosurn 

Phaenomenogenia = 
Phaenomenogonia (v. ii. phae1101ne

non; yEvv&v keletkezni), a tünetek, a 
kórtüne111ények eredete. 

Phaenomenogonologia ( v„ ü. pbaeno-
1nenon: ysvv&v eredni; Ő A6yo; tan), 
a. k/ntünetek, a kórtüne1nények ere
detének tana. 

Phaenomenog:r·aphia (v ö pháeuo
menon; ypclq;is(v leirni), kórtünetek 
1·ajza1 a kó1 tüne1nények l'ajza. 

Phaenomenog:coaphiq,us, phaeuome
nog:raphus, k6rtünotraizi stb.. 

Phaenomenologia (v ü. phaeno
meuon; Ó Aóyo; tan), a tiinettan a 
kórtüuetek tana. 

Phaenomenologicus, phaenomeno
logus (-), tü~1nettani 

Phaenomenoscopia (v ö, phaono
menou ; ~ dxorrl) a vizsglüat), a tii.ne
tek észlelése, a tüne1néuyek észlelése 

Phaenomenoscopicns = 
Phaenomenoscopus, tünemény - ész-

lelési ' 
,Phaenomennm (q;ia.:tvéµE··1ov, q;ia.:[~scr'.Jo:t 

tűnni), a tünemény, a tünet. 
Phaenomenum Rustii, Rust-féle tii.

neniény; a beteg emelkedéskor. fel. 
üléskor kézzel tá111ogatja fejét„ 

Phaenomenum sec. Chayne-Stokes, 
Ohayne„Stokes·-féle légzőtüneinény, 
légzési tünemény 

Phaeo:retinnm (q;ia.:tÓ; barna),a phaeore-

tin, haru.a gyanta. a reb:irbara gyö
kérben. 

Phagadaena -= ph.;i,gcdaena 
Phagaena (·11 cpcí.yatwx, r..pd.yetv enni), 

a falánkság, farkaséhség ; 2. maró 
fekély 

Phagedaena (~ q:i::i.:y€0o:tva.:)i inar6, eves, 
széteső, feués fekély. 

Phagedaenica se, i:emedia, maró 
;;zerek; 2. = antiphagedaenia szeI"ek 
eves iothadó fekélyek ellen. V. ö. 

Phagedaenicus (9ocy<:l.5mv~xái;), széteső 
evos, fenés. 

Phagedaenismus t:ropicus 
phagedaena), forróégh~jlati 
dés, eves fekélyesedés. 

(v ö 
fen és e-

Phagedaenocex·atodeitis ( v. ö. pha
gedaena és ceratoides), ulcus phage
daenioum col'neae, a porczogó hár~ 

ty:inak eves, iothadó fekélye 
Phagosyphilodochtus (.:páye:~v enui, 

iágn:i-j v„ ö„ syphilodochthus), syphi
lodoohtus corrodens, szétes(I, e-ves

1 

bújakóros fekély 
Phalac:ra (~ Cf'Cl':/-,dx.poc), a kopaszság, a 

kopaszfej, a tarfej 
Phalacx·odes (cpa.:AocxpWO'l'J~ q;io:AocxpoetOYÍ;), 

kopaszfejű, tarfejü. 
Ph~lac:c·oma, (70 cpa.:),cf;:p(t)µoc), a kopasz-

sag, a tarsag, 
Phalacx·Om.aticus = 
Phalac:c·omatosus, tarfejü, kopaszfejű 
Phalaci:·os (<pa.:Aa.:xpói;), tar, kopasz„ 
Phalacrosis (~ cpa.:),clzpwcrr.;), a kopaszi·· 

t:is, kopaszodás. 
Phalaci:·otes (r) r.pocAc.o~pÓT'l'J;), a kopasz. 

ság, a tarság. 
Phalacroticus, 1 = phalacromaticus ; 

2 kopaszodó 
Phalangagx·a (v ö. phalanx és agLa ), 

az újjperczok küszvé11ye Balogh 
szótárából 

Phalanga:c·thz·itis (v„ ö. phala.nx 
és arthritis), az új,jk:öszvény„ Tulaj· 
donkép az újjpei·czek csúzos gyula
dása, csúzos perczizüloti gyuladás. 

Phalanges digitox·um, az ií.jjperczek, 
az újjizek · 

Phalangiasis = ph&.langosis 
Phalangicus, ujjperczi 
Phalangit:is (v. ö. phalanx}, az újjpe2cz·· 

gyuladás 
Phalangitis syj,hilitica, hújakó1os 

újjpe1czlob, bújakóros perczg,yuladás 
Phalangoma(TO 9::1.:),ciyyruµa) 1„ phalarix; 

2. sor, reud. 
Phalangosis(fi r..po:).áyy(.)crt;), Galenusnál 

= ttichiasis 
Phalan:x: (~ qiáAa.:yi;), a sor, tag, perez, 

újjpcrcz; a pilla"zőrök rendje, sora 
Phalan:x: super·numeraria, szám

feletti J.Jercz, feles újjperi;z. 

1 
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Phal!algia 

Phallalgia (ó q:ioJ,).Ó~ a mony; To W.yo.; 
a fájdalQm), a. monyzsába., . 

Phallalgicns (v„ ö,. phallalgia), mony„ 
zsábás stb 

Phallanastx·ophe (v. ö. phallus mony; 
~ &\lct.O"Tpocp'fÍ felfúrdulás), a mony
elcsavarodás ( ? ) 

Phallanastrophia = phallanastrophe. 
Phala.nastrophicns (v. ö„ phallanas-· 

trophe), monycsavarodási l? 
Phallanacylosis (v. ö phallus és 

ancylosis), a monygörbülés, chorda 
penis j vulgo: görbe kank6 

Phallancyloticns(v., ö. phallancylosis), 
görbe monyú, görbe kank6s. 

Phallaneu:i:ysma (v, ö phallos és 
aneurysma}, a mony verőeres da· 
gauatja, 

Phallaneux·ysmaticns (v ö p hallan
eurysma)1 mi a mony verőeres daga-
natára vonatkozik. . 

Phallicns {<pct.AAtxo'.;), monyi, monyos, 
Phalloblennox·rhoea (v„ ö phallos és 

blennorhoea) = blennorrhoea urethrae 
Phallocampsis (v. ö. phallos és~ x(Íµ. 

~l~ a görbülés) = chorda penis 
Phallocampticus ( v„ ö., phallocampsis ), 

görbe monyú, görbe kankós 
Phallocar•cinoma (v. ö. phallos és 

carcinoma penis), mony.rák. 
Phallacarcinomaticns (v, ö. phallo„ 

carcinoma) , monyrákos , :rákos 
monyú. 

Phallocarcinomatosus = phallocar·· 
cinomaticus 

Phallocr·ypsis ( v. ö phallus j ~ xpÚ~t; 
elbúvás), a mony elbúvása, viss7.a
húzódása, 

Phallocrypticus (v. ö. phallocrypsis), 
monyelbúvási. 

Phallodes ((!)ttAAc.SlllJ;),monyszerü,mony
idomú, monyalakú 

Phalloncosns, monydaganati, mony
tályogos V. ö 

Phalloncus (v 
a daganat), a 
tályog. 

ö phallos; C Oyxo; 
mo11ydaganat, mony· 

Phallorrhagia (v„ ö. phallus; ~ Pccy~ 
a szakadás), a monyvérzés. 

Phallor·rhagicns (v. ö„ phallorrhagia), 
monyvérzési 

Phallorrhagus (v ö. phallorrhagia), 
mouyvérző, monyvérzésben szen
vedő 

Phallox·rhoea(v. ö.phallus; Pr:.tv fOlyni), 
húgycsőfolyás, a kankó, blennorrhoea 
urethrae 

Phallor·rhoicus (v. ö. phallorrhoea), 
kankós, húgycsőfolyásos 

Phallorrhoi'schesis (v. ö. phallus ; 
Pr:.tv folyui j tcrx.r:.tv visszatartani), a. 

Pharbitisinnm 

kankóváladék megrekedése, íolyá.sá.·· 
nak rögtöni megszűnése. 

Phallorrhoi'scheticus (v. ö phallö· 
rrhoischesis), kankórekedési 

Phallns (0 !pttAAó;), a mony. 
Phanexobioticus (~ttvr:.pó; szembe

ötlő ; ~thlTlX~; élö), szembeötll:S életű, 
manifeste vivens 

Phaner·obiotismus (v„ ö, phaner"O-
bioticus), sz01nbeötlő élet, 

Phanerobins = pbanerozous. 
Phanax·ogamae se plantae (ipo:~EpÓr; 

szembeötlő; 0 yocµó; a nősülés), a vi„ 
rágos növények, mint melyeknek. 
nemzöszerveik szembeötlők„ 

Phantasia (~ <:p~Yt'WJ'(tt - cpocv't'CÍ~EtV lát
hatóvá tenni), 1. a képzelet; 2„ a 
képzelés mint tehetség ; 3 az ál
képzelés, tehát képzelgés, ábrá.nd. 
ábrándozás, deliriurn. 

Phanta.siodes (r.poc~Tccat.c.lö11;), képze· 
letszerű, ábrándszerű. 

Phantasma (TO (j)CÍ~Tm:rµo:), az ábránd„ 
Phantasmaticus = phantasticus 
Phantasmatium (Tb cpccvcccaJJ.ánov), 

phantas1na kicsinyben„ 
Pha.ntasmatog:r•aphia = phantasmo„ 

grapbia. 
Phantasmatomo:r·ia. (v. ö„ phantasma. 

és moria), ábrándos oktalanság. 
Phantasmog:r•aphia. (v. ö phantasma. j 

ypr:fr.puv li:1irni), Zennek szerint: a„ 
tüne1nényrajz , phaenomenographia. 
Felesleges 

Phantasmophrenoses (v. ö, phantos
ma és phrenosis, Schultze C.. H. 
szerint), éber álmodozás, elmekór, 
melybPn a beteg éber állapotban 
nem létező tárgyakat, személyeket 
lát, hozzájuk szól stb„ Felesleges„ 

Phantasmoscopia (v ö phantasma, 
crxo1te:tv látni), elmek6r·, búskomor
ság, melyben a betegek mindenféle 
alakokat, személyeket stb látnak 
Elavult. 

Phantasticus (cpet~Ta.:O"ttXÓ~) , L régi 
értelemben: képzeleti i 2. ábrándos, 
elképzelt 

Phantaston (TO cpo;vTccató·.1), a kép, a 
képzelet, az eszme, sz6val a kültár·· 
gyak képe az. elmében. 

P·hantoma (cpo:lvr:.t~ mutatni), 1. = 
phantasma; 2„ utánzott alak1 alakos 
mű, váz, mely valamit ábrázol; pl. sze„ 
mész~ szülészi phantom, 

Phantom-tumor, (v. ö phantoma és 
tumor i újabb barbaris1nus)1 értsd: 
tumor phantasticus, képzelt (has-) 
daganat, különösen ovariocysta·szin
lelés: 

Pha:1·bitisinnm, a kaladanagyanta, 
- pharbitis Nil Ohoisy, convolvulus 
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Phareidodes 165 Pha.rmacomaniacns 

Nil, Linné növény magjában. Hasonló 
convulvulinhez 

Phar·cidodes (?:t.pxt8c.51hJ;), ráuczos. 
Pharicon, phaJ:'Ícum (TO <pcr:po-:Ó'1) 1 

isme1etlen méreg, melyről Galenus 
és Dioscorides tesznek emlitést. 

Pharmaca; v ö. pharn1acum 
Phar·maceum. (rO Cfl?.:p,u.a:x.s:fo'1), apt:the

ca, a gy6gyszertá1· ,,Gyógytár" 
még rosszabb a gy6gysze1tárnil 
v„ ö pharn1acum, 

Pharmacenma (TO q:iapp.c/.'xeuµa)= phar
macu1n. 

Pha:i;·macens (<p?.:pµco:s:ú;) = pha11na
ceuta 

Pha~·maceuta ,rci cpcr:pµ;txs:u·~"fÍ-;, rpCl,PfJ.'Y.."' 
xs:u;) 1 1 a gyogyszeresz ; 2„ o-erte
lemben = 01 vas, ki maga szolgál
tatja ki a szereket; 3. mé1egkeverö, 
bájitalcsinál6 

Phaxmacentica, phaxmacentice (~ 
cp1Zpµo:x<:uTo-:~ TlY.~YJ) = pharn1aci~- V ö. 

Phai:·macenticns (9cr.pµ.u.xEuTtxo;)i 1. 
gy6gysze1·észeti ; 2 = phar mac:o
poeus; 3, mé1egkeve1·ö 

Pha:z:·maceutria (~ <pci.:pµ.o::xeuTplct, phar
maceuta nőnemben), a méregkeverő 
boszorkány, java.s asszony. 

Phaz·maeia (~ 9et.pµo::xdo::), 1. a inéreg
keverés, n1érgezés: 2„ az orvosi tu
rl(nnány, t i. a gyógys?::e1ek alkalma·· 
zása; 3 jelenleg: gyógyszei észet,gy6gy
sze1észettan.. Itt nPm kerülhete1n el 
azon megjegyzést, hogy az igetlisz6t, 
";l>gyógy<> mégta,rtandónak vélem min„ 
den összetételeiben is, bár vann2k, 
kik azt ortbolog szempontból hibáz·· 
tatják Döntse el Sza1:vas Gábor, van e 
igazam vagy ne1n. Megta1 tand6nak 
v6le1n: először sziikségbő l, n1e1 t 
gy6gyszex·ész , gyógyszertár , ne1n 
csak hogy százados polgárjoggal 
dicsekeszne.k: de pótolhatatl:-inok is, 
ha csak Párizpápay nyon1án indulva, 
nem moudj:ik, »patyikus«, patika, 
patikárus. l\{ásodszor, ha a 1nagyar 
embernek szabad inondani, ».:'\.l · 
Gyógy, Fel-Gy6gy<1: (helységek El'
délyben), miért volnaabsolut inkorekt 
»gyógyszer, gyógysze1ész, gyógy
szerészet, gy6gyszerhatástan1 gyógy
szerismer6t (- »gyógyszeris1ne« he
lyett), gyógyszertár, gy 6 gy szel"·· 
3, I Ú (a ";l>drogue<>) A. gyógyászat, -
gyógyász feleslogesek 1 inett a n1a. 
gyar nép azt mondja, hogy a gyó
gyászat orvosi tudomány 1 a gyó
gyász meg orvos V, ö pbarmacu1u. 

Pharmcious (::papµo:xtr.Ó;)i 1 medi
camentosus i gyógyszeres, szeres ; 
2„ mérges„ 

Phax'macion ('rO ipo:pµclr.to1J), könnyű, 
gyenge szer. 

Pha:rmacls ("Í\ q.or>:pµa:xk) = pharma.„ 
ceutria 

Pha:rmacites (0 cpo:pµC1.xfT"t]c; of\lo;), sze„ 
res bo1, gyógybor, vinum medicatum 

Pharmacobasanista. , phar·macoba
sanistes, a gyógysze1.ké1nlő, iné:r:eg
kémlő, szerkén1lő, -.- S?.:erlátó? V. ö. 

Phaimacobasanus (v. ö. pharmacum 
ó ~Ú.cro::vo; a p16bakű)i gyógyszer„ké1n
lő: szerkémlö Szerlátó ? 

Pha:c'macocatag:r·aphologia (v. ö 
1)ha1macum, zcn·aypú.cpei.~ leirni; Ó Aóyoi; 
tan), a gyógys7.erek rendelésének 
tana, az orvosi rendelvény szerkesz
tésének· tana 

Pharmacochymia (v„ ö pha11nacum 
és chemia), a gyc'.'gyszerek vegytana, 
az 01 vasi szerek vegytana 

Phax·Jllacocollocystis (v ö. pha1ma~ 
cun1, colla és cystis), capsula medi· 
ca1niuis gelatinosa, gy6gyszexes enyv 
tok, szeres tok„ 

p~:~·:e:co::s ,~:1~~~~~:so~;), 1;~Z~~18~e~ 
2„ jelenleg: gyógysze1·es, szeres, me· 
dican1entosus 

Pharm.acodynam.ica, phax·macody· 
namice se. ars (v ö. phal'macum és 

~ 00'·1cqJ.~; az erő) = 
Phazmacodyna~io~og~a (v. ö. pha1-

111acum, dynam.1s; o Aoyo; a tan) = 
phal'n1acologia 

Phar·macodynamiologicns = 
Phax·macodynamiologns = phaxma·· 

cologicus, pharmacologus. 
Pha.x·macognosia (v„ ö„ pharn1.acum; 

Ti r~wa~:; az is1neret), a gyógyszel'is-
1nc1 tetés, a gyógyszerismeret, gyógy
sze1rajz Eddigelé: gyógyszeris1ne. 

Phax,macognostice se doctz·ina (-) 
= phar1nacognosia 

Pha:z:·n1acognosticus (-), gyógyszer· 
iajzi, gyógssze1is1nertet{), stb„ 

Phax·macoiogia (,·, b. pharmacum; 
b Aóyo:; a t::tn), a gyógysze1hatás~tani 
gyóg3·sze1 tan 

Pharmacologicns (1·. ö. pharmacolo
gia), gyógyszerhatástani 

Pharmacologns (v. ö pha1rnacolo
gia), gy6g-,yszerhatá;;taunal foglal·
kozü 

Pha:r·macomania (v. ö. pharn1.acu1n 
és mania), l túlzott szerelés, ren~ 
delvényirásos rajongás; 2„ nérnely 
egy6nek azon sajátsaga, hogy foly
tonosan szerekkel akarnak élni -
tehát gyóg,y szerrajongás. 

Pha:rmaoomaniacns (v. ö. az előtte„ 
valóval), gyógysze1rajongási1 gyógy· 
szer rajongó 
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Pharmaeometria 466 Phar·yngoceliens 

Phai:·macometi:ia (v. ö pharmacum'; 
-rO µ2'.rpo\I a mérő), a gyógyszerl:n.érés, 
szermérés. V. ö. 

Phai:·ma.cometrum (v ö pharn1aco. 
metria), a gyógyszern1érleg. 

Phaxmacomoi:phica se ars (v ö phar .. 
:n'l a cum ; -lj µop9rj az alak), a r en
delvényir as tana, az orvosi rendelés 
tana. 

Phax·macon ("to rpd.pµaxo\I ), a gyógy
szer, orvosi szer; azután festék, n1é. 
reg, bájital, A népt31 nem hallottam 
a szót :;gyógysz0rt« kiejteni.. Több-. 
nylle ~szert - vagy orvosságot« kér 

Phar·macopoea, belyesb 
Pha:tmacopoe1a (Y; <po:pµci:x.onotl"a j -rO 

9d.pµco1.o\I notsl'·1) 1 a gyógyszerkönyv, 
dispensatorium„ Orvosi szerkönyv 

Pharmacopo0ns (v. ö. pharn1acopoea), 
a gyógyszer ész 

Ph<i.rmacopola (0 q:iapµ.o:xo;cwf,'t];; -rCv 
r,po'.pµa:x.ov 71:ú)),si:1 gyógyszert árulni), 
gyógysze1árús, d1·oguista, gyógyszer
kalmár i szer k a 1 már!? 

Phaxmacopolinm (v. 0. pharmaco
pola), 1.. = apotbeea; 2 gyógyárú
bolt, szerbolt. 

Phax·macoposia ( ~ cpapi.i.a:zorcocr(a, 70'1 
q;iipµ.a:xo'I .-:lvuv1 szert -v. mérget inni), 
szerbevétel1 sze1bevevés, méregivás 

Pha1:1na.cotheca. ("~ q;iapµo:Y-o.°hÍzYJ) , 
1. gyógyszer-szekrény, szerszekrény; 
2 kézi gyógyszertár; 3 néha = 
a11otheca 

Phax·macothei:·apeuta = 
Phai:·macothez·apeutes = 
Phai:·macothex·apeuticus, or vasi, OI·· 

vostudományi. v„ Ö, 

Phax·macotherapia (v. ö. pharma
cmn és therapia) , gyógyszerekkel 
vagy szerekkel való g,yógyitás 1 a 
szerelés, az orvosló,s általában, 

Phar·macotziba (0 <papµo:xo-rp[~'l"J.;) = 
Phai;macot1oips (Ó l'.j.lct.pp.cn~ÓTptl); i v„ ö. 

pha:unacu1n é._o; Lpl~e:tv törni)1 az u. n. 
, laborans,szc1'törő szolga, a szer tör ö 

Pha:1·macte1 (ó cpapµa:x•ríP) phar
maceus. 

Phax·macticns (q;iry.pµa:xnxó.;) = phar
Dlatticus 

Phax·macnm = phar1nacon. 
Pha:r·macuxgicus, phai:macuxgns 

( ő cpapµa.x.oupyó;) = phs.rmacopoens. 
Pharmattícns (cpapµá-rn:tv szerelni), 

gyógyszeres, szeres, mérges szel·· 
okozta. 

Phai;maxis (Y; cpipp.o:~t;),1 =pha11nacia, 
tehát gyógyszerészet s néha szeI'e· 
lés i 2 .. I-Iippo1(ratesnél - erősen haj
tó szerek alkalinazása j 3 ó„értelem
ben: n1érgezés 

Phaxygathrum (LO 9ctpú·1a:S"pov) = 

Phar'ygethr,nm. (LO qio:pu'ye5'pov) = 
Pharygetrnm (rb cpapúysTpO'I) = pha

rynx. Os pharyngethron = os hy?d~s 
Phaxyngalgia. (v. ö, pharynx; TC cú,

·1o; a fájdalom), a torokfájdalom v. 
garatfájdalom. 

Phai:yngalgicus (v .. ö, pharyngalgia.), 
torokfájdalmi, garat.fáj dalrni 

Pharingealis; jobb: pharyngeus 
Pharyngemphracticus, torokbedugu

lási1 garatszorosi v„ Ö, 
Phax·yngemphrax:is (v ö, pharynx · 

·~ t',u.q:ipo:;t; bedngnlás), torok-· v garat; 
bedugulás, garatszoros. 

Ph~yngenrysma (v ö phar,ynx és 
eurysma), torck- v, garattágulat. 
IlletGleg; bá1~Binggurdély V„ ö 
oesophagoccle, pharyngo0ele 

Pharyngenrysmaticus, (v ö pharyn·· 
geurisma), garattágulati 

Phaxyngens (v, ö pharynx), to1kos, ga· 
iati Angina phariugea = pharyngi
tis. Nervns pharyngeus inferior et 
supe1io1 vagi, a garat felső s als6 
bolygó idege„ Plexus pha1yngeus se. 
nervi sympathici, a garat együttérző 
idegfonata 

Phax·yngiens pharyngeus 
Pax·yngitís ('l"J cpc[,ovy; a torok1 a garat): 

a toroklob, garatlob1 garatgyuladás 
Phar'Yngitis acnta, heveny gara.t

gytüadás, garatlob, heveny torok
gyík 

Phax·yngitis apostematica, tályo
gos ga1atgy11ladási ga1·attályog„ 

Phai:yngítis catarx·halis, hurutos 
garatlob, hu1"Utos torokgyík .. 

Phar·yngitis chronica, idült garat·· 
lob, idült torokgyuladás 

Pharyngitis cronposa, krupos ga1at·· 
gyuladás, k1uppos torok-gyík. 

Phai:yngitis díphthei:itica1 roncsoló 
garatlob, fenés ga1atgyík 

Phai:•yngitis granulosa , szemcsés 
torokgyuladás, sarja.dz6 garatlob. 

Phar·yngitis phlegmonosa. = pha
ryngit.is apóstematica. 

Phar·yngitis phthisica = pharyngitis 
ulcerosa. 

Phar-yngitis sicca, szÓ.1'a7. garat-gyu„ 
lad<Ls, szár az torokgyík 

Phax·yngitis ulce:rosa seu phthisica, 
fekélyes garatlci b 

Phar·yngocace = cacopha1yngia. 
Pha:r·yngocele (v. ö .. pharynx; ·~ ;nf>.11 

a. sérv) = pharyn@:eurys1na, diverti
culu1n pharyngis, diverticulum oeso„ 
phagi, he:rnia pharyngis seu oesophagi, 
oesophagus succenturiatus, 0eso
phagocele 

Phax·yngocelicus (v. ö. phar,yngo~ 
cele), bárzsinggu1délyos 



Pharyngocenterlnm 467 Phenetolenm, phenetolum 

Pharyngocenterinm (v. ö. pha:rynx ; 
-rb xerr-rjp~ov a szurbcsap), torok .. szuró
csap, torok troisquart, instrumen
tum ad pungendam pharyngem 

Phar'yngocephale (v ö. pharynx és 
cephale), a garat, a torok felső része. 

Pha:r·yngocephalinus (v ö. pharyn
gocBphale), toroki, garati 

Pharyngocynanche. (y, ö. pharynx 
és cynanche), a torokgyík angina 
pharyngea, phar yngitis. 

Pharyngocynanchicus (v. ö. pharyn
gocynanche )1 torokgyík as„ 

Pha:r·yngodynia(v„ ö. pharynx; 'Í) o()Úv1J 
a fájdalom), a torokzsába, pharyngalgia 

Pharyngodynicus (v. ö., phary.ngo
dyuia), torokfájdalmas stb. 

Phar·yngol,;sis (v., ö„ pharynx; "ii Aúcrt; 
a hüdés), garatbénul:is, vagy torok
szélhüdés, pharyngoparalysis 

Phaz·yngolyticus = phazyngoparaly·
ticus. 

Phar'yngomycosis (v. ö pha1ynx és 
mycosis), penészes tozokbántalom, 
gombás garatbántalorn„ v„ Ö, 

Phai:·yngoxnycosis leptothricia (-), 
leptotbrix penészokozta garatbántalom 

Pharyngomycosis sai:·cinica, sarcina-
penész·tenyészés a garatban, a torok 
sarcina··penészes bántalma. 

Pharyngopalatinns (v. ö. pha1yux 
és palatinus), garatvitorlás. Arcus 
pharyugopa!atinus, az inyvitorla 
Musculus pbaringopalatiuus = mus„ 
culus palatopharyngeus, ínyvitorla
garatizom 

Pharyngopai:·alysis (v. ö pharynx és 
paralysis), a tor0kh.üdés, torokbénu· 
lás, garatszélhüdés, ga1·atbénulás. 

Pharyngopara.lyticus (v ö. pha
ryngoparalysis), torokbénulási stb 

Phai:·yngopathia (v. ö; pha1ynx; t'O 
TCcl~oc;; a bántalom), a torokbántalom, 
mor bus faucium 

Pharyngopexistole (v. ö pharynx; '1i 
n:tp~aToA·~ a szoros) , bárzsingössze
huzódás, ga1atösszehuz6dás nyelés
néL Tévesen: torok- vagy bárzsiug .. 
szoros, bárzsingszükület 

Pharyngopei:·istolicns (v. ö, pharingo
pel'istole), torokösszehuzódási stb. 

Pharyngoplegia (v. ö. pharynx; ~ TIA-IJ" 
y~ ütés) = pharyngoparalysis„ 

Phai:yngoplegicns (v„ ö pha1·y11go· 
'plegia) = pharyngoparalyticus„ 

Pharyngoplethora (v„ ö„ pharynx és 
plethora), toiok-vagy garatvérmesség 

Phai:yngox·rhagia (v ö. pharynx j ~ 
PO'.Y~ a szakadás), torokvérzés, garat
vérzés. 

Pha:1yngor·r·hagicns (v. ö„ pharyngo
rrhagia), torokvérzési, gar~tvérzési, 

Pha:f·yngo·rhinoscopia (v ö. pharynx 
és rhinoscopia}, orr-garattükrözés. 

Pharyngoscopia (v. ö„ pharynx j ~ 
axon:~ a vizsgálat), toroktükrözés 

Phax·yngoscopicns (v. ö. pharyngo
_scopia), torok v„ garattükrözési 

Pharyngospasmodicns = 
Pharyngospasticus (-), torokgörcsi, 

garatgörcsi. V ö. 
Phax·yngospasmus (v„ ö. pharynx és 

spasmusJ, a torokgörcs, a garat görcse. 
Pharyngostenia = · 
Phar-yngostenosis (v„ ö. pharynx j i) 

o-;~··1hl0'~<; szoros), torok v„ ga.xatszü
külés - szűkület, t0rokszo1os, garat„ 
szoros 

Phaxyngostenns (v ö„ pharyngoste
nosis), garatszorosi, t(>rokszükületi. 

Pharyngotomia (v ö. pharynx; ~ -roµ.rj 
a met::izés), garatnyitás„ V,. ö. 

Phai:·yngotomia snbhyoidea, laryn
got@mie soushyoidienue , tor okmet·· 
szés, garatnyitás kivülröl. Langen
beck, 11íalgaigne 

Pharyngotomus (v, ö. phatyngoto
mia), 1. bárzsingkés, torokkés; 2. or
vos, ki toroknyitást, garatnyitást 
végrehajt. 

Pharynx, phax·yx, phar u.s ( ~ quÍ.pvy~, 
<pipu~, 0 rpipo;), a torok, garat„ 

Phaselus (ó qidcr"l]Áo;) = phaseolus. 
Phaseolu.s vnlgaxis Linné (Ó cpO'.;"tÍoAo;, 

cpa.crs'.oAo;, cpa.aloAoc;;, ipciaouAo;), a bab, 
tö1ökbab„ 

Phasiolns (ó rp:::i:.aloAo;) = phaseolus. 
Phasis (~ qida~c;;), szak, fOk, változás 

szaka, foka 
Phasis mox·bi, a k6r, a betegség 

szaka 
Phatne C-li q:ioc'"n"1]1 rrciTvY)), a jászol, al

veolus, fogsejt 
Phatnicus (-), fogsejti, fogsejtes. 
Phatnion, phatninm (•0 q:i&rnov, phet

ne kies.) = phatne 
Phatnitis (v ö phatne), fogsejtgyu„ 

ladás. 
Phatnox·i:·hagia (v .. ö phatne; iJ pay~, 

a szakadás), a fogsejt vérzése, vér. 
zés a fogsejtböl 

Phatnor·r·hagicus (v ö„ phatnorrha· 
gia), fogsejtvé1zési. 

Phansinx (-lj <paüa~y~), égetési bö1hó
lyag fenés börhólyag 

Phellandr·innm, a bösövényal, a phel
landr in. v„ ö 

Phellandi:·inm aqnaticnm Linné 
V„ ö oenanthe phellandrium Lam 

Phena.midum (v ö. phenylum és am· 
monium), a pheuamidanilin. 

Phenamylnm (v„ ö„ phenylurn, phe
nolum és arnylum), phenamylum„ 

Phenetolenm, phenetolnm (v, ö. 
30* 

1\ 

~ 
ll 
F 



Phengophobfa 468 Phlebectasia phlebectasis 

phenolum és oleum? !), a pheneto
lum 

Phengophobia ('rO cpÉ.•f'{O; a fény, 
csillogás, fénylés i ó cpé~o; a félelem), 
fényirtózat, világosság vagy fénykerü
lés Néha: hydrophobia. 

Phengophobicus (v„ ö. phengopho-· 
bia), fénytéll iszonyodó, fénytől irtózó, 
világosságkerülő, fénykerülő i néha: 
veszett. · 

Phenolenm, phenolum (-) = acidum 
carbolicum 

Phenylaminum = anilinu1u 
Phenylicus (v. ö„ phcnoleum), kárbol

savas. 
Phenylinm, a phenyl-gyök. 
Phe:1·ea (Ttt cp"fÍpsa) a fültőmirigyda

ganat 
Phengydron = hydro1)h0bia: V ö 
Pheugydx·os (q:isúyuOpo;), víztől iszo

nyodó, irtózó, veszett 
Phiala, phiola (~ qito'.A"t)), kis göreb1 

kis csél, különösen üveghajszálcső. 
Philadynamica se. x·emedia (-rCt. qn),(7.-

0uvaµ~xtX. ~iµ.l'.t-rl'.t), gyengítő szerek„ 
Philanthx·opia (~ cpt),1'.t\l~ptilrdix), feleba

ráti sze1•etet v„ ö 
Philantropicus = 
Philantxopns (& cptAi\15-pwrcoc;), feleba

rátszereteti, felebarátszerető 
Philetr·um (-rJ cpO;q-rpo'i), a szerelem„ 

gödröcske, an1ato.riun1, amabile. 
Philiater, philiatrns (ő cpt),fo:Tpo;), 1 

orvossze1etö, orvosbarát; 2. = studi-. 
osus mcdiciuae. 

Philia.tricus, orvosszerető, orvostudo
·111ány kedvelő. 

Philochemicns (ó cp(Ao; barát; v ö. 
chemicus), vegytankedvelö 

Philochirn:r:·gicns (0 cpLAo.; a barát; v 
ö. „chiru.rgia), se bészetkedvelö 

Philochymicns = philochemicus. 
Philoenia (0 cptAot\l(a.), a borkedvelés, 

borivás„ 
Philoenus (Ó cp0.otvoi;) 1 a borkedvelő, 

botiYÓ, borissza, boriszák. 
Philo,gynaeus, philogynaix, philo

gynes (cp1.l.oylÍ\la.toi;, cpthoyt.Íva.t;, C:fHAo
yt.Í\IYJ;), nöszeretö, nökedvelő. 

Philogynia (cpthoyu\IÚX), a nőkedvelés, 
nősz eret és 

Philomimesia (Ö c:pO,oi; barát. "~ gt'.µ.YJ· 
at; utánzás), utánzásvágy. 

Philopatridomania (9the:f\I szeretni, 
~ TL:l'.t"Cpla a honi v. ö„ ruania), rajongó 
honvagyokozta elmebántalo1n álta„ 
lában. 

Philopatr·idomaniacns (v. ö nostal
gia), honvágyban szenvedő. 

Philophysicus (0 qJLAoc:pu~nxó; ?), a ter„ 
mészetbuvár, az orvos. 

Philti:·nm (TO qilATpo\11 cp0,$TpO\I stb„), 1. 

a bájital; 2„ a felsll ajak gödröéskéje 
sulculus seu lacuna labii superioris. 

Phimosientome (v„ ö„ phimosis j l\1-rlµ„ 
'IE:!V bemetszeni), a fi.tymaszoros be„ 
metszése, tágitása késsel, incisio 
praeputii angustioris. 

Phimosiotome (v ö phünosis és 
·clµve:Lv inetszeni), a fitymaszo:.:os met
szése, a fitymaszol'OS nyitása 

Phimosis (~ .:p(µ.{i)crt-;-), a fitymaszoros 
»Fitymaszor« t·osz szó; »fitymaszo„ 
rosság« megjárja. Balogh sz6tárában. 
1íeg,iegyzendö meg, hogy számos iró 
tévesen ..,phymosis«-t h· j igy Albert is 

Phimosis acquisita, szerzett fityma
szoros. 

Phimosis acquisita diabetica, czuk
ros betegség okozta fitymaszoi·os„ 

Phimosis adnata = phimosis conge
nita 

Phimosis atxophica 1 vékonybö:rü 
fitymaszoros 

Phimosis cii:·cnmligata = paraphi
mosis. 

Phimosis congenita, világrahozott 
fity1naszoros 

Phimosis cum synechia par'tiali, 
iitymaszo·ros 1ész ben hozzánövéssel 

Phimosis cum synechia tota.li1 fity·· 
maszoros teljes hozzánövéssel 

Phimosis hype:r·tx·ophica, vastag bőrű 
fity1naszoros. 

Phimosis infiammator'ia, gyulad~~. 
okozta fitymaszoros. 

Phimosis oedem.a.todes, vizeuyö
okozta fitymaszoros. 

Phimosis palpe'bra:r·nm, a szempillák 
szorosa. Balogh sz6táráb61 

Phim.osis pne;ilis1 gyerekkori fityrna
szoros,. Többnyire: phin1osis adnata. 

Phimosis vaginalis = strictura vagi· 
uae 

Phimoticns (v„ ö phünosis), fityma
szoros, makktyúszoros 

Phlebarierieotasia (-), az erek és 
verőerek tágul8.s11 v„ Ö, 

Phlebarte:r:·iectasia spontanea ex
tremitatnm (v„ ö, phlebs arteria, és 
ectasis), a végtag vér edényeinek haladó 
tágulása, vagy tágulata. Synonym: 
aneu1ysma per auastomoses Bell J ; 
aneurysma race1nosum Vircho\\' i tu
mor cirsoides »'.iumeur· cirsoide« Robin 
Ch. ; angiectasia Krause, varix a1-
terialis„ 

Phlebax·ter,iodia.lysis (v ö. phlebs 
arteria; ~ 3tdf..1JO"ti; szétválá11'), eres 
verőérdaganst. Aneurysma venoso
arteriosum = aneurys1na vai:icosum 

Phlebar'teriodialyticns, eres verő~ 
eres daganati 

Phlebectasia, phlebectasis (v. Ö„ 
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phlebs és ectasia,), é1tágulás, varico
sitas venaium„ 

Phlebectasia spei:'matica intez·na 
= varicocele, cirsocele 

Phlebectaticus (v. ö. phlebectasia), 
értágulási, é1·tágulati. 

Phlebectopia {v. ö„ phlebs; [xxco;;;o~ 
helyén kivtl), az é1· rendellenes hely
zete, futá;;;a 

Phlebectopicns (v. ö .. phlebectopia), 
mi a rendellenes érfutásra vonatkozik 

Phlebemphracticn.s, ér betömülési. 
v„ ö. 

Phlebemphrax:is (v. ö., phlebs; .fi €µ
cppCt.~l~ bedugulás), az érbetömülés 

Phlebepatitis (v. ö„ phlebs és hepa
tetis), az eres májlob, a máj ereinek 
gyuladása: Azonos: pylephlebitis? 

Phlebeurysma (v ö phlebs és eu-
rys1na) = varix 

Phlebenrysmaticus = varícosus. 
Phlebicns (q:i),e~txÓ~), eres. 
Phlebion, phlebium {'rC cp),e~lov), az 

é1, a kis ér. 
Phlebitis (v. ö„ rhlebs), az é1lob, ér·· 

gJuladás 
Phlebitis acnta, heveny érgyuladás 
Phlebitis chronica, idült érlob, idült 

érgyuladás. 
Phlebitis hepatica adhaesiva, össze

forrasztó mijérgyuladás: 
Phlebitis hepatica snppnxativa, 

genyterniö májérgyuladás ' 
Phlebitis sinnnm (Albertnél: sinus

phlebitis), az agyvelö véröbleinek 
gyuladása. 

Pblebocax·cinom.a (v. ö phlebs és 
carcino1na), érrák 

Phlebocholosis (v. ö phlebs; ~ xr.!J).w
crt~ a hüdés), az érhüdés, érbénulás? 

Phlebocholoticus (v,. ö., phlebocholo
sis), érhüdési, érbénul~\..si? 

Phlebodes (9),i::~WO"t]:;), eres, érsze1ű, 
Phlebodiastasis (v. ö phlebs: és ~ 

3tiÍO"TIZO"t:; szétáJlás), 1, a kettémetszett 
ér végeinek tátongása ; 2. egymástól 
távol fekvése oly ereknek, melyek ien
desen Egy1nrl,s mellett szoktak futni. 

Phlebodonodes (q:i/.e~o3ovWO"t]:; ~Ócro:;) 
1Iippokratesnél; Galenus é1tehncizése 
szerint = feb1is synochalis 

Phlebogr·a.phia (v. ö„ phlebs és ypr:Í.·· 
<:pe~v), az el'ek leirása, rajza, 

Phlebographicns, phlebographus 
• (-), érrajzi stb. 

Phlebolithiasis (v. ö„ phlebs az ér 
és lithiasis köbáutalom), é1beli kő
képződés, étbeLl köbánt:itlon1, 

Phlebolithicus (v. ö phlebolithiasis), 
érkövi 

Phlebolithus {v„ ö phlebs; Ó Al:Jo:; a 
kő), érkö. 

Phlebologia (v„ ö, phlebs; Ó Ao'yo:; tan), 
az értan, az erek tana. Balogh szó
tárából 

Phlebologicns (-), értani 
Phlebologns (v ö, phlebologia), ér

tani1 ki az értannal foglalkozik 
Phlebometxitis (v. ö phlebs és met-

1itis), méhérlob, a 1néh ereinek gyu
ladása 

Phlebopa1ia (~ q:i).~j3on-iz),(Ct.), 1„ jelen· 
Jeg: az ériüktetés j 2. hajdan: érverés 
általában 

Phlebopalicns (v ö phlebopalia)1 ér
lüktetési. 

Phlebophlogoses (v. ö phlebs és 
phlogosís), az erek lobos bántalmai, 
gyuladásai 

Phlebophthalmotomia = ophthalmo
phlebotonüa 

Phlebopthalmotomicns, phleboph
thalmotomus = ophthahnophleboto
micus. 

Phlebopnenmonia (v, ö„ phlebs és 
pneu1nonia), érlob, eres tüdőlob, eres 
t,üdőgyuladás? 

Phlebo:t·rhagia (v. ö. phlebs; "l'] p~y"Í) a 
szakadá.s; -t] q:i),e~oppay(a), érszakadá.s, 
érvérzés, eres vérzés. 

Phlebor'rhagicns(y, ö. phlebo.rrhagia), 
eres vérzési 

Phleboi:·:rhecticns, é1szakadási. V. ö 
Phlebor:r·hexis (v„ ö„ phlebs; ~ p~ .;t~ 

a szakadás), én;zu,ku,Uás. 
Phlebosceuographia = scenographia 

vena1um = phlebographia. 
Phlebosceuog:taphicus, phlebosce 

noglaphns = phlebographicus 
Phlebostasis (v. ö. phlebs; ~ O"TrÍ.Ot~ a 

pangás), a2l é1·beli vé1 pangás, akadály
zott vérke1·ingés az erekben. 

Phlebostaticus (v„ ö. phlebostasis), 
érbeli vérpangásokozta 

Phlebostemma (v„ ö. phlebs és Tb 
on'.µµiz a koszorú), érkör, érgyűrű, 
cüculus venosus: É 1 k e I e t.? 

Phlebostenosis (v„ ö phlebs; ~ crTi'\lt.l·· 
cn;; a szűkület), érszűkület, érszo1·os 

Phlebostenoticns (v ö phlobosteno·· 
sis), érszükületí, é1--szorosi. 

Phlebosti:·epsis (v„ ö phlebs; ~ crTpe'.t);~~ 
csavarás), torsio venarum, ércsava1i· 
tás, érsod1ás 

Phlebosynizesis (v. ö llhlebs j T, cru'il
l;:iJO"l~ összenövés) az ér belső világá .. 
nak eltűnése - összenövés folytán 

Phlebosynizeticus (v ö phlebosyni .. 
zesis), érösszenövési 

Phlebothx·ombosis {v ö. phlebs es 
th!o1nbosis), érbetömülés Azonos 
phlebemphraxis? 

Phlebothx·ombosis pnei•pexalis, 
gyer1nekágyi érbetömülés 
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Phlebotomia (~ Cj1Á$~O-roµ{o:.), az ér
vágás; erel&s. 

Phlebotomicus ; v ö. phlebotam1.1S. 
Phlebotomomania (v„ ö. phleboto· 

mus és mania), érvágási düh, ér vágási 
rajongás, ereléses vagy erel5 rajongás 

Phlebotomus (0 q;i).,$~OTÓµo:;), az érvágb, 
Phlebotomus Lorinseri, Lorinser-· 

féle érvág6 
Phlebs (~ q;f.ll.)i), 1 régi értelemben: 

ér általában - tehát verőér is j 
2 jelenleg: ér.. A »viszér« semmivel 
sem igazolható barbarismus Az nem 
tünik ki belélle, mi miatt összetá
kolták, hogy t. i visszafelé - a sziv 
felé vezeti a vért. A »vena« »phlebs« 
szavak nem magyarázzák azt„ hogy 
a szív felé terelik a vért, n1égis meg„ 
értjük velük a dolgot Tehát meg
érthe~jük az »étc szóval is A nép 
különben »erét« vágatja i viszeret 
nem ismer, Pá.rizpápay„nál :· vena = 
ér ; arteria életér, felverő ér. A nép 
~eleven érnek« mondja az árteriát. 
v„ ö. artexia, 

Phledonia (~ cpAe8011do:, ~ cp).e(5(o}vía, (f!AS· 
B<ilv fecsegő) = delirium. V ö 

Phledonodes {cpAe0011W01J;), félrebeszélő. 
Phlegma ('r~ cpAéyµa:, cpASyerv égni), a 

mi megégett, tehát izetlen, közöm„ 
bös lett. Tehát: a nyál, nyák, turha 
~ minden más ízetlen folyadék. 
Szellemileg: közönyösség, hidegvér, 

Phlegmagoga se. :r·emedia, turhahajt6 
szerek. V. ö 

Phleg:magogus (v. ö„ phleg1na ; dy(o}yÓr:, 
hajt6, üritő)1 nyákhajt6, turhahajt6 

Phlegmapyxa = phlegmatepyra 
Phlegmasia (-/i cpAeyµ.ao-ío:) = phlogo„ 

sis, phlegmone. 
Phlegmasia abdominalis pnerpeJ:a· 

rum = febris puerperalis seu peJ:i· 
tonitis puerperalis„ 

Phlegmasia adenosa = phlegmasia, 
glandulosa 

Phlegmasia alba, nyirkos vizenyö, 
hydrops lymphaticus„ 

Phlegm;; sia alba dolens cum phle· 
bothrombosi, értömüléssel összekö~ 
tött gyermekágyi czombsejtszövet„ 
gyuladás 

Phlegmasia alba sine phlebo
thrombosi, a gyermekágyasok 
czombsejtszövetlobja. v„ Ö, scelalgia 
alba dolens, sceloncus albus dolens 
puerperarum„ 

Phlegmasia cell nlarisneonati;•orum 
= scleriasis seu sclerema neonatorum. 

Phlegmasia glandnlosa, nyirkmirigy„ 
gyuladás. 

Phlegmasia myoioa = myitis 
Phlegmathymen (-) = phlegmymen, 

Phlegmatia = phlegmasia„ 
Phlegmatia alba dolens puex·pe:r:•a„ 

xum; v. ö. phlegmasia. 
Phlegmatia stupida = phlegmasia 

alba, anasaica lymphatica 
Phlegmatiaens (q:o),eyµaT~afor:,), nyálkás, 

nyirkos természetű 
Phlegmatias (0 cpAeyµCÍ.Tto:r:,, :S:ippokr.), 

1. elnyáltisodott; 2. = phlegmaticus. 
Phlegmaticns ( cp).eyµo:Ttxó;), hidegvérű, 

tunya természetű 
Phlegmatites = phlegmasia stupida. 
Phlegmatodes (:pAeyµo:roo.tO-rír:, 1 q;iAeyµa.„ 

-rúlOTj;), L lobos) lobszerü i 2, nyákos, 
nyákszerü, turhás 

Phlegmatopy:r-a (v ö„ phlegma i TO 
nü'p a láz), a nyálkás láz, turhás 1áz1 

febris pituitosa: febris inucosa; tehát 
hurutos láz„ Felesleges 

Phlegmato:r·:r·hagia; jobb: phlegn1ato· 
rrhoea 

Phlegmatoi;·:r·hagicns = phlegmato„ 
rrhoicus. 

Phlegmatox·i;·hoea ( v. ö. phlegma ; fiet'-i 
folyni), 1. catarrhus, hurut; 2. bleu
nor1·hoea. 

Phlegmato:r·rhoicns (v ö. phlegrna
torrhoea), »hurutos«, huruti. 

Phlegmone (~ cpAeyµ.ov-rí), 1., általában: 
lob, gyuladás i 2 a kötőszövet lobja, 
infl.ammatio textus cellulosi 

Phlegmone cii:cnmscripta, a kele
vény, határolt köttlszoüvetgyuladás, ta .. 
lyog 

Phlegmone diffusa, a bőralatti kötő
szövet gyuladása Azonos : »pseud„ 
erysipelas phleg1nonodes (jobb: mint 
»phlegmonosum«)1 oedema seroso-pu
rulentum. 

Phleg i:uone diffusa colli, fenésedő 
nyaktályog. Dupuytren. 

Phlegmone dift'nsa. fibrosa colli 
Stx·ohmeyex„ terjedéí rostonyaizzad· 

n1ányos nyakgyuladás 
Phlegmone inter·stitialis profnnda 

colli (Dupuytren: phlegmon large du 
cou)1 a nyak mélyen fekvő kötő· 
szövetének gyuladása 

Phlegmone pelvica. = paramertritis. 
Phlegmone profnnda temporo-hy

pomasseterica (így forditottam le 
deákra a következő franczia kifeje
zést: phlegmon p1ofond temporo. 
sousmasseterin G-osselin), Gosselin
féle halánték-1ágóizo1n alatti tályog. 

Phlegmone putrida = gangraena 
infl.ammatoria. 

Phlegmone scroti metasta.tica1 át„ 
rakodásos hereborékgyu\adás 

Phlegmone subnmbilicalis (Heur
taux: phleg1none sousombilical), köl
döktáji izomr6tegalatti tályog„ 
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Phlegmonapostema (v„ ö, phlegmone 
és apostema), a vértályog, vérkele·· 
vény, 

Phlegmonodes (q:iA.:yµovcJ01);), lobos, 
lobsze1ű, gyuladásos. 

Phlegmonosphaeria (v„ ö. phleg1none 
és sphaerion) = globuli intlan1ma
to1·ii, Gluge·.féle lobsejtek: lobgömb
csék a lobos vesékben. 

Phlegmonosns = phlegtnonodes 
Phlegmymen (v. ö phlegn1a j +i Úµ„t}v 

a hártya), a nyálka.hártya, nyák· 
hál'tya, mem brana mucosa. 

Phlegni.ymenicns (v. ö pblegmyn1en), 
nyákhárty:is„ 

Phlegm.ymeniticus, nyákhártyalobi 
v. ö. 

Phlegmymenitis (v, ö. phlegmy1nen), 
infiarrnnatio lnucosae, nyákhártyalob 

Phlia. (~ rpAtd), Hippokratesnél és 
Galenusnál : sebészi műszer Állit6lag 
neve onnan ered, mert ajtófélfaszerű 
alakja volt 

Phlobaphenum, veres-barna festéí
anyag némely fák héjában. 

Phloeox·x·hizinnm (ó cpAo(Ói;: kéreg és ·fi 
PíSr1. gyöké1 ), g,yökórh4jauyag, a 
phloe1Thizin 

Phlogexysipelas (v ö. phlogia és erysi 
pelas), erysipolas synochale, erysi
pelas synochicum, lobos 01 bán ez„ 
Felesleges 

Phlogia (fi 0Aoy1J, i:p).iyei-. égni), a lob, 
láng, gyula,dás. 

Phlogisticns (v. ő, phlogiston), lobos, 
lobragerjesztő, lobokozta, lángralob
bant6 

Phlogistocausns = phlogmoca11sus. 
Phlogiston (•O r.pAoyw--rÓ'il, q:iA~yet-.), az 

.égő anyag1 azon állitólagos anyag, 
mely a testek égését eszközölte volna. 

Phlogmocausos (0 i;iAoyµ.o'i;: a láng ; 
v. ö causis ), causis phlogistica, 
feb1is ardens infia1nn1atoria, égö, lo
bos láz 

Phlogmus (5 cpAoyµO'i;:), 1. a láng; 2. a 
lob ; 3. = ver bascuin thapsus 

Phlogochi:·oma (v. ö. phlox j -rO z.pWµct a 
szín), lobos szín, color infla1nntatorius 

Phlogocln~omaticns (v„ ö phlogo
cluo1na), lobos szinü 

Phlogogonos (yovsúet-. teremte.ni), lob„ 
gorjeszti;í, :obfejlesztö, lázfejtö. Phlo
gogenes? 

• Phlogopyra (v. ö lihlox; -rb 1tUp a 
láz), a lobláz, gyuladásos láz, 

Phlogosiaetiologia (v. ö, phlogosis 
és aetiologia), a lob oktana, a gyula
diLs eredetének, fejlődésének tana. 

Phlogosiogx-aphia (v. ö„ phlogosis ; 
·1p0Ci:p~l-. leirni), a lob rajza, a gyula
dás leírása 

Phlogosiographic-us (v„ ö az el8tte
valóval), lo brajzi„ 

PhlogO!j!iophysiologia (v„ ö„ phlogo
sis és physiologia), a lob élettaná, 

Phlogtisis(1) q;i).Qyoocr~;),a lob, a g,yula.dás, 
inflammatio, 

Phlogosis ocnli = conjunctivitis ca
tarrhalis. 

Phlognr·ethritis (v„ ö phlox és ura„ 
thritis), urethritis syuochalis seu in
flamniatoiia, heveny húgycsl:llob Fe„ 
lesleges,. 

Phloi:·etinum (-), phloretiu. 
Phlorx'hizinnm = phloeorrhizinum. 

(Phloridzinum hibás szó„) 
Phlox (f, q;A:í~), a láng, a lob 
Phlyctaena, phlyctaenis, phlyctis, 

rendesen többesben: phlyctaenae, 
phlictaenides, phlyctides (~ q;i),Jx-rm-.r1., 
fi <p).vx-rk), pörsenés, vesicula, h6-
lyagcsa, sömör. 

Phlyctaena conjunctivae, pörsenés a 
szeni kötöhártyáján„ Balogh sz6tá-
1ából 

Phlycta.ena Cor·neae, pörsenés, sö„ 
1nörpö1senés a szem porczhártyáján 
( c:pAÚXTD:r.'·ICl. irra-.O:cr-ret.O"l() TOi:Í xepa.:TOttOoii; 
Aeg .. Pál) 

Phlyctaenicus = phlyctaenodes. 
Phlyctae:nidia (i:& q;iAuxTatAOta) 

phlyctaenae. 
Phlyctaenis = phlyctaena 
Phlyctaenocauth:m.a (v ö phlyct:J.,fma 

és cauthmus), uredo phlyctaenodes 
= cauthma phlyctaenodes, hólyagos 
égés 

Phlyctaenodes (cpAvx-ratvo~tO~i;:, cpAvxrm
-.W01Ji;:), pörsenéssze1ü 

Phlyctaenophthalmia (v. ö. phlyc
ta.ena és ophthalmia) = ophthalniia 
phlyctaenodes, herpes co1neae, phlyc·· 
taena corneae 

Phlyctaenosis (1) cpÁVY-Tr1.(-.üicrti;:), pö1se
nésbántalom1 h6lyagcsakiütés, h6-
lyagcsás bőrbántalom. 

Phlyctis = phlyctaena., 
Phlysacium (-rO cpAvaclY.to\l) = phlyza

ciun~ 
Phlysis (~ r.pA0crt;)1 a hólyagkihányás, 

mikor hólyagszeri kiütés tör ki láz 
után 

Phlyzacinm (-rO r.pAu,áx.w-.), véres, ge·· 
i1yes tartahnú ·börhólyagcsa V ö 
pustula, ecthy1na, ilnpetigo 

Phobodipsns {q;opóChl);o;, b i:pó~o; a fé
lelem, ~ Ob.fia a szomj)1 hydrophobus, 
veszett„ 

Phobos (ci r.pópo;), a felelem, iszony, 
irtózat. 

Phocaenicum acidum, fókasav, (?) 
baldriansav. V. ö„ 

Phocaeninnm (~ r.;-Wxr1.wa.: r1, a halzsii 
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Phocomelia ( --), fókalábu szörnyeteg. 
v ö 

Phocomelns (-fi <pWY.1] a fóka, <0 µSAo; 
tag). f6kalábu szörnyeteg„ A kez;;k_s 
lábak közvetlenül izülnek a válla.k
hoz és csipökhöz. 

Phodes (a! cpWOe;:)i égetéses bűrhó„ 
lya.gok 

Phoenicens (i:pOl\ltxÓ;:, Ti'.Ot\llx!o;, cpot\l[
Xt'lo:;:), pún, puniceus, biborszinü 
Mor bus phoeuiceus seu puniceus = 
elephantiasis. 

Phoenicismns (cpoi\ltY.l~et\I vörösödni), 
1„ kanyaró; 2 = rubeolae. 

Phoenicisticus, (v. ö. phoenic.ismus), 
kanyarós, vörös 

Phoenicins (rpot\llxto;), pún, veres, 
biborszinü. Morbns phoenicius = 
elephantiasis. 

Phoenigmns (0 i:powtyµó;), helyi börpii'·, 
mint kór vagy béhizgat6 eredménye; 
2„ néha = a futó arczpir. , 

Phoenix dactylifera L (ó rpo(\lt~, fi 
rpolvt;l, a datolya.p:llrna 

Phoenixis (~ rpol\ll~t:;:\ megvei·esitése 
a bőrnek izgatók által 

Phoenodes (<potvWO"f);), vérpiros. 
Phoenoilinnm (v ö phaenodes) 

haematinum. 
Phoi:s, phos (·'l cpc.:il";, rpW:;:), az égEJté

ses, sütött bö1h6lyag Rendesen töb
besben : phodcs„ 

Phonatio Reynaudii = phones1s 
Phonantog:c·aphia (v o phone; wh·ó; 

ön, ypd.rptL\I irni), hangjelző készülék 
Balogh szótárából. Hangrovó? ! 

Phone (~ rpcu\I~,) a hang. 
Phone, phonos (~ <povrí) = phonos. 
Phonesis = phonosis 
Phonocampsis (fi cpwv~ a hang, ~ 

xofµt{;u; törés), hangvisszaverödés, 
hangVi>;szavetés, a visszhang. 

Phonocampticus (v ö phonocam 
psis ), viszhangos. 

Phonochordae, a hangszalagok. Azo~ 
nos: cho1dae vocales, ligamcnta glot~ 
tidis

1 
ligamenta thyrea1ytaenodea in" 

ferio1·a 
Phonographia ("~ CflW\I~ a hang, yprJ.„ 

9eL\I lcirni), echolalia, a hypnotikusok 
után n1ondogatása, visszu,haugozta tása 
a mondott szavaknak. 

Phonomet:ria, a hangmé1és, Baas-féle 
eljárás, ki hangvillával akarta meg·· 
határozni valamely testrésznek rezo. 
nancziáját v„ ö 

Phonomet:r·nm (-fi cpri>v·fi a hang, TJ 
µ.é-rpo\I o, mérö), a hangmé1ö, 

Phononosi1 phononnsi U1 cpcuv~ a 
hang, ~ vOcrcr;, \IOu~ao; a bántalom), a 
hang bántalrnai. 

Phonopathia (fi cpw\lrj a hang, ,Q no:'~or; 
a bántalom) = pbonouosi. 

Phonopathes (cpCi1'107C"CÍ.~hl-;:), hangbeteg 
Phon.opathicus = phonopathes 
Phonos (é 9Ó'>0;, ~ cpo\l"fÍ), a halál, a.z 

ölés, a gyilkosslig 
Phonosis (~ q;WvYJCl"t;), a hangképzödés, 

hangzá-;, hangoztatás 
Phonospasmia (v. ö. phone és spas· 

1uus), hanggör cs! ? gö1'CS okozta hang
vesztés? 

Phonosynacte:c· (v ö phone; cl cru~ax't'""fÍp 
az összefog6), a hangfog6„ Ad nor• 
mam: szikrafog6, a bika (locon1obil) 
kéményén. 

Pho:i;·a, pho:i·esis (Y., cpopá, cpépYJcrt;), a 
viselés, a viselet 

Phor-authinm (cplpet~ viselni, 0 ~'15-0;: a 
világ), a virágtelep 

Phoromet:t·ia (-), e, mozgásmérés. 
Pho:t·ometticus (-), 1nozg:1s1nérésL 
Phoronomia (rpip~l\I inozogni; é ~óµo; 

<1 törvény), a mozgás tana. 
Phos ( TO qiW;), a fény, 
Phosphaina, phosphena (v ö phos 

és c:p7.bet'I látsz;ani), szemkáprázás, a 
sze1n szikrahányáss előidézve e1öszak 
által, pl. ü~és, nyomás :llt11L A szem· 
ideg izgatása okozta u. n subjectiv 
fénytiine1nények. 

Phosphas (v. ö phospho1·us), phos
phorsiavas só, foszforsavas s6 

Phosphr:is am.m.oniae sen am_monii 
= amrnonium ph JSphoricun1 

;?hosphas calcis = ca..lciuni. phos
phoricun1 

Phosphas fei:·:c·icns = ferru1n phos
phoricum oxydatum, 

Phosphas fe:r·:c·osns = ferrum phos„ 
pho1icu1n oxydulatum. 

Phosphas sodae = natriu1n pbospho
ricu1n 

Phosphas zinci = zin.cun~ phospho
ricum 

Ph~sphatn:ria (v ö, phosphas; TO 
oúpo\I a húgy), foszforsavas (phos
pho1·.~avas) sóvizelés. A vizelet bő·· 
velkedik foszforsayas s6k.ban 

Phosphennm (v. ö phosphaina), en
topticus fénylátás. V ö photopsia, 
entopticus és phosphaena 

Phospho:i:·escentia (v ö phosphorus), 
a villódzás, villogás 

Phosphoxicns (v. ö phosphorus), fosz·· 
forsavas, phosphorsavas, villanysa,vas. 

Phosphoroneci:·osis (v. ö phosphorus 
és necrosis), foszfor (pbosphor) okozta 
csontüszök, fos?:foros csoutüszök 

Phosphorosus (v ö, phosphorus), 
foszforos··savas, phosphoros-sa.vas, 
villanyos-savas. 

l 
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Ph~sphorni:ia (v„ ö phosphorus; TO 
oUpo-; húgy) = phosphaturia. 

Phosphorns (Ó cpwcr9épo; ; -rO cpW; a fény, 
<pip$t\I viselni), 1. hajdan: a világit6; 
2 jelenleg: phosphor, a villany, a 
foszfo1 

Photalgia. (v„ ö. phos; cC !J),yo;, a fiáj„ 
dalom), fényokozta fájdalom, fény
kerülés, fényiszony, irtózás a fénytől 

Photocampsis (v„ ö. phos; ~ xoíµ.t.+>t; 
törés), a fénytörés. 

Photochemia (v. ö„ phos és chenüa), 
a fény vegybontó hatása, a. fény 
vegybontása 

Photochexnia retinae (v ö az elötie
valóval), a látórecze fény bontó vegy
hatása! 

Photochemicus l = ), mi a fény vegy
bontó hatására vonatkozik. 

Photodysphoi:ia (v„ ö. phos; Ti 0-uocpoplet. 
el nem viselés, ne1n szivelés), a fény 
11en1 szivelésa1 fénykerülés, fényel
nemviselés 

Photodysphoricns = 
Photodysphor"Us (--), fénytöl iszo

nyodb, fényelnen1viselő 
Photogeninm (v ö. phos; Yf.1JWÍ.Etv nem

zeni), fényne1nzö, fényadó, fényfejtö 
Photographia (v. ö phos; ypdq;ic:t'J 

írni)~ fényképi1ás 
Photolimos, photolimns (-". ö phos; 

ó ),lp.o; éhség), a fényéhség, fényvágy„ 
Photologia (v. ö phn~; Ó AÓyo; a tan), 

a fénytan. 
Photologicns, fénytani 
Photometi:·ia (v. ö. phos; -r'o µiTpOIJ a 

mé1ő), a fénymérés 
Photometx-icus (\ ö photometria), 

fénymérési stb 
Photometi:·nm (v. ö photon1etiia)) fény

mérő, 
Photonosi, photonusi, ~v. ö. phos; +i 

1JÓcro;, votícro; bántalom), fényokozta 
bántaln1ak. 

Photopho bia (v, ö„ phos; Ó q;ió~oi; a 
fc\lele1n), iszonyodás a fénytől, fény 
el nem viselés, fénykerülés V ö. 

Photophobicns, photophobns (-), 
fénytől iszonyodó, irtózó, fénykeriUö, 
fény el nem viselő„ 

Photophobophthalmia (v, ö. llhoto
phobia és ophthcthnia), fény el nem 
viselő, fénykerülő szembiutalom 

PhotophoboPhthalmns (v. ö. photo·· 
phobia és op11thalmus), fénytől iszo
nyod6 szem, fény nem türö, fény el 
nem visBlŐ szem, fénykerülő szem 

Photophoi:·on, photophornm Ran
viex'Í (v. ö phos ; cpSpc:tv viselni), 
Ranvier-féle photopho1, fénytartó, 
féoyvivö. Jobb: fényfogó--" me:i:t 
felfogja. a fényt. 

Photopsia (v, ö. phos; ~ Öt!ni; a látás), 
k61os fénylátas. v„ ö phosphenum, 
entopticus stb. 

Photorex.ia (TO q;iW; a fény, 'li 0p1)~l; 
vagy), fényvágy 

Photoi:·rhexis (v„ ö phos; ~ Pi/~t; tö
rés), a fénytörés, a sugár-törés. 

Photosantoninum (v ö. phos és san .. 
toninum), a fény behatása alatt meg
sárgult santonin 

Phragmites commu.nis Trin = 
arundo phr:igmites L 

Phx-asis (~ q:ipd.crci;), beszéd, szólásmód, 
szójárás 

Phren (~ cpp'tÍ1J) = diaphragma Tula} 
donkép: a szív, ész, értelem, a lélek 

Phrenes (cú 9p{1Jc:i;), 1 = praecordiar 
szívgödör ; 2. a rekesz. 

PhI·enesis, phi;·enetiasis, phi:·enetis-
mus = ph1enitis 

Phr enicogasti:-icns = phrenogast1icus 
Ph:i·enicolienalis = phrenosplenicus 
Phreniciis, (-), iekeszi, rekeszes, dia-

phragmaticus Nervus phrenicus, a re· 
kesz-ideg = ne1 vus respiratorius tho· 
racis :internus. Plexus phrenicus, 
rekesztáji idegfünat Venae phreni
cae, a rekesz erei 

Phi:·enismns = phrenitis 
Phi:·enitiaens {9pc1,wrw:otoi;) = phrenit

ticus 
Phrenitiasis = ph1enitis 
Phl:' eniticns (cppo:.1JtTta.t:"o;, (j?p<:IJtTlY.Ó;), 

örült, ehneháborodott 
Phrenitis . 0' rppe:1Jf·ni;, ~ cppf-\llt"la.at,, 0 

rppc1,1e:·naµ·);, ~ q)pS1Je:ati;, cppe:1Je:T1w:n;, ó 
9pe:1,1<,-rtcrµÓ;), l ehnebántalorri ; 2„ re
keszgyuladás, rekeszlob 

Phx·enitis aphrodisia, szerelmi ör
jöngés, szerelini őrültség Talán leg„ 
megfelelöbb: sze1elmi rajongás. 

Phx·enoblabes ( <pp<,iio~ho:~lÍc;), örült, 
meghEl,borodott 

Phxenoblabia (~ 9pe:vo~Ao!~<:lll, <pp<,vo
~).et.~1et.)1 őrültség, megháborodás 

Phx·enogast:r·icus (v ö phren és gas 
to1), gyon1ol'rekeszi; pl ligamentum 
phrenogastricum, rekesz „ gyomor„ 
szálag. 

Phrenologia (v ö„ phron j Ó A.Jyo; tan), 
1 Gall-féle koponyatan, pbrenologia 

Phx·enologicus, phxenologus (-), 
iekesztani, koponyatani 

Phr·enonarcosis (v. ö„ phren és nar„ 
cosis) = apoplexia cerebri. 

Phrenopathes (9p<,'1orrcl'.JYJi;) = phreno 
pathicus 

Ph1'·enopathia (v ö phren; TO TCCÍ'.Jo~ 
a bántalom), elmebántalom. 

Pht·enopathicus {rpp<,von:a.5"tx.Ói; ?), el
mekóros, megháborodott. 

Phxenoplegia (q;.po,von-A'tJ'{lÍ;), szellemi 
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bénaság, butaság; mint pl, cÍ·etinis· 
mus, fatuitas 

Phr-enosinum (~ l.??~\I az elme, itt 
agyvelő), a phrenosin, az agyvelő 
egy alkotó része; légenytartó de 
phospho1 tól ment. 

Phrenosplenicns (v ö phren és sple
nicus), 1ekeszlépi; pl ligamentum 
phrenosplenicun1, rekeszlép„szálag 

Phricasmus, phr·ice etc. (0 cppi.x«crµÓ.:;:, 
-:-0 9pt1•0.:;:), a hideg1 a fagy, a hideg
láz roha1na, a borzongás 

Phrice, phricia. (~ cpplx11, Tcl 9plxto::) 
= phricasmus. 

Phxiciasis = phricasmus 
Phr·icodes (cpptXOf;t3"tf;, cpptx.úÍ3'fJ.:;:), bo1-

zongó, borzongási 
Phrigos (-rO cpptyoi;) = fligus, 
Phrixis = phrice 
Phronema. ('tb t:ppÓ\l'fJJ.l.0'.)1 a gondolkodás, 

az eln1élkedés. 
Phronemophobia (v. ö, phrone1na; é 

qió~o.:;: a félele1n), irtózás a goudolko„ 
dást6L 

Phi:·onesis {~ q:ip'.Í\11)0't.:;:), 1. az értelem, 
okosság ; 2 vis sentiendi, az érzéki 
3. általában az eln1e1nűködés. 

Phthalinicum acidnm, naphthalici
cu1n acidunt, náftasav, naphthasav 

Phthar·sis (~ cp~rípcrt;), a r6mlas, tönkre·· 
jutás, vész 

Phthar·ticu.s {q>5'c:tpnxó.:;:), vCszes, io111l6 
rontó. Medicamen phtharticum, me
dicamen delete1ium, igen veszedehnes 
szer, vészes szer 

Phtheix· (ő cp'.Ji::1p ), a tetű. 
Phtheb:·iasis (~ cp~i::tplo:crti;) = phthi-

1iasis. 
Phthinas {~ cp.'Jtvd;) = phthisis. 
Phth!nodes ( cp'.Jtvhl3't');) so1 vadó, asz .. 

kóros„ 
Phthiriacns,- tetükó1os V. ö. 
Phthixiasis (~ cp5"etp1a:at.:;:), a tetük6r, 

tetvesség 
Phthiriasis cilior·nm et supercilio

r·u.m, a pillaszőrök Cs szemöldökök 
tetvessége. 

Phthi:c·ius inguinalis (v. ö. phtheir) 
= pediculús' pubis 

Phthirius scabiei = sar coptes sca
biei. 

Phthiroctonon (Plinius) = delphi .. 
nium staphisagria. 

Phthisicophthalmia (v. ö. phthisicus 
és ophthalmia) = phthisiophthalmia 

Phthisicus (cp'.Jtcrtxóc;), sorvadó. 
Phthisiologia (v„ ö. phthisis i ó Aóyoc; 

tan), az aszály tana, a sorvadás tana 
Phthisiologicus, phthisiologus (v. ö 

az előtteval6val), sorvadástani. 
Phthisiophthalmia (v. ö, phthisis és 

ophthalmia), ophthalmia. phthisica, 

sorvasztó szemlob, szemsorvadás, 
szemkifutas. 

Phthisiopnenmonia (v. ö. phthisis és 
pneumonia), lobos tüdővész{?) 

Phthisiopneumoniacus (-), la bos 
tüdövé:;zbeu szenvedő 

Phthisiothei:·apia (v. ö phthisis és 
thera.pia), a tüdővész gyógyitása, or
voslasa 

Phthisis ( ~ (j)~[cr1.:;:), a sorvadás, aszkór, 
vész Többnyire tüdővész értendő„ 

Phthisis b:r·onchialis, a hörgöktől 
kiinduló tüdővész, a höigőmirig,yek 
sajtos elfajulása. 

Phthisis b:c·onchiectatica hörgőtágu„ 
lás okozta tüdösorvadas. 

Phthisis bulbi, a szemteke sorva 
dáSa, szem vész. A.zouos értelm:ü: 
atrophia bulbi. 

Phthisis bnlbi essentialis = oph~ 
thalmomalacia. 

Phthisis calculosa, n1eszesedő tüdő· 
sorvadás, tüdöv6sz 

Phthisis ilor·ida seu gallopioans, 
heveny tüdővész 

Phthisis la:cyngea, gégesorvadás, 
gége vész 

Phthisis pituitosa, idült hörgőhurut
okozta tüdösorvadás. 

Phthisis pulmonum ex infiltx·atione 
caseosa or·ta, sajtos elfaiulásokozta 
tüdösor vadás, Azonos : pneumonia 
caseosa chrouica. 

Phthisis syphilitica se pulmonnm, 
bujakóros tüdősorvadás„ 

Phthisis tnbe:c·cnlosa. = tuberculosis 
iniliaris chronica 

Phthisux·ia (v. ö phthisis és TO o~pov 
a hugy) = u1·ophthisis. 

Phthoe {~ cp':Jofi) = phthisis 
Phthoicus (v„ ö. phthoe) = phthisicus 
Phthongodysphoria (Ó r.p':JÓyyo; a 

hang; ~ 3ucrr.pop1a. el nem viselés), a 
hangok iiánti rendellenes érzékeny
ség, hangnemszivelés, haÍigkerülés 

Phthongos (0 rp'Jóyyo;, Ti q:óoyyyf), a 
hang, sz6 

Phthora (1) cp'.Jopcl), 1 a vész, sorva„ 
dás, r01nlas; 2. = pestis ? ; 3 hal va„ 
született n1agzat; 4„ a bor tus 

Phthoricns (rp~optxo'c;), ro1nló, vészes 
Phthoroctonum (v„ ö. phthora = abor

tus, x'td\IU\I ölni), magzatelhajtó szer. 
Phu (rO (j?OÜ) = valeriana phu. 
Phyganth:i;·opia (~ tpU/O:'i~pwri:la.:),ember

kerülé.s, v„ ö 
Phyganthr·opns (qiuyá\l'jpwn:oi;), e111be1·· 

kerülő. 

Phygethlicus (i:puyi::5').tx.é.:;:), vándor 
vagy futó orbánczos. V. ö 

Phygethlon {Tb qiu'yf;';J).ov), a vándor~ 
orbáncz, erysipelas erraticum i Ga.len 



Phygoedema 475 Physechos 

és Celsus sze1·int = scrofula fugax : 
a túltengett nyi1kmirigyek-gyuladása 

Phygoedema (q:ii.íye:tv futni;v. ö oedema), 
fut6 vizenyő, mulékony vizenyő. 

Phygoedematicus (v. ö phygoede1na), 
fut6vizenyös stb 

Phylacter (0 q.ivAet:xn1p), az óvószer, a 
bűbájos szei. 

Phylacticus (rpvAco:TtxÓ:;), óvó. 
Phyllerythrinum ('rO 9úAAov a levél, 

lpv:Jpó:; vörös), a levélpiI. 
Phyllochlora , phyllochloron = 

chloropbyllum 
Phyllodes, phylloi:des (q:iu).f.<i.ÍO'l'):;, cpu).„ 

Aote:(hÍ:;), levélidomú, levélsze1 ű 
Phyllon, phyllnm (•0 q>u')J.,o-.), a levél 
Phyllosteophyton Lobstein (v. ö„ 

phyllu1n és osteophyton), lenJ.ezes 
csontnövedék, 

Phy llo:x:anthin nm ( TO rpÚA).O\I a levél, 
~a.v~Ói; sárga), a levélsárga, a levél 
sárga szinanyaga 

Phyma (rO q;tíµCL), a daganat, különös 
az irhabeli, tehát bőrrel fedett daga
nat, gum6. :Kémelyek szerint értendő: 
gennyel telt daganat, tályog, kele· 
vény„ Többesben 

Phyma.ta (tOC cpúµo.:•a), általában a 
daganatok. 

Phymatias ( Ó cpuµClt(CLi;), a daganatos, 
kelevényes 

Phymaticns (v„ ö. phy1na), daganati, 
kelevényes 

Phymation (rO cpuµOC·nov ), kis kelevény 
Phymatodes, phymatoi"des (9uµCL'tc1Í·· 

011.:;), 1. daganatszerű ; 2 kelevényes 
Phymatosis (v. ö. pby1na), daganat

képzök6r, görvélyk6r. 
Phymocnidosis (v. ö. phyma ; ij x'll·· 

Ű<iltJt~ csalánkiütés), göbös csalán·· 
kiütés, 

Phymolep:ra (v ö p11yma és lepra), 
lepra tuberculosa, gümös bélpoklos .. 
ság. 

Phymosis; helyesebb: pbimosis 
Physa (-Íj q;i~cro.:, cpúcrcrfl), 1. a lehelet, 

lehelés; 2. a h6lyag, pusula, pnstu1a; 
s„ a fuv6; 4. = ftatus; 5. a húgyh6-
lyag. 

Physagoga se. remedia, szélhajt6·· 
szerek V. ö, 

Physagogus (v ö physa i rlywyói; 
hajtó), s21élhajt6, carminativus. 

Physalecphlogioi:s (v ö, physalis és 
' ecphlogiols), h6lyagos bárányhimlő 

Variolols vesicula:ris Felesleges. 
Physalide:rysipelas (v, ö physalis 

és erysipelas), h6lyagos orbáncz7 

erysipelas bullosum. 
Physalidocnidosis (v„ ö, physalis és 

cnidosis), h6lyagos csalánkiütés, ur„ 
ticaria vesicularis. 

Physa.lin.nm, pá.pouya.a.lkaloid„ 
Physalis (-Íj cpucro:Hi;, <plJO"CLAAl;, physa 

kies,), 1, h6lyag ; 2, egy növény 
neve, ph:fsalis alkekingii Linné, piros 
:páponya; 3. physalis somnifera = 
humulus lupulns, 

Physallis {'D lpUO"O.:),).{i;) = physalis. 
Physalopaedophlysis (v. ö, physalis 

és phlysis; 6 -fi 'lto.:E'; a gyermek) = 
paedophlysis bullosa, pemphigus fflb· 
1ilis 

Physalopho:ra se, cellnla (v. ö. phy
salis; i:p{po.tv vinni, tartani, Virchow), 
h6lyagcsatart6 sejt 

Physasthma (v ö pbysa és a~thma) = 
asthma emphysematicum, dyspnoea 
e1nphysematica, tüdöbeli légdaganat· 
okozta nehézlélegzés, fulladozás 

Physcon (é qnÍO"XW'1), potrohos. 
Physconia (v ö physcon), sz616l 

sz6ra: felpuffadás i azután: potrohos
ság, há.iasság, kövé:rség. 

Physconia adiposa, a potrohossrig. 
Azonos: obesitas abdominalis, obesi
tas viscertun1 polypionia, polysarcia. 

Physconia aquosa = ascites. 
Physconia biliosa, turgescenti;1 vesi· 

c.ae felleae, epeh6lyagfelpuffadás. 
Physconia calculosa, lithiasis ab1lo

minalis1 haspuffadás bélbeli köszc:1 ű 
képletek folytán ? ! 

Physconia emphractica, bedugul!is
Okozta haspuffadás. Vagy - daganat
okozta haspuffadás? 

Physconia emphysematica, bőrlég„ 
daganat okozta hasfelpuffadás 

Physconia epigast1·ica, gyomo:rt~ji 
haspuffadás: 

Physconia externa, a hasfalak puffad.t
sága, vizenyősége. 

Physconia fungosa, rákokozta has
puffadás. 

Physconia sangninea = plethora 
abdominalis 

Physconia steatom.atosa sen stea
tosa, steatomadagauat okozta has„ 
puffadás. 

Physconia strumosa, scrofUlae a.b:io„ 
ininis internae = scrofulae mesen„ 
tericae, fodormi:rigyek gümösödése 
okozta haspuffadás ? ! 

Physconicns (-), haspu:ffadási 
Physconiosus = physconicus .. 
Physconocolica (v ö physconia és 

colic,a), dugulásokozta bélgörcs, szél
gö1cs vagy hasfájdalon1 

Physe {-Íj cpÚcrYJ) = physa„ 
Physechema (~ cp0art a fúvási TO ~:i.:m.i.c~ 

a hang), a fúv6hang„ 
Physechos (v. ö .. physa; tO ~'t,_o; a hang)1 

a h6lyagos sörcszörej, sonus bulla
rius, le rá.le bullai:re. 



Pbysema, physesis 4i6 Physostearinnm 

Physema, physesis (-rO 91J'OT)!J.'Y.i ~ 9iJ
cr1j1n;), a felpuffadás, felfúvóclás 

Physematieus (v. ö. physema)1 fel·· 
fúvódás 

Physematodes ( (,!Jl!OYJJJ.D'.•w'OYJ;)1 felhív6„ 
dott 

Physematosus = physematicus 
Physetei:· (0 i?UO"'f)7fip), a fúvó, a czet 
Physeter- macx·ocephalus, a nagy-

fejű czet 
Physiatrensiologia (v ö, physis Bs 

jatreusiologia) = physiatria 
Physiatria, physiatx·ice (1) q-;u'crt; a 

te1 mészet; la't"ptxÓ:; orvosi), a gyógyitó 
természeti erők tana1 a természet
gyógyitás tana, te1mészetes orvos
lás, természetes gyógyitás 

Physiatr·icus (v„ ö„ physis és iatros), 
természctgyógyitási stb 

Physiatxos (v. ö physis; Ó [a-rpó; az 
orvos), a természetszerllen el,jd.ró, 
gyógyitó orvos 

Physiantothex·apia (v O physis ; 
&uTÓ; önön és therapia)1 a ter1nészet 
gyógyitó ereje. 

Physica (v„ ö. physicus), a, természet
tan 

Physiciatros = jatrophysicus. 
Physiens (cpu1nxó.;), természeti, termé„ 

szetes, bűbájos. Phar111aca physica, a 
bűbájos szerc:k, sy1npathikus szerek. 

Physiens (0 cpvotxÓ:;), a te11nészetbuvá1 1 
tiszti orvos, ki a közegészséggel fog
lalkozik -- tehát közigazgatási, tör
vényhatósági föo1 vos. E1 edete Ry1 tl 
szerint: A Nagy ICároly idejebeli ko .. 
lostori iskolákban a2' 01·vosi tudo·· 
mány a csillagászat egy részét ké
pezte ezen névvel »physica«. Innen 
ered az orvos neve : physicus. Az 
orvostudor Angolországban inast is 
»physicián« nevet visel Ez a, valódi 
értelme a »fizikusnak«„ 

Physiognomon (cpuocoy\IWµw\I), a1·czis .. 
n;.erő„ V. ö 

Physiognomonia (~ q;iuotoy\lwµo\l(D'.), az 
arczismeret, az arczkifejezés tana 

Physiognomonia. pathica k61·os a1cz
kifejezés1 betegségre - bántalomra 
utaló arczkifejezés 

Physiognomoniea se., doctrina = 
physiognomonia. V. ö, 

Physiognomonicus (cpvo:1.oy\IWµ.ovtxo'<;.), 
arczkifejezési, a1czismereti 

Physiognomosyne (~ r.pvotoyvwµoa\Ívi"j) 
= physiognomonia, 

Physiogi;-aphia (v„ ö physis; ypd°cp€~'>' 
leirni), a ter1nészetrajz 

Physiogr-aphns (v. ö„ az előttevalóval), 
természetrajztudós. 

Physiologia ( 6 <pvo:1.0A!lyt'.tt); szóról szóra 
a természet tana Jelenleg: az ember 

élettana. Biologia, az általános, az 
egyete1ues élettan, 

Physiologia compa:fativa7 összeha„ 
sonlitó en1bcrélettan. 

Physiologia gene:c·alis, általános élet
tan, t. i általinos ember-élettan, Ba„ 
logh sz6tár8..ból 

Physiologia speeialis, az en1beri ~let
tan különös része, különös élettan (?), 
Balogh szótá1ából 

Physiologiea, physiologice se. doe·· 
t:rina = physiologia V. ö. 

Physiologicus, élettani„ V,. ö 
Physiologns (C <pvaLo).Óyo;), élettani 

buvár, élettannal foglalkozó tud6s. 
Physionomia (v ő. p11ysis; 6 vóµo:; a 

törvény), a természet törvényeinek 
tana, a physiologia; 2 némelyeknél 
helytelenül: physiognomonia. 

Physioplastiea, physioplastice (v 
ö. physis és plastice)1 természetes 
pótló alkotás. Wattmann szerint: az 
anyagveszteség pótlása a szomszéd 
részek odavonása által ~ idegen 
test hozzájárulásának kizárásával. 

Physiotllerapia (v, ö. physis és the-
1apia), sanatio naturalis, természetes 
gyógyitás„ 

Physis (1) r.pÚo:l;), 1. a teremtés, a ter-
1nészet 

Physoeele (v ö physa és cele), lég. 
sérv. 

Physocepha.ln.s (v. ö physu és ce·· 
phale), fejlégdaganat, pneumatooe
phalus, 

Physocoelia (v„ ö. physa és Yi xo~A(D'. 
alhas), tyn1panites, széldobkór, felfú
vódás 

Physocoliea (v. ö. physa és colica), 
szélgö1cs. 

Physodes (t.pJcrCÚR1j;), légszed.i., légda
gana.tszcrű, léggel telt 

Physodyspnoea (v ö. physa és dys
pnoea) = doctriua de fiatibus, em· 
physemodyspnoea 

Physo-hydrom.etx·a (I'ectius physo
yd1ometra), lég· és vizméb, V ö 
pbyso1netra és hydrometra. 

Physologia (v ö. physa; ő Aóyo; a 
tau), a béllég tana 

Physometra (v, ö„ physa és metra), 
n1éhlégkór, inéhbeli 16gdaganat, lég. 
méli, 

Physoneus (v. ö. physa; Ó gyxo~ a da„ 
ganat), 1. légdaganat általában j 2„ 
= emphysema 

Physopsophia (v ö physa és psophus), 
lég-kisurrauás ' 

Physospasmns (v ö. physa és spas-
1nus), szélgörcs 

Physostearinum (v, ö, physostigmi .. 
num és stearinum.)1 kalabár-faggyú, 
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Physostigma venenosnm Balfonr 477 Picrotoxinnm 

a kalabárbab cholestearinszerű anya
ga„ Jobb volna: physosteatinurn. 

Physostigma venenosum Balfonx· 
(v. ö. physa és stigma), a mérges 
kalabá.rbab. 

Physostigminnm(-)1 akalabá.rbab egy 
alkaloidja, a physostigmin. Vee szerint: 
eserinum„ V„ ö az7.al A külömbség 
a kettő közül az, hogy a physostig
ntinum amorph, az eserinum pedig 
kristályos. 

Physostigminnm salicylicnm, sali
cylsavas physostigmin 

Physostigminnm snlfnricum Jobst 
et Hesse, kénsavas physostigmiu 

Physothoracicns, légmellü. V .. ö, 
Physothoxax (-v„ ö physa és thorax), a 

lég:!D.ell, pneumothorax. 
Phytanatomia (v, ö l)hyton és ana· 

tomia), anatomia vegetabilis, növény
boncztan. 

Phytenma (rO q:nÍ-re:uµ.o:), a növény. 
Phyteumatocolla = phytocolla. 
Phytocerosinm, phytocer·osinnm (v 

ö„ phyton és cerosinum), cera vege„ 
tabilis, növényviasz 

Phytochemia (v„ ö„ phyton és che·· 
mia), növényvegytan. 

Phytocolla (v„ ö phyton és colla), 
növényenyv, növénykocsonya 

Phytographia (v .. ö. phyton és ypá;n:tv 
leirni), növényrajz. 

Phytolacca decandra Linné, ber
zsenvérfürt. 

Phytolacca dxastica Pöpp, hashajt6 
berzsenvérfürt. Gyökere heves has
hajtó hatású„ 

Phytolaccinum {v„ ö az elötteva16· 
val), közömbös vérfürtanyag. 

Phytoleinnm (v .. ö„ phytolacca), Bou
da1d szerint hashajt6anyag a vé1fürt-
ben, a phytoleiu • 

Phyton (T~ q:iuTÓ\l), a növény 
Phytomephitis (v ö. phJt0u és n1e

phitis), mephitis vegetabilis, n1ias1na 
mephiticu1n vegetabile, növény1ot
hadásos posvá.nyge1j, növény1othadás 
okozta levegöfertözés 

Phytoparasiti (v ö„ phyton és para
situs), növényélösdiek„ 

Phytophagus {v. ö phyton és q:io(y~t\l 
enni), növényevő„ 

Phytophysiologia (v ö phyton és 
phySiologia), a növények élettana 

Pia mater· (pius jámbor), a lágy agy
veléímez, az edényes agymez. Jl,feninx 
vasculosa. 

Pia matei:· cerebri, az agyvelő edé· 
nyes meze. 

Pia mater mednllae spinalis, a ge
rinczvelö edényes meze. 

Pian = framboesia. 

pi' 

Piax·rhaemia (TO rrlap; v. ö. haema), 
zsirosvérűség. Balogh sz6tárából 

Pica, 1. a .szarka; 2„ a terhesek meg 
kivánása .. 

Picacismus (pix a szur0k), J.. dropa~ 
cisn1us; 2„ = pica mint bántalom„ 

Picatio, 1 picacismus i 2. = pica. 
Picealis, piceus (v. ö. pica), szut·· 

kos, szuroksze1 ií 
Pici:·aena e:x:celsa Lindl. = quassia 

excelsa Sw 
Picx·aminicns (-)1 pikraminsavas V 

ö„ ac=.dum haematinicu1n. 
Picr-aminnm (rctxpÓ; keserű és ami

num), a mandula keserűje A. m 
amarinum. 

Picramylnm, picramylinm (1nxpé; 
keserű és v ö„ amylum), a pikramyl 

Pici:aniá. amara W:c·„ .= quassia. ex·· 
celsa Sw. 

Pici:·anilinnm sec Tafani, Tafani-féle 
pikraniLin. 

Pic:1asma excelsa Planchon = quas. 
sia excelsa Schwartz. 

Picr·exythrínnm (;nxpó; kesetü; v. ö 
erythrinum)1 az erythrinsav bomlár 
sának tern1éke v. terménye, a picr
exythtinum„ 

Picricns = picronitricus. 
Picxinicnm se acidnm; v. ö acidu1n 

picronitriou1n. 
Pici:·ocholia (rrtxpóx oAo.; keserű), epe·· 

véi.:üség, epekbr, opobúutalom. 
Picx·oci:·ene: t.öbbesben 
Picrocr·enae (rc~r.pó; keserű, ii xp"fÍV1J a 

forrás), keserű vízforrások. 
Picrodes (rctxpó.; keserű, TO s!Ooi;: idom), 

keserü, kesernyés. 
Picx·oglycion (r.:txpói;: keseriís, yAuxÚ<;, 

')'/,JY.~[a, yAuxú édes), keser\.í.s .. éd.es 
anyag solanun1 dulc:amara nevű nö
vényben 

Picromel (ottxpó.; keserű, -rO µ~At a. 
méz), az epe keserüje. 

Pic:r·oniti:·icus (rctxpó.; keserű és nit1i·· 
cus), pikriusavas. 

Picropege (,j íC~Y1J a f01rás, rctxpó~ 
keseríis) = picrocrene. 

Pici:opodophyllinicum se acidnm, 
pikr opodophyllinsav 

Picropodophyllinicns ( íCtY.pÓc; keserű; 
v. podophyllinum), picropodophyllin
savas 

Picr·opodophyllinum (v. ö, az előtte
valóval), a podophyllin keserüje. 
Podoo;ivotzki. 

Picrothe:1·mae (1ttxpói; keserű; v. ö. 
ther1nae), 1neleg keserű gyógyíorra
sok, keseIŰ hév vizek„ 

Picrotoxinum (1ttxpóc; keseIŰ, "l:"O~n:é; 
mérges), keserű nyihnéreg, cocculi· 
num pikrotoxinum, az úgynevezett 

11 
! 

I···'·: ' 1 
_j . 



Piesin1etr·am 478 Pilnlae phosphori 

kokkelmagvak, halvész magvak al
kaloidja„ V. ö. cocculi indici. 

Piesimetrnm = 
Piesiumet1·nm piesmometrnm (1"0 

µi"L"pov a mérö), nyomásjelző„ V ö 
Piesis (~ nü:crti;), a nyomás, 
Piesma (1"0 TI"lE:O"!J.et.), a nyomat 
Piesmns (ó TCtEoµÓc) = piesis 
Piexis (~ TI"fa;ii;) = piesis 
Pigmentatio, festés, színezés. V. ö„ 
Pigmentnm (pir:gere festeni), a festék, 

szín-festeny. 
Pigmentnm indicnm, az indigo. 
Pigmentnm nigr·nm ocnli, a szem 

fekete festenye, színe. 
Pigmentum rubrnm ligni santali 

= santalinum„ 
Pigredo, pigi:·itia., pigi::·ities, - a 

renyheség, lustaság Pigritia functio„ 
num abdominalium, dugulás, szék
rekedés 

Pila, 1. a haj, pilus; 2 labda;,, 3. 
sérvkötőlabda, pelotte; 4 = pilae 
damarum, pilae cap1arum, aegagro
pilae, bezoar ge1mauicum1 német be·· 
zoar, áliati bélkii. 

Pilaris, hajas, hajú Niorbus pilaris = 
tricbiasis = phalangosis. 

Pileus (ö ní:Aoi; a. nemez), 1 kalap; 2, 
= galea aponeurotica; 3. az újszü
löttek főkötője vagy sipkája, t„ i a 
magzatburok darabjai 4 a ne1nez 

Pili (pilus többcso)1 a szőrök. 
Pili cibotii, cibotium fajcik szőre 

Oibotium cumingii Mig. 
Pili cutis = lanugo 
Pili gossypii = la.na gossypina 
Pili palpebrai:·nm = cilia. 
Pilimictio (pilus a haj, minge1e vi-

zelleni), széhvizelés 
Pilocar·pinnm (-),a pilocarpin V ö 

pilocarpus. 
Piloca~·pinnm hydr·ochloricum seu 
mu~iaticnm, sósavas pilocarpin.V ö. 

Pilocarpns hetei;·ophyllns 1 azon nö
vény, mel,ytö1 a jaborandi ered 
\.Vittstein szerint : pilocarpus pennati
folius Lam. és pilocarpus selloanus 

Pilositas, a szörösség. 
Pilosns, szőrös, hajas. 
Pilnla (pila kies.), 1, a labda; 2. lab

dacs. 
Pilnlae aeter·nae, örök labdacsok, 

dárdánylabdacsok, antiinonos lab
dacsok 

Pilnlae aloes, aloiHabdacsok 
Pilnlae aloes bai:·badensis1 barba

dosi aloEilabdac.::ok. 
Pilnlae aloes cnm sa.pone, sza1Jpa

nos aloEilabdacsok„ 
Pilulae aloes socotorinae, szokoto

rai a.loEilabdacsok. 

Pilnlae aloes et asae foetidae, alo6 
és büzaszatos labdacsok. 

Pilnlae alo0ticae fei:·1·atae, vasas 
aloEilabdacsok 

Pilnlae aneth~ kapros labdacsok? 
Pilulae aperientes Stahlii Stáhly

féle hashajtó labdacsok 
Pilnlae asae foetidae, bűza~zatos 

lab.Jacsok. 
Pilnlae asiaticae, ázsiai arzenikumos 

labdacsok 
Pilnlae Augustini, Szt.··Ágost has„ 

hajt6 labdacsai. 
Pilnlae Bellosti, Bellost-fele higa

nyos v„ kénesös hashajtó labdacsok. 
Pilnlae Blanca~·di 1 pilulae ferri 

jodati, Blancard labdacsai 
Pilnlae Blandii, Blaud-féle labdacsok 

Ralogh szótirá ból 
Pilnlae cambogiaE compositae, 

összetett kambogia - vagy gutti lab„ 
dacsok. 

Pilnlae cathai;·thicae compositae, 
összetett hashajtó labdacsok. 

Pilnlae coe1·nleae, kék labdaqsok, 
higanylabdacsok, kénesős pilulák, 

Pilnlae colocynthidis compositae, 
összetett sá1töklabda.csok. 

Pilulae colocynthidis et hyosciami, 
sár tök· beléndekla bdacsok. 

Pilnlae conii compositae, összetett 
bürök-labdacsok. 

Pilulae cunL opio = .Pilulae oj:iii. 
Pilulae Dzondii, Dzondi„féle labda+ 

.csak Balogh szótái·áb61. 
Pilulae fe1·1·i carbonici, pilulae 

Valleti, szénsavas vaslabdacsok. 
Pilulae fer~i .jodati, sen fer·r·i jodn

reti, vasiblacs-labdacsok, jodos va"· 
labdacsok„ 

Pilnlae haemostaticae, vérzéscoiil
lapító pilulák, v .. labdacsok. 

Pilnlae hyd1·argy1'Í = pilulae coeru· 
le a e. 

Pilnlae hydi:·ai:·gy1·i snbchlo1·idi 
compositae, kalomeles labdacsok. 

Pilnlae jalapae, jalapalabdaosok. 
Pilulae ipecacuanhae cum scilla, 

hánytatógyök6r s csillalabdacsok. 
Pilnlae la:x:antes, hashajtó labdacsok. 
Pilnlae meI·cnrii gnmmosae Plen

kii, Plenk-f61e higanylabdacsok 
Pilnlae Moi:issoni, 1.f.orisson„féle 

labdacsok. Balogh sz6tá1ából. 
Pilulae odontalgicae1 fogfájás elleni 

labdacsok„ 
Pilnlae blibani Delioux, Delioux·· 

féle tömjénes labdacsok. 
Pilnlao opii seu cum opio, mákonyos 

labdacsok. 
Pilulae phosphori, villanyos fosz

foros labdacsok. 
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Pilnlae rhei 479 Pinus palnstris Ait 

Pilulae ~·hei, rheumlabdacsok, raba
baralabdacsok 

Pilulae Rum, Ruff:.féle labdacsok, 
pilulae aloi:is 

Pilnlae saponis et myrr hae compo· 
sitae) összet9tt szappanlabdacsok„ 

Piinlae scillae compositae, össze
tett csillalabdacsok„ 

Pilulae Valletti = pilulae ferri car-
bonici. 

Pilularis (-- ), labdacsszerű 
Pilus (-), a hajször„ 
Pilus capitis = capillus 
Pimai:·icum se acidnm ("~ ?), a pi· 

mar sav, 
Pimeladen (v. ö. pimele és aden), 

glandula sebacea, a faggyúmirigy. 
Pimele (~ -;:::iµe:A"fi) 7 a zsír a faggyú. 
Pimelecchysis (v. ö, pimele és ecchy-

sis) = pimelorrhoea 
Pimelicus, faggyús, zsiros, hájas 
Pimelinicnm se. acidum, a zsirsav. 
Pimelitis (v. ö pir11ele), értsd: jn:flam-

n1-atio telae adiposae ,a hájszövet gyu
ladása, 

Pimelodes (n:q.1.s).W011:;), zsirszé1Ü, 
faggyúszerü 

Pimelo:r·:r·hoea (v. ö,. pinlele; p~.rv folyni) 
= seborrhoea; de ennél jobb szó 1 

me:::t sebo1rhoea hybrid alkotás. 
Pimelo:1·rhoea adnlto:1·nm, kóros el

hájasodás, a felserdültek elkövéredése 
Pimelori;·hoicus =--= sebo1rhoicus. 
Pimelorthopnooa (v. ö. pimele és 

orthopnoea), kövérség okozta nehéz 
légzés, lihegés. 

Pimelo:1·thopnoiens ( -), mi a kövé
rek lihegéséI'e vonatkozik. 

Pimelosis (v. ö, pimele), a potrohos· 
ság, kövérség mint bántalom. Azo
nos: adiposis, obesitas 

Pimenta ax·omatica Kosteleczky = 
Pimsnta officinalis Bg. = 111y:rtus 

pimenta J_,, eugenia pimenta DC. 
Pimpinella anisnm Linné = ani

sum vulgare. 
Pimpinella magna Pollieh, nagy 

földi tömjén, 
Pimpinella saxifx·aga L. (pilnpinella 

alba, gennanica, minor, hücina), 
földi törnjén, rákfarkfíí tö1njénes 
pimpinella. - Csabaire (? !) 

Pimpinelljnum (?), pin1piuel1inu1n 
Oleunl pinpiuellae, a tö1ujénes pim pi

, nella illó olaja„ 
Pince ha.e:mostatique (fr·.), vérzés

csillapító fogócska. 
Pincette (fr.) = volsella. 
Pinealis (v„ ö„ piuus), tobozszexü. 

Glandula pinealis, toboznürigy 
Pineoli ( - ), nagy czirbolyamagvak j 

nuclei piueales, fenyű-mandulák„ v„ ö. 

Pineolns (v pinus), 
Pingh-awar·jamby = 

jambi . 

czizbolyamag. 
pengh-awar-

Pinguecnla (pinguis zsíros), kis zsír" 
szemölcs a szemkötöhártyán„ Tulaj
donkép ébrenysze1 ü kötőszövetből 
áll6 kis szemölcs a szemteke ina.s 
iészéu 

Pingnedo = pinguitudo 
Pinguitndo, a kövérség, 
Pininicri.m se„ acidum, a fenyüsav, 

V, ö. 
Pininicns (v ö. pinus)1 fenyüsavas, 
Pinipic:r-innm (v. ö pin us i TCtY.pÓ.; 

keserű), a fl::nyű keserüje, ke:o;erű 
anyag a veres fenyű kérgében stb. 

Pinnitannicum se, aeidnm ( v ö 
piuus és tannicus), feuyücsersav_ 

Pinnitannicns (v ö„ az elöttevalóval), 
fenyűcsersavas 

Pinna, a toll, a szárny 
Pinna aw:;·is, a fülkagyló, a külső fiil 
Pinnae' hepatis = lobi hepatis 
Pinnae nar·ium = alae narium. 
Pinnae pnlmonu:m = lobi pulmouum. 
Pinnati:6.dus (-), czimpás. 
Pinnatns (-), czimpás, Alterne pin

uatus, felváltva czimpás i articulate 
pinnatus, izenkint czimpás j pinnatus 
foliolis decrescentibus, fogyva czim
pá.s i conjugato-pinnatus, kötve czim
pás; digitato-pínnatus, u,jjasan czim„ 
pás 

Pinnnla (pinna kies„), tollacska, szár-
nyacska 

Pinnulae hepatis = pina.e hepatis 
Pinns, a fenylí. 
Pinus abies Linné, ve1es fenyü, 

veres jegenye, jegenyefa Synonym: 
abíes excelsa DC. 

Pinus abies Dy Roy = pirius picea 
Linné. 

Pinus australis Mieh = pinus pa
lustris A.it 

Pinus balsamea Linné, balzsamos 
kanadai fenyű Azonos : abies balsa
mea DC., pínus canadensis Linné 

Pinns canadensis Linné = pinus 
balsa1nea L. 

Pinns ce:mbr·a Linné, czirbolyafCnyű 
Pinus damarra Lamb., da1narrra 

fenyü, Azonos : damarl'a orientalis 
Run1ph; agathis loranthifolia Salisb 

Pinns larix, Linné, veres fenyű. 
Azonos: larix europaea. DC, 

Pinus mar·itima. Lam. = pinus pinas
ter Ait. et \Villd. 

Pinns mugo Poir = 
Pinns mugns Jacq. = pinus pumi· 

lio Haenke, P„ et Kitt. 
Pinus palustrisAit., amerikai mocsár" 

fenyű. _l\..zonos : pinus australis l\íich 

I'. 
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Pinns picea Linn_é 480 Pitnrinnm 

Pinns picea Linné, szurkos v lucz
fenyű„ Azonos : piuus a.bies Du R.oy, 
abies pectinata DC , abies taxifolia 
H,. paris„ 

Pinns pinastei:· Ait et Willd„, olasz 
fenyü, tengeri feuyű Azonos: pinus 
maritima Lam. 

Pinns pinea Linné, szelid v. mandula .. 
fenyű. 

Pinns pumilio Haenke, W. etKitt., 
hen:ye fenyű, bérczi fenyű. 'l ö. 
pinus mugo Poir., pinus mugus ,J acq 

Pinns silvesti:-is Linné, erdei fenyü 
Pion {-rO r.tov), a zsír, a háj, 
Pionorrhoea = pimelorrhoea. 
Piorthopnoea = pimelorthopnoea, 
Pipex· {-rO 1Ct'.1Co:pt, ti nt7"o:pt'.;, -rii r.i-:to:pt), 

a bors 
Piper album, fehér bors. 
Pipex· angustifolinm Ruiz et Pa. 

von, matikobo1s. Balogh »keskeny 
levelű borsnak« fordi~ja. Azonos.,: ar
tauthe elongata Mig., steffensia elon
gata Knth. 

Piper betle Linné, betlebo1s 
Pipe:c· caudatum, kubebabors 
Pipex• Clnsii, aschauti bors 
Piper· cnbeba Linné, orvosi kuheba

bors„ Azonos: cubeba officinalis Mig 
Piper hispanicnm, a paprika. 
Piper jaborandi, B11illon szerint új 

jaborandi féleség Jaborandibors? 
Baillon szerint meg koll külöinböz
tetnünk háromféle jaborandit, u. in. 
1„ pilocarpus pinnatifolius i 2. pilo
carpus selloanus; 3 piper jaborandi 
V. ö„ Wittstein I-fanrlwörte,rbuch der 
Pharmacognosie etc pag. 336 1882 

Piper jam.aicense, jamaikai bors 
V. ö. semen amomi 

Piper• iudicnm, a paI_Jtika. 
Pipe:r- lo.ngum, hosszú bors nrint ter·· 

més. 
Piper longum. Linné, hosszú bors· 

cserje. Azonosak: chavica officinarum 
Mig. 1 chavica Roxbu1·gi J\fig. Balogh 
sz6tárából. 

Pipex· methysticnm Forst, má1uorit6 
bors. Alkalmazásban van a gyökere, 
n1elyböl a benszülöttek kawa vagy 
yankona italt készitenek, De ezen 
ital Wittstein szerint nem n1ámoritó 

Piper nigr•nm, fekete bo1s nünt ter
més. 

Piper nigrnm Linné, a fekete bors, 
mint növény. 

Piper officinai:·nm DC. = piper lon
gnm Linné. 

Piper• x·eticnlatnm L. = pilocarpus 
pennatifolius Lam. 

Pipex• umbellatnm Linné = poto
morphe umbellata ].fig 

Pipex,atns {-) borsos 
Piper·idinum (v .. ö. piper), a piperidin 
Pipe:i:-inicnm se. acidum, bors-sav? 
Pipex·inicus (---), bors-savi. 
Piperinnm (v ö. piper), a piperin1 a 

bors-a!. 
Pipex·itis = ment-ha piperita. 
Piper-itus (-), borsos. 
Pi:r-iformis (püus a körtvei form& az 

idom), körteidomú, körtealakú 
Pi:rus, a. kö1tve, körte 
Pi:r·ns commnnis Linné, a körtefa. 
Pirus malus Linné, az almafa. 
Pisciculns (piscis kies), 1. kis hal; 

2 = musculus co1acob1achialis seu 
caput breve bicipitis„ 

Pisiformis (v. ö. pisu1n és fonna), 
bors6szemű, borsósz[lrű Os pisiforme, 
bors6szemű csont. 

Piso (-), a mozsár, morta1ium 
Pissa, pitta (~ -;c:[crort.) = pix 
Pissasphaltum (~ ittcrcricrep::i.:);ro;), a 

földszurok 
Pissocopia (~ TI:tcrao%on:la.:), 1. megszur-

kolás i 2 picacismus, picatio, 
dr opacis1uus 

Pissocopicus, pissocopus (r-u:rcroxo''rcoi; 
;ctcrcroxornxó;), 1. szu1koló; 2„ szurok
kal hajtépü. 

Pistacia (tO: .-r::to--rár.tci:), a pisztácz 
Pistacia lentiscns Linné, a masz

tikszfa, mastix.fa, masztikszad6 pisz-
ticzfa„ · 

Pistacia te:r·ebinthus Linné, ter
petinadó pisztáczf~ Ettől e1ed a 
terebintha chiotica seu cyp1ica 

Pistacia vex·a Linné, valódi pisz-
táczfa 

Pistillnm, pistillus (-), 1. a n1oz15ár
kótis v. 1nozsártörő; 2. szivattyú
dugó (Balogh szót:-t1riban); 3. növón_y
tauilag az anya„ {Srnmpel). 

Pisnm sativnm Liuné, a borsó. 
Pita.yennm, pitayinum, ('?), kétes 

chiuaalkalrúd. 
Pittacinm (T6 ;ct-rTC:r.to~; ~ n:hta.: a 

szurok), 1. a szurok, a fiast1om, 
szuroktap~1sz; 2 felkent ta,pasz 

Pitnita. (-), a nyák, nyálka, turha. 
Ba.lögh szótárában: nyál Ez téves. 
:;\yál = saliva. V. ö 1uucus, phlegma, 
n"lyxa 

Pitrtitarins (v ö pituita), tutluís, 
nyákos, taknyos Glaudula pituita-
1ia = hypophysis ce1ebri, tu1ha-
1nirigy. Tunica pituitarirr = inucosa. 
Febris pituita1 ia, hur ut::is láz. 

Pitnitosns = pituita.riufl.. Febris pi
tuitosa. = febxis llituitaria V. ö. 
pituita1ius 

Pitu.rinnm, a picsurialag v„ picseri
a.lag. Duboisia Hopwoodii egy alaga. 
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Pitnry 481 Pla.cuntitis 

V. ö 1\íed chi:r. ·RundRchau 1879 pag. 
501. v ö 

Pitnry (olv pitsery) = folia dubüi::iiae 
Hopwodii 

Pityriasis, pityrisma (-fi TCtTupfo:m:;, ·~O 
•nTÚptcrµ-:l), korpá.z6 bőrbetegség, kor-· 
pázó hánüás, ko1pázó bőrbántalo1n 
Eddigelé korpag. Balogh tanár »ko1·· 
pásságnak« mondja. Hit: korpás ved·
lés? ! 

Pityi:iasis capillitii seu capitis = 
seborrhoea capillitii 

Pity:1iasis infantilis, a csecsen1ök 
korpás vedl6se, kor pázó hám lása 

Pityriasis linguae Bayer, vedlő 
nyelvgyuladás. V ö„ psoriasis linguae 
Bazin, glossitis exfoliativa 111arginat<t 
Fou1nie1 et Lemounie1·„ 

Pityriasis nig1·a, fakó börfoltok V. ö 
melasma aut chloasma 

Pityxiasis pilax·iB: = lichen pilaris. 
Pityi:iasis rubr·a püos színlí korpás 

vedlés, püos ko1pázó há1nlás. 
Pityriasis simplex = pityria.sis vul·· 

garis. 
Pit"yriasis tabescentinm, a senyve

sek1 a sinlődők - faggyúfogyatkozás
okozta korpa.s vedlése. 

Pityxiasis veI"sicolor, penészes korpás 
hámlás, mic1osporon fu1fur okozta 
ko1pá.zó vedlés v. hamlás 

Pityriasis vulgar·is, közönséges íagy
gyúfogyatkozásokozta korpáz6- vagy 
korpás vedlés 

Pityr·odes, pityroides (rr:tTtipoo.d5rji;, rr:t
-:'Jpt.iOrii;), korpaszerű, 

Pityxon, pityrnm (TO nlr1.1po'1), a 
ko1pa; 2 = pityriasis 

Pius, já1nbor, puha, lágy Pia inateri 
edényes agy1nez v„ ö„ azzal 

Pix, a szurok, 
Pi:x: abietinax·um liquida, fenyii-

kátrány 
Pix alba, a fehér szurok 
Pix amer-icana = thus an1e1i0anum 
Pix betnlina liqnida, nyirfa-kátriuy. 

Azonos: oleu1n 1usci., 
Pix: bux·gundica = pix alba 
Pix gr·a~ca = colophonium 
Pix liquida, bükk··kf1t1ány. 
Pix miner·alis, a földszu1'ok„ 
Pix mineralis liquida, köszén-kát-

rany AzoÍ:ios: resina empyreun1atica 
, lithantlnacis 

Pix nav alis = 
Pix: nigra, a fekete szu1ok 
Pi:x: sicca s. solida = pix nig1 a.. 
Placenta (rr:Aet:loÜi;1 ;cAaxoUr:oi; a lepény), 

1. lepény, rn, pl. vérlepéuy, t. i. vér· 
alvadék; 2. pogácsa, pl. lenpogácsa; 
3, méhlepény, szülep Méhlepény -
ge1·manismus (Mutterkuchen) ~ ~ szü-

lep« vad alkotás~ }._ inagyar nép 
egyikét. sem é(ti, hanem-azt n1ondja: 
»1nása«; (v. ö secuudinae pa1tus) 
Jfzentul n1i is azt fogjuk használni 
'\.llatokná.l : l)Okla. 

Placenta cr·uor·is = placenta san
guinis. 

Placenta discoidea, tán,yéralakú 
1nása, tányéralakú pokla. 

Placenta febxilis, lépdaganat (n0p
nyelven: sérvés). V. ö intumescen
tia Iienis 

Placenta foetalis, a 
része 

n1ása n1agzati 

Placenta incarcerata, beszorult 
n1á.sa 

Placenta lini=placenta seminun1 lini 
Placenta lymphae, a nyirklepény) 

nyirkalvadék. 
Placenta matex·na, a inása anyai 

iésze 
Placenta 

mása 
membr·anacea, 

Placenta praevia, elölfekvö mása. 
Placenta piaevia centI alis, tölré 

letesen elölfekvő in~\.sa 
Placenta px·aevia e:x:centrica 
Placenta pi:aevia lateralis, oldalt 

elölfekvö in:isa 
Placenta praevia ma:r·ginalis szél~ 

röl elülfekvö 1n:1sa. 
Placenta sanguinis, a vé1alvadék, 

vér lepény. 
Placenta sem~num lini, a lenpo

gácsa 
Placenta spnria, ál-mása 
Placenta utex·i s, nterina, a n1ása. 

Azonosak: hepar ute1inun1, jecr:ir 
uterinurn caro uteri orbiculaTis, affu
sio ute1i orbicula1is 

Placenta utex'Í cax·nea = placenta 
Placenta nteri snccentni:'Íata, n1el

lék 111ása, lebenyekrci osztott 1nasa 
Czafru.ngos inása? 

Placenta zonai:-ia, öv-pokla 
Placentaefox·mis , placeutifoi:·mis 

(v„ ö placent<t és for1na), n1f\sasze11:l, 
lepényszc1 ü 1epónyalakú 

Placentaris (-), in!Lsás, n1ásai Pl 
strepitus placentaris1 a inása· zöreie. 

Plapentifor·mis placentaefo1111is 
Placentitis, jobb: placuntitis 
Placentulae succentni:iatae, n1ása-

lebenyek V ö placenta uteri suc· 
centuriata 

Placoitis ('!Í rr),d; lepényszeri.i. test), 
jobb : placuutitis. 

Placnnt-echos (v ö. placenta ós echos)
1 

strepitus placeuta1is, mása-zörej 
Placnntitis (v. ö. placenta), mása

gyuladás, 1násalob1 iufl.am1"!!.atio pla
ceutae uterinae 

81 



1 
.. 

1·, 
l 
1" 

t 
' i, í 
! L 

Placnntodes, p!acnntoides 482 Plastica, plastice 

Placuntodes, placnntoides (rr).l'l.x.ouv
TW'O"YJi;, í!Ál'l.;1.ouvTO<.~O"fÍi;), másasze1 ü, le·· 
pényszerű 

Placns (Ó TIAax.oü;) = placenta, 
Pladaroma, pladarosis, plada1 otes (TO 

rrAl'.'l.űd'pwµo:, ó ..:),a:8a:pÓTIJi;), 1. iomlott 
nedvösszeszaladás; 2. tömlős daganat, 
nyirkdaganat, a m. hideg tályog ? 

Pladax·omaticns (v. ö. pladaron1a), 
nyirkdaganatos, hidegtályegú 

Plada:i:·omatosns, 1 = pladaromati~ 
cus; 2. nyirkdaganatokkal telt, hideg
tályogokkal borított 

Pladarotes = pladaroma. 
Plaga ("JÍ TI:Á"l')y~, dor.: ;c),o'.ya.), ütés, guta

ütés, sérülés, seb, tarjag. 
Plagiocephalia(-), ferdefejüség. V. ö 
Plagiocephalns (rrJ..d..ytoi; ferde; v. ö, 

eephale ), fe1·defejü. 
Plagula (?), sín, nyomüfolt? 
Planai:·ia latiuscula = distoma he

paticum„ 
Planáz,thagra (v„ ö plane, arthron és 

·~ ifypct a köszvény), a vándor kösz
vényi k6bo1·köszvény. 

Plancus, plautns, plotus, planipes, 
platypes = pes planus, 

Plane (~ TC),clvri), a vándorlás, kóbo1lás, 
Planesis (1Í n:Aáv11cr~;), 1. = plane; 

2 alysmus, a betegek nyugtalan hány
kolódása az ágyban 

Planeta, planetes se. febr,is (rrAavrí
TlJ;), bolygó láz, rendetlen váltó láz, 
febris er1'atica Arthritis planetica, 
kóborló, bolyg6köszvéuy, arthxitis 
vaga. 

Plania = plane. 
Planitia, planities 1 a sik, sikság. 
Planodia (~ rcAo:voCHo:), az álut, tévut, 

hamis út. Fausse route 
Planodicus (v. ö. planodia), han1is

uti, tévuti. 
Planorrhenm.atismns ("rcAclvoi; bolygó j 

v, ö. rheu1natismus), bolygó, ván· 
dor16, kóbor csúz .. 

Planta (-), a növény„ 
Pla.nta flo:r·ida integra, az egész vi-

1·ágz6 növény 
Planta noctis = sudamina 
Plantá pedis, a talp. 
Plantago ar·enaria W. et Kit„, fö

venyes útilapu„ V. ö„ plantago .ii~dica 
J ... inné„ 

Plantago cynops Linné, ebsze1nútifű, 
útilapu. 

Plantago indica Linné = plantago 
al'enaria 'iV„ et J{it. 

Plantago lanceolata Linné, keskeny 
útifű 

Pl;8'~~:1"go majoi:· Linné, széles lsvelű 
ut1fu„ 

Plantago media Linné, közé]?útifü 

1 Plantago psyllium Linné, bolha„ 
útifű. 

Plantaris (v. ö. planta), talpi, talpas 
I\.ofusculus plantaris, talpnyujtó izom 
V ö. extensor tarsi minor, Nervus 
plantaxis ex~ernus, külső talpideg 
Nervus planta1is intexnus, belső talp· 
ideg„ Venae plantares. talperek 

Planum, a sík 
Planum aponeu:r oticnm diaphr'ag

matis, a rekesz inas része 
Plannm ani:'iculare (?), az izületté1 

v„ ö. aiticulatio sacro-iliaca 
Plannm. bisinclinatnm, dupla lejtő, 

kettős lejtő. 
Plannm inclinatnm, lejtő. 
Plannm inclinatum duplex = pla· 

num bisinclinatrrrn 
Plannm inclinatnm sec. Esm.arch, 

Es1narch~féle kettéSs lejtí:í 
Plannm pedis = planta pedis. 
Pla.num orbitale maxillae superi„ 

oris, az ábiázati csontnak szemüreg
színe j superficies otbitalis maxillae 
superioris. 

Plannm sem.ici:rcnlare, félkörös-sík, 
félkörös tér. 

Planum semilunatum labyrinthi, 
félholdas öv (a tömkelegben) Balogh 
szótárából 

Planum snpe:rins linguae, a nyelv 
háta, a nyelv hátszine Azonos:· su
pe1iicies linguae 1 faoies Jingua~ 

Plannria (v„ ö. plane és rb oUpo~ a 
hugy) = uroplania 

Planuricns = uroplanicus 
Plaqne (fr ), a folt. 
Plaques mnquenses (fi,) = oondylo„ 

mata lata, syphilides n1ucosae papu
losae, tubercnlum mucosum syphili· 
ticu1n .. 

Plasis (~ TCAáar~), a képződés, alaku·· 
lás, alkotás 

Plasma (-rO rcAo'.crµcx:), a képlet, a kéIJ„ 
zödmény, az alkotmány, a alkotó 
anyag. 

Plasm.afibi:,innm (v. ö. plasma és fib· 
rinum„ Hybridum), a vérnedvböl ere· 
dö fibrin 

Plasma lactis, tejfolyadék. 
Plasma lymphae, nyiikfolyadék. 
Plasma sanguinis, vérfolyadék, t. i a 

vérsavó és rostonya 
Plasmaticns ( nAa.crµcx:nxO';), alkotó, ini„ 

velö, alkotóauyagi 
Plasmodinm (v ö„ plasma)1 plas1na„ 

tömb. Balogh szótárából. (?)A plasn1a 
összes anyaga ? 

Plastica, plastice (~ 1ú.cx:crnx~ rlx.v"fJ), 
alkotás, műalkotás. Eddigelé: kép. 
zés, képzőrn.ütét vagy arczképzés, 
Ujabb időben »képlés, képlőmütét~. 
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Képelni, felképelni annyit tesz, nliut 
arczúl csapni valakit Legalább igy 
érti a nép »Ugy felképelte, hogy az 
oira vére megeredt,« Azt tartom, 
hogy a képlés nem kifogástalan pót-
16ja a »képzésnek.« - Ugy látszik, 
azért keresnek más kifejezést, mert 
»képzés« alatt inkább szellemi cse. 
lekvést értenek„ 

Plasticismns (v„ ö„ plasticus), a kép
zékenység, alakithatúság 

Plasticitas (v ö. plastica), a képző, 
alakit6, alkotó erő V. ö 

Plasticns (r.Ao:crnxO';), képzékeny, ala
kit6, alkotható. Vis plastica, az al
kotó er3 Chiiurgia plastica, az alkotó 
sebészet 

Plastinx (-/i 11:/..dcrny~), valanü sebészi 
műszer Galenus idejéből -- használva 
beigazitásoknál.. Jelenleg : kontat6 
kalapács, plesser 

Platea (rcAa.rÚ; széles), 1 = taenia 
lata; 2. = ~ ;r).a.n:fa. y_dp, a tenyér 

Plathelmins = platy1ümins, 
Platinicus (v. ö. platinum), 1heuyes, 

platinos. 
Platinum, platina (-), az éreny, a 

platina 
Platinum, bisulfur·atum, é1·euyké

neg, platinkéneg, kénes platina 
Platinnm chloratum, éreriyhalvag, 

platinhalva.g, klóros platina 
Platycephalns {ri:Aarú; lapos és cep

hale), brachycephalus egy neme, a 
laposfejü, 

Platycor·ia (rcAa.rú; széles; v, ö core; 
'ÍJ rcAaruxoplo:) = mydriasis 

PlatycoJ:•iasis ('1] rc),a.ruxop(a.crt;) = my· 
driasis. 

Platycoricns (v ö. platycoiia)1 nagy 
szembogarú. • 

Platyelmins (~ ~Aµlv; rcAo:n:fo:) = tae· 
nia lata, 

Platyhelmius = platyehnius. 
Platymor·phia se. bulbi (rcAarÚ; szé

les, lapos és morphe), lapos sze1n, az 
egyenes át1né1ő megrö\ridülése. 

Platynosis (~ 11:).a.TÚ\l(i)O't;), kóros tá.gu·· 
lás, szélesedés 

Platypodia (~ rcAo:Tu;roű[a, rr;),a.rú; szé
les, ó ri:o\Í; láb), a talpacsság, lúd. 
lábuság, planipedia 

Platypns (ő rcAo:rún:ou;), a talpacs, lúd
Ualpú 

Platysma. (rO itAáTuaµ.a.), 1. széles szinű 
valami. V, ö. 

Platysma Haller1 = platysn1a myoi· 
des. v„ ö. 

Platysma myodes ('rO 1tAáruaµo: µuc.i
Ű't};, µuoetű"tÍ;), a széles nyakizom, Sy
nonyn1jai: latissimus colli, subcu-

taneus colli = panuiculus cainosus 
állatoknál 

Platysternus 
mellű. Balogh 

Platystomns 
szájú 

( rc),arúcr'repvo;), 
szerint : lapos 

(n::Ao:nícrroµo;) , 

széles 
mellű. 
széles 

Plectopns ( >t).exrO; összefont, ci rco·J; 
láb), összenőtt lábú 

Plect:i•u.m (-rO n):r)xrpo\I) i 1 száI, nyél; 
2. = processus stylifornlis ossis 
temporum ; 3, = uvula„ 

Plege, plegia (~ nkr,y-fi) = plaga. V 
ö. hemiplegia 

Plemmyria (~ rcX.eµµuplo:), 1. az á1 j 
2. a vé1 messég, a pozsga. v„ ö„ ple„ 
thora„ 

Plemmyr•icns, vérmes, bővérű, pozsgás 
Plenitndo = plethora. 
Pleochi:·omasia (nAloi; telt: v„ ö„ chro-

1nasia), élénk, haragos szín. 
Pleochromaticus (-), élénk, haragos 

szinű. 
Pleomo.t·phia (n:),éo; telt, sokféle és 

morphe av. alak), a sokalakúság -
a penészgombák tenyészésének sok· 
alakúsága 

Pleonasmns (~ r.Aeovo.:crµá~), bőség, fe. 
leslegesség, valaminek feles volta. 

Ple.t·oma (rO 'T!Á"l'Ípc.>µ.a)~ a teltség, bélés, 
Iep.letum„ 

Plerosis (~ rcAYÍpWcr~;), a telités, meg
töltés, a kitölnés, bélés, bélelés 

Ple.t·otica (nAY)pWctxb. iáµara), replen· 
tia, sarcotica. 

PlesÍ.opia (ri:A11(](0; közel; Ti Wl.J; a 
szem), a rövidlátás egy ne1ne, soká 
tartott közelbelátás okozta rövid· 
13..tás. Optikai oka: a lencse dom· 
borúsá.gának fokozódása. 

Plessex· (jobb: plestiux, plastinx), a 
kontat6 kalapács. 

Plessimeti:·ia (-), a kontatás V. ö 
Plessimetx·nm, plessimete:1· (v ö 

plesser; r.Arícrcret\I ütni, koutatni; -:0 
,uirpo\I a mérő), a kontató lemez, a 
kontató csontlemez 

Plestinx: (-i] >tAYíany;) = plastinx, 
plesser, 

Pletbomeria (rC T.:AYí:Jo; a blíség, so· 
kaság, rO p.ipo; a tag), feles számú 
tagúság„ 

Plethora 
vé1űség, 

Plethora 
messég, 
torlódás 

(~ 7i:l.Y)'.JCŰ2"fl), tl,ltalános bö„ 
vér1nesség, pozsga. 
abdominalis, alhasi 
alhasi pozsga, alhasi 

Plethora ad spatinm = 

véx
vér„ 

Pletho:i·a ad vasa == plethora topica, 
Plethora hype:ialbnminosa, fehér· 

nyében bővelkedő vérmesség 
Plethora polycythaemica = polycr: 

thaemia 
31* 
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Plethoi:a sez·osa = hydrae1nia 
Plethoza, spuxia sen ad vasa sen 

ad spatium = l)letho1a tor)ica 
Plethox a thoracis, n1ellbeli vér

to1lódas 
Plethoxa topica., helyi vé1 to1l6dás, 

helyi vér111esség 
Plethoz'a unive:rsalis, általáno:;; vé1-

1nes:::ég, általános sokvé1 iíség1 ;iltalá· 
nos pozsga 

Pletho:c·ious (--), büvérii, pozsgás, 
vérmes. 

Pletho:c·odyspnoea (v ö pletho1a 
és dyspnoea), vérto1l6dás okozta ne·· 
héz légzés, fulladozá.3, dyspnoea ple„ 
thorica. 

Plethox·orthopnoea 01 thopnoea, 
pletho1ica = plethorodJspnnea 

Plethysmog1aphia (Ó 7.).'r)S'ucrµÓ:; u gya„ 
iapodás, ypcí.9s~v jelzoni, róui), 111eg .. 
határozáslt a Yé1 eloszlésának s ezen 
GJoszlás ingadozásainak V„' Ö. 

Plethysmographion sec„ Mosso, 
l\fossó-fóle plethysn1og1aphion, mely
lyel a vér eloszlásának ingadozását 
határozz<ÍJ;: meg 

Plenmon (0 ;i:Ao.úµ.W'•) = pnenrnon 
Plenmonia. plenmonis l fi oi:Atuµ.wv1o:, 

n).suµwvl;) = pneurnonia 
Plenmonochysis = pneunionochysis 
Plenmonodes (;c),evµ.ovhlO·fJ:;) = pneu-

n1onodes 
Plenm.onorl'·hagia=11neu111011011hagia 
Plenm.01:l'hagia = pueun1011hagia. 
Plenl'·a (~ Tcf.o.vpd, ,Q 11:Áevpo'i), a n1elJ„ 

hártya 1neinb1ana subcostn.lis 
Sa,cc:us pletuae, a inellhá1 tya 

Plen1.a (Tel. TJ:Ao.vpd - ,Q r:;).e1.1póv tbb
besc), 1. late1a; 2. = e:,ostae. 

Plen:ca costalis a 1nellhártya bo1r1rt
bo1ító része. 

PleÚ.1a diaphxagmatica sen phl''e„ 
uica, a i11ellhártya r ekeszbo1it6 1 észe, 

Pleu1·a pulm.onnm, a 111cllhá1 tya tii.dli ·· 
boritó része 

PlenJ:ae, pleura többese 
Pleuzalgia (v„ b Jlleu1a; TO rJ.Ayo:; fá.i

dalo1n), mellszúrás, oldalszúrás, 0l
dalfájdalo1n, oldalnyilalás, inellnyi
la1nlás 

Plenralgicus (i; ö. pleuralgia), oldal
szú1·ási, oldalnyilal6, stb 

Plenrapostem.a (v„ ö pleu1ou és apo
stema) = pyothorax. 

Plenrapostematicus = 
Pleux-apostematosus (v ö pleura 

és apostema) = pyothoracicus. 
Pleuxai:·thron (•6 rc),eupóv a borda; v 

ö„ arth1·on), a bordaizület. 
Pleua:r·thx·ocace (TO 1tÁ2.vpóv a borda; 

v ö„ artlnocace), bordaizülettapl6 
Pleuresia, plen1•esis = pleuritis. 

Plenreticns (v. ö„ pleu1esia), 1. mell
hártyalobos; 2 = pleuricus. 

Plenricus (v ö pleura), inellhál"tyás, 
mellhártyai 

Pleuriticus (:c/.o:vpt·co1.o'';), n1ellhártya
lobos„ V. ö 

Pleux·itis {~ n;),euptLi; vó;o:;, a mollhár
tyalob, mellhártyagyuladiis. Dolo1 la
te1um, inn1bus lateralis. 

Plenritis acnta, heveny inellhártya
lob, n1ellhártyagyuladás. 

Plenritis chronica, idült n1ellhár
tyagyuladás 

Plenritis costalis, pleu1itis ve1a, a 
bordaborit6 mellhártya gyúladása 

Pleuz·itis defol'mans, eltorzit6 mell·
hárt,yagyúladás 

Plen:citis diaphxagm.atica, a rókesz·· 
bo1itó n1ellhá1 tya-gyuladása„ 

Plenzitis duplex, inindkét oldali 
rnellhártyagyúladás 

Pleu:citis exsudativa, izzarlinányos 
n1ellhá.1 tyagyúladás Balogh szótá-
1ából. 

Plen:citis fibrinosa, rostos izzad1n8.
nyú. lnellhárt3 alob, 

Plenl'itis haem.orz·hagica, vé1zű 1nell
hártyalob, véres izza.Jinányú n1ell
hártya gyúladis Balogh szót::l1ából 

Plen:c·itis uotl1a = pleuiitis spu1ia 
Pleu1itis puzulenta, genyes izzad-

1n{t.nyú tn~l1luhtya.gyuladás. Balogh 
szótá1áb61. 

Plenxitis sicca, száraz 1nellhll.1tya1ob 
Plenritis sex'oso·flbxinosa, bőséges 

savós rostonyls izzad111ányú mell
h;\,1 t,}-agyUladás. 

Plenritis simplex, egysze1ií, íélol-
dali inellhá1tvalob 

Pleur·itis spnl:·ia = pleu1odynia. 
Pleuz·itis vera = pleuritis costalis 
Pleu:c·ocele (v. ö, pleura; ~ x"f'ÍA"f) a 

sérv), 1nellsé1 v, tüdösérv 
Plenx·ocholocystitis (v. ö pleura és 

c:holocysti tis), mellh:ir ty a-epehólyag. 
gyuladás, infiam1natio pleurae et vc
siuulae feJlis 

Pleur·odyne = 
Pleuz·odynia (v ö. pleura; ~ oOÚvYJ a 

fájdalom), a n1ellizmok csúzos bán· 
taln1a, csúzos nyilalás Myalgia pec
toralis és 1nte1costalis 

Pleux·odynicns, plenrodynns, (v. ö 
pletuodyne ), mellnyilalási, n1elluyi
laló 

Plenroma (TO n).€Úpwµa.) = L pleura 
és pleuron; 2 E. megtöltés 

Plenron (TO ;cleupóv), az oldal, a b01da 
Plenr'oparonychia, (TO nAeupóv az ol

dal ; v. ö. paronychia) = paronychia 
late1alis - oldalagos körö1nmé1eg 
Azonos: onychia1 ouyxis, 
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Plenropathia (v. ö„ pleura; TO nd5'oi; 
a bá11talo1n), mellbántalom„ 

Plenx·opathiae (pleuropathia többese), 
mellbántalmak vagy a légzés bán
talmai. 

Plenx·opathicns (v ö„- pleuropathia), 
légzésbántalmi, mellbetog, inellbán„ 
talmas 

Plenx·operip:uenmonia (v,_ ö. pleuri· 
tis és pneun: onia), mellhártya -- tü
dő lob. 

Pleuropexipneumonicns = pleuro-
pneumonicus 

Plenroper·itonealis (v„ ö pleura és 
peritonealis; hybridu1n), mcll-hasür·e„ 
ges v„ mell--hasl1ártyaürcgi. Korxek·· 
tebb: pleurope1itonacus. 

Plenx·opnenmonia = peripneu1nonia 
Plenropnenmonicns, nlellhártyatiidö

lobi„ V ö. pei·ipneumonia 

Plen:r."opyesis ( v. ö. pleuia i fi n:Ú"t]O"t; 
genyedés), a genyn1ell, pyothorax 

Plenropyeticns = 
Plenropyicns (-), genymelli, mell

tályogi. 
Plenx·ox·x·hoea (v ö pleu1'a és P•X\J 

folyni) = exsudatum pleu1iticúm. 
Plenx·orr•hoea chylosa = chylotho

rax == pyothorax 
Plenrorrhoea lymphatica = exsu

datum pleuriticum se1osofib1inosu1n 
Plenx·ox·rhoea pnx·nlenta = pyotho

xax. 
Plenx·ox·x·hoea sangninea = haema·· 

tothorax, hae1nothorax 
Plenrox·thopnoea (v. ö pleu1a és 01-

thopnoea), n1ellhártyagyuladás-okozta 
fulladozás, v„ uehé~ légzés. 

Plenrox·thopnoicns (v„ ö az előtte .. 
val6val)1 mellhártyalob n1iatt fulla-· 
doz6, nehezen légző stb 

Plenrosigma angn.latum (--), egy 
diatomacea, melynek pánczé~iát a 
nagyit6k pr6batlL1gyául használják. 

Plenrospasmicus = 
Plenx·ospasmodicns (-), rnellnyila

lli,si, mellgörcsi.. V. ö. 

Plenx·ospasmus (v ö pleu1on és 
spas1nus), oldalnyilalás, oldalnyilan1 .. 
lás, D1ellnyilalá,; 

Plenx·ospasticus = pleu1ospasmodicus 
Pleui;·ostosis (v ö pleuron és ostosis), 

a bordák porczogós részének csouto· 
sodása (?) 

Pleurostoticus (v„ ö az előttevaló
valóval), bordaporCz··CSontosodási stb. 

Pleux·otetanns (v. ö. pleuron és te„ 
tanus) = pleurothotonus 

Pleurothen (nAsi.!pÓ'.Jev), oldalt, a late1·e. 
Pleurothotonicus, plev,:r·otonicus 

(--), oldalde11nedeti. V. ö. 

Pleurothotonns (v, ö. pleurothen és 
tonus), oldalderID.edés, oldalmeresztő 
görcs; a tetauus egy neme, melynél 
a töizs jobbra vagy haha görbül 

Pleurotomia (v„ ö pleura; "::ijl\IEW 

metszeni), a mellkas megnyitása. 
Pleux·otomia antiseptica, mellkas

nyitás fertőzéstől inentö bánással 
összekötve 

Plenx·otonus = pleurothotonus 
Plex~ometi:·u:rn. = plexio1uetrum. 
PlexiometJ:um == plessiometrun. 
Plexiformis (plexus a fünat, forma, 

idom) fonatszerű 
Plex:ns (plectere founi), a fonat, fo„ 

nadék, ráncz, redő1 ruga, valvula
1 

duplicatura 
Plexus abdominalis se nex·vo:r·um, 

:i,z alhasi idegfouat 
Plexns b:i:·achialis se nervo:i:·nm, a 

karfonat 
Plexus cavei:·nosns se. nervo:r·u.m, a 

feiveröér idegfonatának azon része, 
n1ely a sinns cavernosusban fekszik 

Plexus cavei:·nosns nervo:tum, a 
barlangos test idegfonata. 

Plex:us centx·alis :i:·etinae1 a lát6-
J ecze közepetti 1edője. 

Plexus chriroides s chox·oidens, az 
é1fonat 

Plexus cho:t oides lateralis dexter, 
a jobb oldalsó gyo1nrocsbeli éifonat. 

Plexns choi:·oides late:i:·alis siniste:r, 
a bal oldalsó gyom1ocsheli B:'.fonat 

Plexns choJ:oides ventricnli qnax·ti, 
a 4-ik agygyom1oesbeli érfonat 

Plexus choroides vent:i·iculi tertii, 
a ha1n1adik agygyom1oes érfonata. 

Plexns ciliaris = corpus cilia1e. 
Plexus coeliacus = plexus .solaris 
Plexu.s deutalis inferiox·, alsó fog„ 

idegfonat 
Plexus dentalis snpex·io:i:· se. nervo

rum, felső fogidegfonat. 
Plexus gangliosns, idegduüzfonat 

Balogh szótárából 
Plexus hepaticus nervor·nm1 a tnáj

ideg fonata 
Plexus iliacus se nexvorum, cs1po 

t~ji idegfonat. 
Plexus lienalis se nei:·vo:r nm, a lép 

idcgfonata 
Plexus lymphaticus, nyirkedény

fonat 
Plex:ns lympliaticus axillaris, hon·· 

alji nyirkedéuyfonat 
Plexns lymphaticus coeliacus, has

beli nyir kt.·dényfonat 
Plexus lymphaticus iliacus, csipő· 

táji nyii·kedényfonat 
Plexus lymphaticus hypogastx icns, 

alhasi nyirkedényfonat. 
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Plexns lymphatious jngularis, tor
kolati nyirkedényfonat 

Plexus lymphaticus lnmbalis , 
ágyéktáji uyirkedényfonat 

Plexus lymphaticns mammarnm, 
csecstáji nyirkedéuyfonat. 

Plexus lymphaticns sacralis1 ke .. 
resztcsonttáji nyirkedényfonat 

Plexus mesenter·icus inferior se 
nervoruro, alsó bélfodros idegfonat. 

Plexus mesentex·icns se nervox·Um 
supei:·ior, felső bélfodri idegfonat 

Plexns myentexicns Auer'bachii, 
Auerbach .. féle idegfónat a bél izmos 
mezében. 

Plexus nervornm, idegfonat 
Plexns pnlmonalis, tüdőfonat. 
Plexns renalis se. ner·vor·um, a vese 

idegfonata. 
Plexns reticnlaris = plexus cho. 

r oides. 
Plexns santox·inianns = p~exus 

ven0sus prostaticus, 
Plexns solar·is nervorum, a rneny

fonat„ Azvnos : plexus eoeliacus, 
Plexus snpi:-arenalis se. nervorum, 

a vesefeletti idegfonat. 
Plexns sympathicus, az együtté1zö 

ideg fonata. 
Plexus tympanicus, a dobür ideg„ 

fonata 
Plexus ntexinns se nervox·nm, a 

méh idegfouata 
Plexus vascnlosns, edényfonat. Több

nyire: plexus venosus. 
Plexns vascnlosus pampinifo:a;·mis 

fnniculi spermatici, az ondózsinór 
é1-fonata„ V. ö pampiniformis 

Plexns venosns, e1es fonat. 
Plexus venosus haemorrhoidalis, 

aranyeres fonat 
Plexus" venosns lumbalis, ágy8ktc\.ji 

er·es fonat 
Plexns venosus prostaticns, dülű

rniiigyes eres fonat, Santoriui-féle 
eres fonat. 

Plexus venosns pudendalis, a sze
mére111táj e1es :fonata 

Plexus venosus sacx·alis, kereszt·· 
csonttáji eres fonat 

Plexns venosus vesicalis, a húgy 
hólyag e1es fonata 

Plexus venosus utero-vaginalis, a 
in8h és' hüvely eres fonata. 

Plexns vesico-vaginalis, a húgyhó
lyag - hüvelyidegfonata., 

Plica (-), a redő, ráncz„ 
Plica adiposa, zsilcsomó, Havers-f8le 

mirigy 
Plica falciformis, sarlóalakú redő 
Plica inquinalis, a lágyékredő, a 

lágyékhajlás 

Plioa polOnica, a lengyelfürt. V. ö„ 
plieatu1·a polonica, tl'ichoma polonica„ 

Plica semilunaris, a félhold alakú 
pislaredő V. ö. palpebra te1tia 

Plica semilunaris Douglasii, Dou
glas„féle félholdas redő 

Plica vascnlosa, edénygomoly 
Plica vesico-nmbilicalis latei"alis, 

oldalas húgyh6lyag-köldök1edö: 
Plica vesico-um bilicalis media, 

középső húgyhólyag··köldökredő 
Plicii.e conniventes Kex·kringii, vé

kony bélbeli harintred0k, vékony
beles harántredök 

Plicae epigastr·icae; gyo1nort-ijiredök, 
Plicae palmatae = 
Plicae plicatae, a méhnyak redői. 

v„ ö' palmae plicatae 
Plicae ~igmoideae i:·ecti, a v8gbél 

»S« alakú rinczai 
Plicae synoviales1 izületi tok1edök. 

Balogh szótiráb61 
Plicae villosae Kx·anse, K1ause fBle 

bolyhos redők. 
Plicatnx·a, a iedözés 
Plicatus (-), font, iá.nczos, redős, re-

dözött 
Plicatux·a cer·ebr'Í = gyri cerebri 
Plicatnra polonica = pliüa polonica. 
Plicidentinnm (plicula és dentinum ?), 

redős dentin. Balogh szótárából 
Plicnla (plica kies), iedöcske, rán-

ezoska. 
Plocax'Ía candida Nees = 
Plocaria lichenoides Mon t (':!' r.AÓxo; 
· fonat, fürt stb) = sphae1ococcus li

chenoides Ag., fucus an1ylace11s 0 1Sh 
Plomb (fr ), fogtön1esz Balogh szótá„ 

rából Fogtömesz rosz szó. Fogtöl
telék, fogdugó. 

Plnma, a pehely, toll) szörpehely, pihe, 
Plnmaceolnm, plumaceolus (le plu-

1nasseau), a tépésnya1f1b, tépésgomoly 
Plumacens = 
Plnmax'ins, plnmatns, puha, toll„ 

puha Pulvillu.s plumaceus = plu
mace.olum 

Plnmassean (fr.) = plumaceolum. 
Plnlllbaginuln (-), olmár-al V. ö 
Plnmbago = grap:iites 
Plumbago ceilonica Linné, czeiloni 

ólmár 
Plnmbago enr"Opea Linné, az ólmá1· 

Balogh szótárában: ikracsö (?) A 
Magya1 Nyelv Sz6tárábau nincsen 
ilyen szó. Tán sajtóhiba ? ! 

Plnmbens (-), ólmos, ólomszerlí, 
ólomból készült Sensus gravitatis 
plumbeae, ólomnehéz érzés a t'agok. 
ban. 

Plnmbi nitx·as = plumbum uitúcun1 
Plnmbi olenm = oleum plumbi 

1 
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Plnmbnm, az ólom„ 
Plnmbum aceticnm, eczetsavas ólon1, 
Plnmbnm aceticum basicnm, alagos 

eczetsavas ólom 
Plnmbum aceticnm basicnm solu

tnm, az ólomeczet, oldott alagos 
eczetsavas ólotn, Azonosak: acetum 
lithargyii, acetum plumbi seu Sa
turni, liquor plumbi subacetici, ex
t1actu1n plumbicum seu Saturni. 

Plnmbum aceticnm basicum solu„ 
tnm dilntnm, az ólomviz, aqua 
plumbi. 

Plumbnm aceticnm depni:atnm, 
tisztitütt eczetsavas ólom, az Ólon1-
czukor. Azonos: saccharu1u Saturui, 
acetas plumbi acidulus. 

Plnmbum aceticum depux-atnm so
lntnm, oldott eczetsavas ólom, ólorn
czukor··Oldat. Azonos : saccharu1n Sa
turni soluturu, acetas plumbi acidu
lus solutus 

Plumbum album = stannum. 
Plnmbum bx·Omatnm, brómos ólom. 
Plnmbnm candidnm = stannu1n. 
Plnmbum cax·bonicnm, szénsavas 

ólom, az ólomfehé1·, cerussa 
Plnmbum chloi:a.tnm, ólo111halvag, 

klóros ólom., chlórólom 
Plumbnm chi,omicum, chron1savas 

ólom, krómsa,vas ólom 
Plumbnm cinereum = bis1uuthum 

subnitricum. Balogh szótárából, 
Plumbnm cor·neum = plumbu1n hy„ 

drochloricum, 
Plnmbum hy<h-ico-a.ceticnm solu

tnm = plumbun1 aceticu1n basicum 
solutum 

Plnmbnm hydr'ochloricum1 sósitvas 
ólo1n, 

Plumbum hypei:·oxyd~tum:E'nbi:·nm, 
veres ólo1n:feléleg 

Plnmbnm jodatnm, jódos 6lon1. 
Plnmbnm mui:iaticum = plumbuin 

chloratun1. Talán: plumbum hydro„ 
chloricum 

Plumbnm nit:i;·icnm salétron1savas, 
vagy légenysavas ólom 

Plnmbnm niti:·icum fnsum , öntött 
légenysa vas ólom 

Plnm'bum oxydatum, az 6lon1éleg 
Plnmbum tannicnm, csersavas ólon1 
Plumbnm nstnm, égetett ólom, ólo1n-

haruú. (?) 
Plumosns, tollas, plumaceus 
Plyntriopso:c'a (Yi nÁ\Í\lrpux a n1osó„ 

asszony; v. ö. psora), a mosók, mos6„ 
nők pikkelyes sömör e, psoriasis lotri„ 
cu1n s„ lotoru1n. 

Pneobiomantia, pnenobiomantia 
(nv<:tv, nve:úe:~'I' légzeni, ó ~loi; az étel, 

-fi µo:vTe:ltL a jóslás), a tüdőpróba, az 
újszülöttek tüd8próbája. 

Pneobio:lnantica (-), tüdöpróbatan, 
v. Ö, . 

Pneobiomanticns (v ö. pneobioman
tia), tüdőpróbatani, stb. 

Pnenma (Tb nve:iJµtL)1 a lehelet, a lég·· 
zés, lehelés. 

Pneumaematothorax (v. ö„ pneuma 
és haematothorax) = hae1natopneu
mothorax 

Pneumapoplexia (Balogh szótáráb61 
Hibtls szó) ; v ö„ pneumouapoplexia. 

Pnenmapostema, pneumatel·ectasis 
stb. hibá,s szavak V. ö. pneumon
aposte1na és pneumona.telectasia. 

Pneumathaemia (v. ö pneuma és 
hae1na), a légvérűség, a levegő be
hatolása a vérbe. 

Pneumathydi:·othoi:·ax (v. ö pneuma 
és hydrothorax, rendesen hibásan: 
rneu1no„hydrothorax)' lég- és viz· 
mell, 1evegőnek és savós izzadmáuy-
11ak felhalmozódása a inellüregbeu, 

Pnenmatia;; (Ó TI\IEU/HÁTla~) = asth1na,
ticus. 

Pneumaticus (7t\IEUµtLTtxÓ~), légző, lég 
zési, mi a levegélre, lélegzési e vonat
kozik, tehát: lélegzeti. 01gana pneu
matica, légző szervek Ars pneu1na
tica, egy bölcselkedő orvosi iskola 
tana. 

Pneu:matocele (v„ ö pneun1a és 
cele), légsérv, légdaganat, pl. bőr 
alatti légdagauat„ Azonos : pneumo
cele. Ne értsünk alatta »tüd6sérvet« 
(mi előfordul az irodalom ban)i 111ert 
tiidösérv = pueumonocele 

Pnenmatocele capitis = pneumo
cele capitis = pueu1natocephalus 

Pnenma.tocele ftatnlenta., szélokozta 
bélsé1·vtágulás 

Pneumatocelicns (-) , légdaganati„ 
Pnenmatocephalus (v. ö. pueuma és 

cephalos), kö1ülirt1 határos f~jlég-· 
daganat. Azonosak : phys0cephalus, 
pueumocele ca pi tis 

Pnenmatochemia (v„ ö pueu1na 6s 
che1nia), 1, a légzés vegytaua ; 2. a 
gázok, -· a légnemű testek vegy· 
tau a 

Pneumatochemicus (v. ö az előtte„ 
valóval), mi a · pneumatochemiá1-a 
vonatkozik. 

Pneumatodes (11:\IEuµaTW01)~), 1 tele 
léggel, felfúv6dott ; 2. = pneuma„ 
tias. 

Pneumatodyspnoea (v. ö. pneuma és 
dyspnoea), dyspuoea emphysernaticai 
légdaganatos nehéz légzés. · 

Pnenmatodyspnoicns (v ö. az elött~-

1 
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valóval) , légdaganatokozta nehéz 
légzGsi) nehéz légzésü 

Pneumatologia ("~ .C\/0:1Jf.1.a.:ToAcylo:), a 
lég tana, a levegö tana. · 

Pneumatologicus, pnenmatologus, 
légtani stb 

Pnenmatometria (-)1 szóról szóra! 
légmérés. Orvosi szempontból: lég
zés1né1·és1 a ki-- és belégzés nyo·· 
másának mérése V. ö. 

Pneumatometi:·um {v. ö. pneuma és 
,Q µ{rpov a mérő), légnyomás··mé1ö 
légzésnyomás-jelzö„ 

Pneumatomphalocele (v ö, pneuma 
és omphalocele) = 

Pneumatomphalns (0 'TI:n:\Jµo:róµcpo:· 
Ac;), Galenusuál: köldöklégsérv. 

Pneumatopyothoi:oax (v ö pueuma. 
és pyotho1·ax), lég·· és genyn1ell; le
vegélnek s genynek felhalmozódása 
a n1ellüregben 

Pnenmatosis (~ TI\1$\JµCÍTCilO"t~), a fel
fuvódás, felpuft3.dás, levegöneU, szél
nek felhalmoz6d3.sa valamely üreg· 
ben, példáúl a hasüregben; a szBl
bántalom ; v. ö fl.atulentia Néha 
a.. m emphyse1na. Lobstein szerint: 
kóros gázképződés \T ö 1netcoris·· 
n1us, tyinpanites 

Pneumatosis pei:ica:r·dii = pnen-
1nope1icardiu1n 

Pneumatothei:apia (v ö. pneun1a 
és therapia), lélegző orvoslás, be" 
lélegeztető, 1 ég s zi v a t 6, szívató 
01voslás, therapia iespirato1ia 

Pnenmatothermanter (v. ö. pneu1na 
és the1111ante1), légmelegitö, szájvédő 

Pnenmatothoi:·acicus ( -- ), légmelli 
v ö 

Pneumatothox·ax (v. ö. pneuma é.s 
tho1ax), a légmell; levegőnek fel
halm„oz6dása a mellüregben 

Pnenmectasia, jobb: pneurnonectasia 
Pnenmemphxaxis, jobb: pneu1none1n·· 

ph1·axis. 
Pnenniocele, jobb: pneu1nonocele 

Néha = pneu1natocele 
Pnenmocele capitis = pneu1natoce

phalus. 
Pneumodes (r.:ve:uµC.ÍOYJ;), tüdöi, tüdös, 

puln1onarius. 
PnenmogastJ:icns; jobb: pnennJono· 

gast1icus 
Pneumohaematotho:r·ax (bar bar is· 

n111s) = pncumaematho1ax. 
Pnenmohaemia (bar barisn1us) = pneu

n1onaemia 
Pnenmohaemo:rr hagi a (ba1 barisntus) 

= pneun1onaemor1hagia. 
Pnenmomphalon = pneun1aton1pha·· 

lon. 
;l?nenmon (ó TI:\/e:tÍµwv), a tüdő 

Pneumonaemia (\' ö. pneumon és 
haema)1 tüdöbeli vértorlódás, tüdő .. 
vé1n1esség Eddigelé: tüdövérböség. 
»Pneumohaem:ia« rosz szó 

Pneumonaemoi:·i:·hagia (v„ ö. pneu-· 
mon és haeniorrhagia), haemonhagia 
pulinonu1n, tüdővérzé.~. 

Pneumonalgia (pneumon és TO (Í.)..yo~ 
a fájdalon1), tüdőf:ijdalorn, mellnyila
lás, n1ellnyila1nlás 

Pnenmonapoplexia (v ö. pneurn.on 
é:> apoplexia), tüdöszélhüdés, véres 
tüdőgutaütés 

Pneumonapostema (v. 0 pueumon 
6s apostema), a t'időt8.lyog 

Pneumonapostematicus (v. ö pneU·· 
nionapostema), tüdőtályogi 

Pneumoa:rctia (1osz szó) - pneu
monostenosis 

Pneumonarte:riacus (v. ö. pneumon 
és arteriacus; pneun1oa1te1·iacus hi
bás sz6), tiidőver;Jercs, tüdélveréSeri. 

Pnenmonatelectasis (v. ö pneu1non 
és atelectasis), a tüdő hiányos tágu„ 
lása: a tüdil-tágulás fogyatkozása, 
exteusio 11ulmonu1n i1nperfecta. 

Pneumonechema (v. ö .. pneurnon i T6 
~1..l"Jf.l.C! a hang), sonitus pulmoualis, a 
légzés hangja, a tüdőhang 

Pnenmonectaeia, pnenmonectasis 
(v. ö pneumon és ectasis. Pneumo
ectasis ~ hib<ls alkotás), tüdőtágulás 

Pnenmonemph:r·acticns (-), tüdö"'" 
törnülBs, tüdődugulási, tüdödaga•Ja
tos V ö 

Pnenmonemph:r·axis ( ~ T~il TC'lsuµO'vwv 
t'µq:ipa:~t~), infa1ctus puhnonurn, pneu· 
monia n1etastatica. 

Pneumonemphysema (v„ ö .. pneumon 
és e1nphysema), a tüdő légdaganata 

Pnenmonemphysematicus, tüdőlég
daganatos 

Pnenmonia ( ~ JC\l~uµovlet) 1 1 a tüdő
b:lntalon1; 2 tiidölob, tüdőgyuladás 

Pneumonia biliosa, epés tüdögyula
dás, sárgasággal pá1·osult tüdögyula
dás Azonos értelmlí: pncumonia, cum 
icttro 

Pneumonia caseosa, sajtosau elfajuló 
tüdögyuladá.s Azonos értehnűek: 
pneu1nonia desquarnativa, pneumonia 
scrofulosa. 

Pneum.onia cata1·xhalis, hurutos 
tüdögyuladás Synony1n : pneumonia 
lobularis, bronchopneulnonia cata·· 
r1halis 

Pnenmonia ch:ronica, idült tüdő .. 
gyuladás Azonos é1teh11liek: 1Jneu--
111onia interstitialis ch1onica, cirrho
sis puln1onum. 

Pneumonia c:ronposa, k1·up1los v. 
8.lhártyás tüdögyuladás 

'.·.•.:.· '·;l 
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Pneumonia cr-onposa asthenica, 
renyhe kr uppos v álhá1 t,yás tüdö
gyuladás. 

Pneumonia cnm ictexo = pneumo
nia biliosa. 

Pneumonia desquamativa = IJneu
monia caseosa 

Pnenmonia embolica, en1bolikus -
ér betömülésokozta tüdögyuladás In„ 
farctus pulmonum„ 

Pneumonia exysipelatosa, or bánczos 
tüdéígyuladás 

Pneumonia genuina, e I e det i tüdő·· 
gyuladás, önszenvi tüdölob. 

Pneumonia hypostatica, \ érpangá„ 
sos, vérslilyedésokozta tüdölob. 

Pneumonia iufectiosa, fe.rtözéses, 
fe1tözetes tüdögyuladás 

Pneumonia intex·mittens pexn1c10-
sa, vészes tüdölo bos vá.lt6láz1 febris 
intermittens pneu1nonica 

Pnenmonia intex·stitialis chronica 
= cirrhosis pulmonum 

Pneumonia lobnlaxis = prieu1nonia 
catarrha.lis 

Pneumonia malax'ica1 hideglclös tü· 
dőgyuladás. 

Pneumonia malleosa, takonyk6ros 
tüdŐgyuladás 

Pnenmonia metastatica, átrakodás
szülte tüdőgyuladás = pncumonem
phraxis ! 

Pneumonia migxans, vándo1l6 vagy 
kóbor tüdögyuladás 

Pneumonia notha = bronchitis ca
ta11halis cachetieorum, harriis tüdő· 
gyuladás, sinlödök, senyvesek aggok 
tüdöhu1 utja. 

Pnenmonia scrofulosa s scrophn·· 
losa, görv~lyes, sajtosan elfajuló tü· 
déígyuladás 

Pneumonia syphilitica, bujakóros 
tüdögyulad::ts, bniak7:11os tüdöbáuta
hal0n1 

Pneumonia tnber'culosa, gümőkóros 
tüdögyuladás, gü1nök61os tüdöbán
talom. V ö bronehopneu1nonia tu
berculosa. 

Pnenmonia typhOsa, hagynllÍzos tü· 
dögyuladás. 

Pneumonica se. remedia (ni ';1;\IEVµ.o
vtxci. 1dµo:ro:), tüdőbántalmak elleni 
szerek, tüdöszerek 

Pneumonicnla (pneu1nonia kies ), kis 
tüdőlob, katélycsás tüdőlob 

'Pnenmouicns (TC\lö.VfJ.O'ltxó;), 1. tüdő·· 
bajos, tüdővészes i 2. tüdőlobi, tüdö
lobos 

Pnenmonie cottonense (fr); d~ákul: 
pneun1onoconiosls gossypina V. ö. 
azzal 

Pneumonis (~ rc~tuµov(;) = pneumouia„ 

Pneumoniticus (-), tüdölobos, tüd(í„ 
lobi, tiidögyuladásos 

Pneuo:nonitis = pneumonia 
Pneum.onoblennozemia (v. ö„ pneU·· 

mon és blennoze1nia), a tüdő nagy 
nyálkasága, turhasága Pneumoblen 
uozen1ia hibás szó„ 

Pneumonocace (pneumocace h:bás 
szó) = cacopneUmonia 

Pnenmonocarcinoma {v. ö pneumon 
és caicinoma), a tüdőrák. 

Pneumonocarcinomaticus 
Pnenmonocai;·cinomatosns, tüdörá" 

kos. 
Pneumonocatar·rhns {v ö pneu1non 

és eata1rhus), a tüdöhurut, cata1'.thus 
pulmonurn, 

Pneumonocele (v ö p11eu111ou és 
cele) 7 a tüdösérv 

Pneumonocele abdominalis dfa„ 
phr'agmatica intex'na, tüdéísé1v a 
rekeljlzen át - a hasüreg felé. 

Pneumonocele ex:tex·na., külső tüdő· 
sé.1 v. tüdösé1 v a rnellkas szakadásán. 

Pneu~onocelicus, tiidösérves 
Pneumonocholicns = pneu1nouocho" 

litieus 
Pnenmonocholosis (v. ö pneumon 

és chohisis. Pueumocholosis ~ 1osz 
sz6 ), epés tí.idölob = pneu1nonia: bil· 
liosa 

Pneum.onocholoticus (v. ö pneumo~ 
nooholosis)) e1,és tii.Llűlobi stb. 

Pneumonochysis (v ö. pneu1no11; 
.,, xúcrt:; önüés)' hyd1ochysis pul-
1nonaria, hyd1ochysis in puhnones, 
oede1na i1nhnonn1n, tüdővizenyő 

Pnenmonochyticus (v. ö. pneumo
noehysis), tüdővizenyös stb 

Pneumonocii;x'hosis (v ö pnenmon 
és cürbosi:-;) = cir1hosis pulmonu1n, 
i1neu1no1iia insterstialis chroniea, hlült 
sejtszövetközi tüdöso1·vadá::;, szen1M 
esés tüdöso1vadás 

Pneumonocix·x•hosns (v. ö. llneumono· 
cir1hosis ), tüdöso.i vadásos ! 

P~eu~onoconiosis (v , ö , pneu1non ; 
'l xovt:; a po1'), po1belegzes - , IJOI

szívisokozta tüdöbántalom. 
Pneum.onoconiosis anthr·acotica, 

(belégzett) szénpo1okozta tüdöbán
talon1, szénpo1of;\ tüdösorvadás 

Pueumonoconiosis gossypina {igy 
forditom a Úanczia: lJeurnonie cot~ 
toneuse), gyapotporokozta tüdGbinM 
talo1n 

Pnenmonoconiosis siderotica 1 be·· 
Iégzett fém1Joro.kozta tüdöbáutalo1n, 
érczporos tüdősorvadás. V. ö. side-
1·osis s. 1netallosis. 

Pnenmonodynia (v, ö pneun10n ; 
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-fi OOÚVYJ a fájdalom) , a tüdöfájda„ 
lom, mellnyilalás '? 

Pneumonodyliicus , pneumodynus 
(--), tüdöffljdalmi, n1ellnyilalási V ö. 
pn.eumonodynia 

Pnenmonoedema (v„ ö. pneu1non és 
oedema), a tüdővizenyő. 

Pneumonoedematicus (v„ ö pneumon 
és oede1naticus), tüdővizenyős. 

Pneumonoedematodes = 
Pneumonoedematosus = pneun1on

oedematicus, 
Pneumonogasti:·icus (v„ ö, pneumou és 

gastricus„ Pneumogastrious, rosz sz6 ), 
tüdő„gyomros„ Ne1vus pneu1nono
gastricus (-többnyire csak: pueu1110·· 
gastricus) = ne1 vus vagus 

Pn.enmonolithiasis ( v. ö. pneun1on 
és lithiasis„ Pneu1nolithiasis rosz szó), 
tiidőbeli kőképződés, tüdököbántalom 

Pneumonolithicns (v. ö. pneumo·· 
nol:thiasis )i tüdőköbántalnü. 

Pneumonolithus (v. ö„ pneumon; Ó 
).{::Jo-:; a kő). a tüdőkö. 

Pneumonomalacia (v ö. pneumon és 
malacia), tüd.Ü··elmállás, tüdőfenésedés, 

Pneumonomalacticus (v. ö. pneun10·· 
non1alacia), tüdőelmállási, tüdőfené 
sedési. 

Pneum.onomantia (v ö pneun1on; 
.fi µ.a:vrda: a j6slás Pneumon1antia 
rosz sz6), docünasia pulmonum, a 
tüdöpróba„ Sz616l szóra: tüdöjóslás 

Pneumonoman.tiacns = 
Pnenmonomanticus (v. ö pneumo

nomantia)i tüdöpróbás. 
Pneumonomelanosis (v. ö pneumon 

és inelauosis), a tüdők fekete bflntal· 
n1a Pueu1nonoconiosis antbracica? ! 
Vagy ~ tüdő vérszin1ákja? J\fit ért·· 
sünk ulatta ? 

Pn~nmonomelanoticus (-), 111i a 
pneu1nonomelanosisra vonatkozik 

Pnenxnonom.et:c·icus (-), tüdön1ér ési1 

légzés1nérési. V ö 
Pn~umonometrnm (v ö. pneumon ; 

ro µ0:-rpo'I a méiö), tüdőmérö, lágzés
méiü 

Pneuxnonomycosis (b µ.Úx'fl; a penész~ 
go1nba), penészgombatenyészet a 
tt·~döben, penészgom baokozta tüdő· 
bantalom„ 

Pnenmonomycosis aspex·gilima, sa:1··· 
cinica Vii:·chowi aspergillus penész 
okozta tüdöbántalo1n, sa1·cinia pe
nészgomba okozta tüdöbántalo1n. 

Pneumonoparalysis (v. ö. pneun1on 
és pa1alysis), a tüdőhüdés, tüdő
bénulás, tüdő-szélhűdés 

Pneumonopaxalyticus (v ö. pneu
monoparalysis), tüdöszélhüdéses. 

Pn.enmonopathia (v. ö. pneumon; 

-rb ;tcf'.Jo; bántalom), tüdübántalom, 
aftectio pulmonum. 

Pneumonopathicns (v ö„ pneumono
pathia), tüdübántalmi 

Pneumon.ophlebiticus, tüdőérgyula
dásos \T, ö. 

Pneumonophlebitis (v. ö, pneumon 
és phlebitis), tüdö--érlob, a tüdő erei
nek gyuladása. 

Pneumonophthisicus (-),tüdővészes. 
v ö 

Pnenmonophthisis (v ö. pueumon és 
phthisis), a tüdővész 

Pneumonophthoe (v ö pneumon és 
pthoe), a tüdővész 

Pneumonophyseter (v. ö„ pneun1on j 

ó <pJJO"Y)T~p a fuv6 ), a tüdüfuv6 
Pneumonopleuresis = pueumono

pleuritis 
Pneumonopleuriticus, tüdÖ··mell

hártyalobos V. ö. 
Pneumonoplen:1-itis = pleuropneu· 

inonia 
Pneumonoptoe = pneu1nonophthisis 
Pnenmonoptoicus (v, ö pneumoH 

noptoi:i), tüdövérköpési, vérköpési. 
Pneumonoptysis (v. ö pneumon; .fi 

nTo~, -;i:rúcn; köpes), tüdőből való 
véres köpés, véres köpés, sputum 
cruentun1, vérköpés 

Pnel.1.mon.opyI·'a (többnyire hibásan: 
pncumopyra; v ö„ pneu1non és cO 

. ntip a láz) = b1onchiopneu1nonia? 
Puenmono:c·i:·hagia. {v ö. pneu1non ; 

~ Pet.y~ a szakadás) a tüdővérzés, 
Pneumonoi:rhagicus (v ö, })Ueumo

no1rhagia), tüdüvérzési. 
Pneumonor:1·hoea (v pneumon i PeXv 

folyni), a vérköpés, vérköhögés 
Pio1ry szerint: idült tüdőhurut„ 

Pneumonorrhoicns ( -), tüdövér„ 
köpési stb„ 

Pneumonorrhoi's, tüdőaranyé1 
Pneumonosapi:·osis (v ö„ pneumon j 

oá.nphlcrl; I othadás), cacopneun1onia, 
putrescentia pulmonum, tüdöfenése
dés, tüdörothadás 

Pnenmonosci:1·rhosi.s ( v ö„ pneumon 
és scilrhus, scirrhosis), l, a tüdő rost
rákos bántalmai 2. né1nelyeknél: 
Cir1hosis pulmonum .. 

Pneumonoscix·r•hus (v. ö. pneumon 
és scirrhus), a tüdő rostos rákja. 

Pnenmonosepsis {v ö. pneumon és 
sepsis) = pneumonosaprosis. 

Pnenmonospasmodicus = pneum.o
nospasticus. 

Pneumonospasmns {v. ö pneu1non és 
spasmus), tüdőgörcs 

Pnenmonospasticus ( v ö. pneumo
spas1nus), tüdögörcsi 

• 
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Pnenmonostenosis (v. ö. pneumon és 
stenosis), tüdösorvadás„ V. ö pneu
moarctia (rosz szó); coarctatio pul
monum. Szór61 szóra ugyan : tüdő
szorosi tiidőszükület - de annak 
nincs értelme! Avagy talán tüdö
összenyomás? 

Pneumonosyi:·inx (v ö pueumon és 
s,yrinx), 1 tiidősipol:y· ; .<l. tüdöfecs 
kendő ; 3. tüdőfuv6? 

Pneumonotoxica = pueu1notoxica 
Pneumonotyphosus (-), tüdöhagy-· 

mázi, tüdöhagyruázos V. ö. 
Pneumonotyphus {v. ö„ pneumon és 

typhus), tüdőlobbal párosult hagy
mázi hagymázos tüdögyuladás ? 

Pneumonypostasis (v„ ö. pneun1on 
és hypostasis) = pneumonia hypo" 
statica 

Pnenmonypostaticus (v, ö pneu
monypostasis)1 vérpangás okozta tüdő
lobos stb 

Pneumopaxalysis = pneun1_onopa1a
lysis, 

Pneumopei:icai:·dia (v, ö pueuma és 
pe1ica1diun1), légbejutás a szivburok
ba, aer in pe1'icardio, pneumatosis 
pericardii, pericardio„pneumatosis 

Pneumope:ricai;·dium = pneumono·· 
cardia. 

Pneumope:ritonitis (v ö p11euma 
és peritonitis), hasüreg-beli légbeju
tás okozta hashártyo.··gyulad:is 

Pneumophthoe; jobb: pneu1nouo" 
phthoe„ 

Pnenmopleuritis, rectius »pneu-
u1onopleu1itis (me1 t itt 7!;V<.1I1J-wv és 
nem nv<.Vf.1.ti az első sz6tag ; v. ö 
pleuritis), mellhártya s tüdölob; túl
súlyban van a n1ellluhtyalob V. ö 
peripneumonia, pleuropneun1ouia 

Pneumoptoe = pneumonoptoö 
Pneumoptysis = pncu1nonoptysis. 
Pneumopyutho:r·ax: ( v ö pneuma és 

pyothorax), lég„ és genyme1l Leve 
gönek s genynek felhahnozódása 
(népiesen: összeszaladás) a mellüreg
ben. 

Pneumori:·hagia ( v. ö. pneu1non; 
~ PtiYlÍ a szakadAs. Rosz alkqtás) = 
pneumonorrhagia. 

Pneumo:c·i:hoea, pneumor:c·hoi:s, 
pnenmo11cii:·:rhns, nlind-rosz szavak, 
V ö. pneumonor1·hoea stb 

;pneumothoi:ax: = pneumatothorax. 
Pneumotoxica (v ö„ pneuma .és taxi„ 

cum), szóról szóra: levegö„fe1tözö, pl. 
anyagok, gombák stb. lla pedig elvétve 
= pneumonotoxica (v ö. pneumon és 
toxicum) helyett, akko1·: tüdőfertözök. 

Pneumotubercnla, (talan: pneumono. 
tubercula), a tüdőgümők. 

'• 

Pneumotyphns, jobb pneumonoty. 
phus. V„ ö. -azzal. Balogh szótárában: 
»a typhns abdominalis«„ Miért? 

Pneusiob:Íognosis (-fi ITT~ÜO't<; a légzés, 
é ~ÍO.; az élet ; yty-vWcrxo.rv felismer ni), 
tüdőp16ba, légzéspróba v„ ö pneo
biomautia 

Pneusiobioscope (v. ö pueusis; .d 
~lo' az élet; ~ oxon;í a vizsgálat) = 
pueusiobiognosis, pneubiomantia. 

Pneusiobiosco}>icus (v. ö pneusio
bioscope), tüdőpróbás stb 

Pneusis (~ 7i:\J<:Ücni;), a fuvás, légzés, 
lehelés. 

Pnigalium, pnig:tlion {'rt\ll)'tl).(w„), ai 

lidérc:znyomás, lillkábás, incubus 
Pnigma, pnigmus, pnix (rO n\ll)'µti, Ö 

rt:1J!yµó;, Ti 'K"VÍ~), L fuldoklás, a fulla· 
dozas, fojtási 2 catarrhus suffOca
tivu!'l, fojtóhurut; 3. ephialtes1 incu. 
bus : 4 me1lszoritás 1 mellgörcs ; 
5. szívszo1ougás, szívszoritás. 

Pnigocátar·:c·hus (~ 1C\ll~ a fuldoklás, 
v. ö. cataxrhus), a fojtó hurut. 

Pnix = pnigma. 
Pnix hysterica, méhszenves fullado

zás, méhkórságos fuldoklás, nehéz 
légzés 

Pnixis (~ TI\lr~t;), a fulladozás, fojtás 
Pno0, pnoea (~ nvoií, T; 1t\IOtlÍJ, a lehe· 

let., a légzés, légzés 
Pocula vomitoi:ia, hánytató se1legek 

v ii 
Pocnlum, a se1leg. 
Pocnlum Diogenis = vola inanus 
Podagra (.fi 7Co0J.yptt.), a lábköszvény 
Podagricus (v ö„ podag1·a;, láb-kösz~ 

vényes, köszvényes 
Podalgia (ó noú; a láb ; TO ŰJ.yo-; a 

fájdalom), a lábfájdalo1n, lá.bcsúz, láb„ 
zsába 

Podalgicus (v ö podalgia), lábfáj
dalom, lábcsúzos stb 

Podanencephalia (d noú' a láb; v 
ö. anencephalia) kocsányos - agy
nélküli vagy agyvelötleu szörnyeteg, 
inelynek agyveleje helyén csak bőr
szeri_i kocsány látható 

Podanencephalus ( v. ö az elötte„ 
valóval), kocsányos agyveH)tlen ször
nyeteg„ 

Poda:r·thr·iticns, lábizületlobos V ö 
Podarthx-itis (ó noú; a láb; v, 1

Ö, 
arthritis), alá b izületeinek lobj a, gyu„ 
ladása. 

Poda:ithrocace (ó ri:o~; a láb; v. ö 
arth1ocace), lábizület„szú, tumor albus 
a1 ticuli pedis, lábizülettapl6. 

Podarthx·ocacicus = 
Podar·th:c·ocacus (v. ö. podarthrocace), 

lábizületszúvas, lábtapl6s. 
Podencephalus (0 n:oú; a láb; v ö 
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encephale) kocsányos, agyvelötlen 
ször nyeteg„ V ö. poda.nencephalus 

Podex, az alfél, a far 
Podion1 podinnt (-;-0 TC~O~o'i) 1 a kisláb1 

13,bacska. 
Pododactylns (0 noú~ a láb; v„ ö 

dactylus), a lábujj. 
Podoedema (Ó ;.::cJ; a láb; v ö. oede1na), 

a lábvizenyö, oedema pedum. 
Podoedematicns (v ö. podoedema), 

lábvizenyös, 
Podometrnm (ó ~oú; i>. láb, TO µÉTpo~ 

a mérö)1 a lábmérö 
Podophyllinicnm se„ acidnm, podo. 

phylliusav 
Podophyllinnm, a podophyllin-gyanta, 

resina podophylli 
Podophylloqnercetinnm (-), a podo

phylto-quercetin 
Podophylloto:x:innm (v. ö podophil

ltun és toxicon)1 = podophyllinn1n 
Podophyllnm peltatnm Linné (ó 

rcoú;: a kocsány; 10 cpÚ/,Jo'i a 1evél ?), 
t gy ame1ikai erős hashajtó növény, 
1nelytöl a podophyllin ered. 

Podoi:rhenma ( ó n:oú~ a láb; v„ ö. 
rheurna), a lábcsúz. 

Podox·rhenmaticus(v. ö. podor1heuma), 
lábcsúzos. 

Podosymptomaticus, (v. ö, pes és 
symptomaticus), kóros lábtünetekkel 
ellátott; pl epilepsia podosympto-
1natica, azon nehé~nyavalya, inelyné.l 
az aura epileptica legelőször a lábak
ban é1eztetik. (! !) 

Podype:ridrosis (0 n:oÚ; a láb; v. ö 
hyperid1·osis), túlságos lábizzf1,dás. 

Poecilocytosis ( TtotxO,oi; sokféle, tarka j 
-rO xÚTo; a sejt), sokféle sejtvé1 űség 
A_ vészes vérfogyatkozásnál (»vérsze
génység«) előforduló sokfélesége a 
sejt.Gkuek. 

Poecilomelasma (notxLAo; tarka ; v. 
ö inelas1na), melasma variegatum, 
gang1aena pedum senilis variegata, 
foltos aggko11 lábfene v lábüszök 

Poeciloperittoma, elegy növedék.V. ö. 
Poecilopgi:ittosis (-;rotxD.o:;tarka, elegy; 

v ö. pe1·ittosis), hypertrophia mixta 
Elegy túltengés ? ? 

Poesis (~ ri:o('t)crt:;), a készités, n1ivelés, 
cselekvés, költés, költészet 

Pogon (ó rcr.Syw'I), <L szakáll. 
Pogonia = pogoniasis 
Pogonias (ó rcütyw'ib::;), 1 a szakállas 

ember; 2. = viragó 
Pogouiasis (v ö pogonias), a nagy· 

szakállús<:Lg; 2 azon ienclellenes 
állapot, melyet >lviragÓ« névvel illet-· 
uek V, ö. ezzel 

Pogonicus (v ö pogon), szakállas. 
Poh di Bahia = pulvis goae 

Point vital Legallois, centrum respi
iatorium, a légzés, a lélegzés agyvelő·· 
beli központja, Legallois-féle életpont 

Pola-i:·is (-), sarki Balogh szótá1á ból. 
Pola:1isatio {v ö. iiolus), a sarkitás, 

a fényeltérités, fényirányitás. 
Polaxisato:r· (-), a sarkitó - fény„ 

íráuyit6„ 
Pola1isostrobometer· = 
Pola1·isost:r·obomet:i;·um (pola1isatio j 

cr"t"po~elv kö1be forgatni és metrum? 
Hyb1idum), fényirányit6 széllöczu„ 
kor1uérö (?). V ö saccharom.etrum 

Polemocacophthalmia (ó 7tÓ).<;µo~ a 
háború ; v. ö oacophthahnia), oph
thalmocace bellica, ophthalmocace 
n1ilitaris, katonai szemlob, egyptomi 
sze1ngyuladás, trachoma. V ö„ azzal 

Polemophthalmia = ophthalmia bel.. 
lica = polemocacophthalmia 

Poleop:c·ophyla:x:is (~ ..:o'),l:; a város; 
v ö p1ophylaxis), város vagy állam· 
meg6vtls, 6v6 intézkedések, hogy a 
közönséget a11a111ot valami baj, 
pl. járvány ne é1:je 

Poli ocnli (v ö. polus), Balogh 
szótá1ában: sa1kok, szemgönczök 
É1tendő: a szemtengely sarkai -· a 
szemgönczölök? ! Iíogy a »göncz.:1 
»gönczöl« szavakat szabad~e »sark« 
értelemben használni - döntse el 
a Nyelvö1· ! 

Poliater- (no).lccrpoc;), városi fiiorvos., 
Policlinice (~ nÓAt; a város; v ö. 

clinice ), szóról szóra : nyilvlinos or
vosi i·endelő intézet, a poliklinikum, 

Polio-encephalomyelitis ophthal
moplegica acuta Roth (~oi.t.Ó:; 
sziirke i v. ö e:lcephalitis és iuyeli~ 
tis), szen1bénitó heveny szürke agy. 
s gorinczvelő-gyuladás (Nem: p oly· 
encephalo1nyelitis.) 

Poliomyelitis (r.oAlÓ; szürkés v. ö. 
n1yelitis), a szürke gerinczvelő gyu~ 
!adása. Legtöbbszö1: myelitis acnta 

Poliomyelitis acutissima adnlto·· 
:inm, a serdü~ök heveny szürke 
ge1 inczvelö~gyuladá.sa 

Poliomyelitis acutissima infantnttt1 

gye1meld geriuczhüdés V. ö. para
lysis infantui-n spinalis seu essentialis, 

Poliomyelitis anterior, a mellsél 
ge1iuczkötegek gyuladása 

Poliomyelitis chronica et subacnta 
= paralysis spi:ialis geueralis 

Poliomyelitis posterior dissemi·· 
nata (-), a hátsó szürke gerincz
volö gyuladása 

Poliosis (1) rcoA((i):H;), az őszülés, külö· 
nöseu a rendellenes, a kóros őszi-Ués. 
~éha: mint az albinismus partialis 
tünete. 
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Poliotes (i; 7:0ÁtÓ·CTJ;), az ősz, az ősz 
haj 

Politia, a rendőrség. 
Politia diaetetica, egészségügyi rend

őtség .. Tulajdonkép: a tápszerek 01 vos
rend6ri _ellenőrzése 

Politia medica, orvosi rendő1tan, 
orvosi rendö1·ség 

Politia therapentica, nyilvános 01·

vosi rendőrség? 
Pollemphyteusis (':rohí;, TCo/J,Ó; sok, 

ii iµcpi.h·i::ucrti;: bevetés), inoculatio multi
plex, sokszoros beoltás, sokfelé való 
beoltás. 

Pollen (no)JÓ~ so1), a himpor. 
Polleninum (v. ö pollen), a himpo1-

anyag, pollenin 
Pollex, pollicis, a hüV-elykújj 
Pollex pedis = hallux. 
Pollinctnra cadavei:·is, a tetemn1osás, 

a tetem bebalzsamozása„ 
Pollodontia = polyodontia„ 
Pollonychia = polyonychia, 
Polloi:·chidia = polyorchidia 
Pollutio (polluere n1egszennyezni), a 

megszennyezési magö1nlés 
Po-llutio diui:·na, nappali önkénytelen 

magömlés. 
Pollutio noctu1„na, éjjeli magömlés 
Polodontia = polyodontia. 
Poloi:·chidia = polyorchidia 
Polus (ó TcÓAo;), a sa1·k; ·11 göuczöl, 

göncz, 11 fej búbja l'oli oculi, a 
szemtengely sarkai 

Polyadenia (rco/,Ú:; sok j v„ ö adenia), 
sokszoros , szá1nos nyiikmirigy-da
ganat. 

Polyaemia (~ 1toAuet:tµla;), a sokvérííség1 

vérmesség„ V. ö. 
Polyaemia: se:r·osa = hydraemia 
Polyaemicus (n:oAÚcnµo:;), sokv6l'li, 

vé1·mes. „ 

Polyaemus = polyae1nicus 
Polyarthi:·itis (noAú; sok; v ö. arthri

tis), sokizületi gyuladás v sokizüle
tes csúz. 

Polyax·thritís blenno:c·x·hoica = p oly
arthritis gonorrhoica. 

Polyarthi;-itis dysenterica, vérhassa] 
párosult sokízületes csúz. 

Polyai:·thi:itis gono-11;>hoica, kankós 
sokízületes csúz 

Polyax·thx-itis x·heumatica acnta = 
rheumatismus articulorun1 acutus = 

' rheuma:rthritis, heveny sokízületi 
csúz„ 

Polyax·thritis scai:latinosa, verhe .. 
nyes sokizületes csUz 

Polyblennia ('rtoAú; sok, .fi ~AO:v'i'O'. a 
nyák), elnyálkásodás. 

Polybrephia (rroAÚ:; sok; TO ~p1frpo; a 
gyermek) = polycyesis 

Polycarpae f:amiliae exanthema„ 
tnm (TI"ó).ÚxO:p7i:o; sokgyümölcsös), bőr
kiütések, pl lioheu, impetigo, hei pes, 
psoriasis. 

Polycephalicns, sokfejű, V. ö 
Polycephalus (xo).Ú; sok, ~ x<.q;io:~~ 

fej), a burkony. 
Polycephalus echinococcns hom.inis 

= echinococcus hominis. 
Polyche.zia (~o),Ú; sok, yJ~o.n székelni) 

idült hasn1eués„ 
Polycholia ('i:o/.Ú:; sok; v ö. chole), 

sok epéjüség„ 
Polycholicus, pylycholus (-), sok .. 

epéjű, epés, epében szenvedő„ 
Polychx·estns (r.oAúzp"flC"ro;), igen hasz

nos .. Pilulae polychrestae, igen hasz
nos, sok baj ellen hasznos labdacsok, 
Sal polychrestu1n = sal de Seignette 
= tartarus natronatus = kalium 
nat1io-ta1·taricun1 Sal polychrestu1n 
Glasei:i = kalium sulfurieu1n. 

Polychx·oitnm (no).Ú; sok, Ti zporl a 
szin), a polychroit, a sáfl:ány egy 
alk0t6 r·észe 

Polychromaticus ('r.:oAÚi; sok; v, ö 
chromaticus), sokszinü. 

Polycopr'Ía (r-oAÚ:; sok; v„ ö. coprus}, 
bő1nennyiségií bélsá1, bő e1nésztet 

Polyco:Iia (ri:oAJ; sok; v. ö. co1e), 
világrahozott több láta, fGles szem
bogár egy szivá1 vá.nyhá1 tyán. 

Polycyesis (rcoJ:Ú; sok; v, ü. (;yesi.s), 
többtis - egsnél több lnagzatli ter
hesség. 

Polycystis (rroAu'; sok; v ö. c_:fstis), 
szó1ól-sz6ra: sokszoros tömlő. Rrtsd: 
sok1ekeszlí tö1nlösdaganat 

Polycythaemia (rcoAÚ; sok; v ö. cytos 
es haema), a piros vérsejtek bősége, 
feles volta 

Polycythaemicus (-), ini a pol,y
cythaeniiára vonatkozik 

Polydactylia (-), felessz-d,111Ú újjak 
v. Ö, 

Polydactylus (.cobí; sok; v. ö. doc
tylus), feles újj, felessz:hnú újj, feles
legos újjal bii·ó 

Polydipsi::t (rcoAuM~w; igen szomjas), 
nagyszo1njúsá.g, sokivás Orvosilag: 
diabetes insipidus 

Polyem.ei;·a febris (TCo/,u~µi::po; sok· 
napi, többuapi)i több napi láz. 

Polygala · alpestr-is Heyne = 
Polygala amax·a L., Jaoq., keserlí 

csészesz.irny Azonos : polygala a1na-
1ella Cranz, polygala an1ara varietas 
a1pestl'is Heyne 

Polygala amai:·ella Cranz = poly· 
gala amara L. 

Polygala anstr-iaca, osztrák csésze
szárny 
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Polygala senega Linné (v. ö. poly·· 
gala; senega ered állit6lag snake ki·· 
gy6, angol szótól), szenegacsésze·· 
szárny, kigyócsészeszárny (?) 

Polygala vulgai:is, közönséges csésze
száruy 

Polygalactia (~oAÚ' sok; v. ö. gala), 
tejböség, soktejűség 

Polygalactns (n-oAuyd"Ao:x""C"o:;-), soktejü, 
bötejü. 

Pblygalamar'innm (v. i-i, polygala s 
ama1us. Rybridum), a esészeszárny 
keserűje. 

Polygalia = polygalactia, 
Polygalicnm se. acidnmi csésze

szárnysav 
Polygalicnm se acidnm Qnevenne 

= saponinun1 = seneginum. 
Polygnathia (rcoAú; sok; v ö gna„ 

thos), feles szá.mu állkapocs 
Polygonatnm vnlgax·e Red 1• sok

bötykü gyöngyvirág. Azonos : oon-· 
vallaria polygonatum Linné 

Polygonia (-fi rcoAuyovlo:), a teunékeny„ 
ség, szaporaság 

Polygonia (TioAuyW'l!Oc;), sokszögüség, 
sokélüség, 

Polygonum bistor·ta Linné (n;oAuyW
'llOC: sokélű; ;i:oAúc; sok és ,o yo'IÚ tt'lrd 
iz), tekert czikszár. 

Polygonum fagopyrum Linné, (fagus 
= l".f>'fJYÓc; j ó Tiupóc; a gabna), pohá.nka
czikszár, a tatárka 

Polygonns (-), sokélü, sokszögű. Os 
polygonum = os rnultangulun1. V. ö 
polygonia, 

Polygraphion (TioAú; sok, ypdcpe:t'I le
irni), a sokiró, sokrovó, miiszcr, inely 
mint cardiographion, sphygmogra· 
phion s stethographion inűködnék, 

Polygifia (rcoAÚ; sok i Vypó; nedves), 
abundantia hu1norum, nagy fokú 
nyirkosság ? 

Polygynia (rco>.oyÚ'l"i]c; soknej-li), a sok
nejűség ; növénytanilag : sok11nya 

Poly.ldr·osis (no>.V'c; sok és hidrosis), 
kóros böizzadás, szertelen nagyfokú 
izzadás. 

Polylalens ('rroAÚ; sol;:, AixAe:f:"'I beszélni), 
hasból szóló 

Polylalia (v. ö, polylaleus), hasból 
beszélés, hasból szólás, 

Polymastia (TioAúc; sok, ő µo:crTo'i; a csecs), 
számfeletti osecs, foles emlő ; néha 
csak számfeletti bimbó. 

Polymelia (11:0),Úi; sok, -rO µSAo; a tag), 
nimius memb101um numerus, tag
felesleg, szán1feletti tagús:1g, feles· 
számú tag„ 

Polymeres (rroAuµe:p'lfc;), sokféle, multi
plex. v„ ö polyme1ia. 

Polyme1·ia (+ 1toAuµlpe:~a), sok tagból 

álló alkotm:1ny, Vegytanilag Ba.logh 
értelmezése szerint: vegyületek, me
lyek hasonló összetétel mellett tön1ecs
súlyaikban külömböznek. 

Polym-ei:icus = polyme1es. 
Polymezins (n:o),uµep't'Í;), soktagú 
Polymerns = polymeres 
Polymoi:·phus (noA.Jµopcpoc;) 1 sokalakú, 

sokidomú Os p0Jy11101phu1n = os 
sphenodes 

Polymysi~is = atzophia inusculorum 
progress1va. 

Polymyositis (n:oAt.í; sok i v. ö myo
sitis i hibás szó) = at1·ophia muscu· 
lorum prog1·essiva. Jobb talán: pol:r·· 
myitis, vagy poly:nyoitis ? 

Polynenriticns (-) sokideggyula~ 
dásos. V. ö 

Polynen:titis ('rco),tí';sok; v ö neuritis), 
sokideg gyuladása, sokidegre terjedő 
gyuladás, 

Polynenx·ns (n:oAú; sok; v. ö neuron), 
sokerezetű, sokidegli .Balogh sz6-
tá1áb6l 

Polyodontia (n:oAú; sok; é OOot.Í; a fog), 
sokfogúság. 

Polyonychia (r.oAú; sok; v„ ö onychia), 
körömfelesleg, sokkörműség, feles
körmüség? 

Polyopia, polyopsis (rroAv'; sok;~ Ö•.j.nc; 
a látás), többszörös látás, ha egy. 
tárgy többszö1ösen tünik fel i a suk
látás 

Polyopia monocnla:tis, félszemű sok
látás, félszemen va16 többszörös látás. 

Polyopsides se„ foetns ( v. ö. poly„ 
opsis), több ábrázatú má.gzat, feles 
ábrázatú szörnyeteg 

Polyoz·chidia, sokheréjűség V ö. 
Polyoi:·chis (n-oA.Jc; sok i v. ö. orchis), 

sokhe1éjű e1nber 1 feles he1éjü en1ber. 
Polyosteon (rcoAuóo-re:o; sokcsontú) = 

tarsus et inetatarsus, nüvel sok csont
b61 állanak 

Polypathes,polypathicns (TcoAun:ix:Yríi;), 
sokbántalonibau szenvedő, igen szen
vedő, igen szenvedélyes; 2 sokbán
talomnak kitett 

Polypathia (1) no),urcd~~to:), L sok· 
szoros bántalom ; 2 hajlain sok min
denfele lelki s testi bántalonua 

POlypathicns = polypathes 
Polypetalus (noAú; sok, Tb TIS'TixAov a 

sziro1n)1 sokszirmú 
Polyphagia ("t) -;coAu;:iay!a), uagyétűség, 
nagyehetűség a falánkság. 

Polyphagicus, polyphagns, falánk, 
sokevő. 

Polypha:i;·macia, túlságos sz~1elés, sok 
szer alkalmaz:tsa V. ö. 

Polypha:1·macin.m1sok szerekből össze
tett orvosság V. ö, 

1 
1 
1 

1 

1 

x 



Polypharmacns 495 Poma ani'antiornm matnra 

Polypharmacns (itoAv!pápµo:xo;), sok 
szerből alltotva, alkotott. 

Polyphorus (r.oAtÍq;iopo;, TI:o),i;q;iép€~\I sokat 
viselni), termő, szapora, sokat meg~ 
birő, igen szeszes. 

Polyphrasia (1toAú; sok í v. ö„ phrasis) 
= logorrhoea, Balogh szótárából 

Polyphypodesmus (v, ö .. polypus; Ú!tÓ 
alatt1 á 0:€crµÓ; szálag), habarczlekötö, 
habarczhurck, subligator polypi 

Polypifor·mis (v ö„ polypus és fonna 
Hybridum), habarczalakú, pöfeteg
alakú„ Balogh szótárából, V, ö. po„ 
lypododes. 

Polypionia (r.oJ...ú; sok, t"0 r.fo-; háj), 
hájasság, elhájasodás, há.jkőr 

Polypionia infantnm, gyermekek 
elhájasodása 

Polypii:ia (~ 7'0Á1J1tEpfo:), sok oldalú 
tapasztaltság, gyakorlott elmüség. 

Polyplethox·a (no).Ú; sok; v. ö„ phle
thora), rendkivül nagy vérmesség 

Polypodium (r.oAtÍ; sok, 0 -.oú; láb), 
a haraszt, páfrány. 

Polypodium filix mas Linné = 
polystichum filix mas Roth 

Polypodium vulgai:·e Linné, édes 
gyökerü páfrány. 

Polypododes (noAu'J'C'.oOc.501);) = polypi
formis. 

Polypox·us fomenta1·ins Fries, ta
plós ~al6cza, agaricus quercinns. 

Polyporus ignai;-ius F1·ies, ég6 vagy 
gyujtótapló. 

Polyporus offtcinalis Fr (ó noAtÍr.:opo;; 
noAú; sok, ~ -rr.ópo; lik), a fehé1 ga
lócza. V. ö boletus la1icis Linné, 
agaricus albus. 

Polyposia (1) rcoAu7tocrlo:), az isz!i,kossá.g, 
a sokivás 

Polyposus (v,. ö. poly1ins), haba1czos, 
habarczszerü, habarczokozta, pöfe„ 
teges stb. 

Polypotomum {v ö„ polypus és Tlµ\IEi\I 
metszeni), habarcz v. pöfetegtiló ; 
adnor ma111 : keuderti1ó, niandulatil6 

Polypotr·itor Avelingi (v. ö. polypus; 
0 Tptr.:T'l'ÍP a zúz6. Tehát : polypo„ 
trypter), Aveling„féle pöfeteghu1ok, 
A veling-féle habarcztiló. 

Polypns (á TCo).Úno;, n:oAi.íitou; sok láb), 
a habarcz1 pöfeteg. 

Polypus adenodes Ackermann1 

, mirigyes habarcz 
Polypus fibrinosus, rostonyás alva

dék. 
Polypns fibroplasticus Lebert = 

= fibrosarcoma uteri = sarcon1a 
diffusum , uteri 

Polypus fibrosus, rostos habarcz1 ros
tos pöfeteg. 

Polypns mucosus, nyákos v. nyálkás 
habarcz. Balogh sz6tá1ában. 

Polypus. nasi, orrhabarcz 
Polypns placenta:1•nm, másás habarcz, 
másae1edetű habarcz 

Polypus ute1·i, méhhabarcz„ 
Polypyx·enns (noAlÍ; sok; v. ö. pyren), 

sokmagú. 
Polyx·x·hoea (r.o),Ú; sok, pEl\I folyni), 

erős kifolyás, eréSs folyás, 
Polysa1;cia {-~ 'l'C'.OÁuao:px.lo:), a testess~g, 

izn1osság, izomtúltengés„ R-endesen = 
obesitas, polypionia 

Poly-sarcia cordis, a szív körülhája„ 
sodása, -a szí.v bebo1ulása hájpáruá
vaL Tehát nen1 = degeneratio adi
posa cordis. 

Polysa:1·cicus, igen izn1os, igen testes 
Polysai:cns (nohícro:px.o;), izmos, testes, 

kövér. 
Polyschidia (~ rcoAucry,tOlo:), 1. tul

ságos - aprólékosságig te1jedő osz
tályoiás; 2. osztályozási rajongás, 
aprólékoskodás. 

Polyscopium (~oAú; sok, .Ji crx.a;crí 
vizsgálat) = stethopolyscopium. 

Polysialia (1toAú; sok, TO crlo:Aov a 
nyál), a nyálfolyás, ptyalis1nus. 

Polysialicus (v. ö. polysialia), 1. nyál 
folyásos, nyá\folyiisban szenvedéS; 2 
nyálfolyás. 

Polyspex·mia ('n:oAtÍ; sok ; v„ ö. 
sperma), rendellenes bö mennyiségű 
ondókilövellés, szertelen sok ond6-
vetés. 

Polystichum fi.Iix mas Roth (1to),Ú; 
sok j v, ö. stoechos), a páfrány, az 
erdei pá.frány. Azonosak : aspidium 
filix mas W. aspidium inildeanum, 
- nephrodium filix inas R, polypo
dium filix mas L 

Polystoma taenoides (noAÚ; sok; v ö. 
stoma), taenia lanceolata .. 1filyen az ? 

Polytrichia (n:oAu'; sok, ii ~pl~ a haj) 
= hype:i:trichosis 

Polytrichus, polythxix (1toAÚTptj.o;), 
sokhajú, hajas. 

Polytx·ophia (n:oAÚ; sok; ~ Tpocp'fÍ a 
táplálkozás) = supe1ali~entatio. 

Polyui;·ia (r.oAÚ; sok, TO o~pov a húgy)) 
bőséges vizelés, ízetlen h ugyár1 dia
betes insipidus. 

Polynx·ia spastica, időnkinti - több· 
nyire méhszenveseknél, n1éhkórságo .. 
soknál előforduló sokvizelés 

Poma seu mala, az emlők. 
Poma acidula (-), savanyú alinák. 
Poma amoris = testiculi. 
Poma aurantiornm immatu1a = 

aurantia immatura„ 
Poma aui:antiorum matnra = aurann 

tia matura 

ii ,, 
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Poma citri, a czitromok. 
Poma colocynthidnm, a s1h tökök. 
Poma cydoniae = cydoniu1n. 
Poma faciei, az aiczfelek Néha: ossa 

zygomatica 
Poma guttni;-is, a mandulák 
Poma mali, az almák 
Pomacens1 almás, nuLlicus. 
Pomatum, 1 aln1ás, almából késziHt, 

almasavas; 2 = néha: kenőcs, po1n
made v„ ö, 

Pomatnm antipsox·icnm Helmei;ich, 
rüh.kenőcs 

Pomatnm. camphoiatum, kán1fo1os 
kenőcs 

Pomatnrn cum ,jodu:i·eto potassico, 
benzoe-szagú hrtmany iblagken6cs, ka· 
liumj6dos kenőcs. 

Pomatnm cum jodnx·eto potassico 
jodureto, franczia. han1anyiblagos 
iblanykenőcs, jódos - kaliumj6dos 
kenőcs ? 

Pomatnm cum pice navali, kát1á
nyos ken6cs., 

Pomatnm hyd:iargyx·osnm simplex, 
higany kenőcs 

Pomatnm hyd:i·osulfnratum, linimen
tum saponatu1n hydrosulfuratu1n Ja
delot, Jadelot-féle kénkenőcs 

Pomatum sulfnrato· saponatnm, ké
nes zöldszappanos kenőcs. 

Pomatnm snlfuratnm1 franczia kénes 
kenőcs 

Pomatns (--), aJniás, a11nasa,vas 
Pommade glaciale (fr ), czetfaggyús 

kenőcs. 

Pommade martiale de Velpeau, 
Velpeau-féle vasaskenöcs 

Pompholicus = po1npholygodes 
Pompholigodex·mitis (v. ö, pomplio

lyx és de1nlitis) = phompholyx = 
dcrrllatitis bullosa 

Pompholix = pon1pholyx 
Pompholygodes (n:o,ucpo),uyúl01')<;), hó·· 

lyagos. Urina pompholygodes, habzó 
húgy 

Pompholy:x: (~ cpoµi:pÓ),u~), 1 = pe1n
phix, peniphigus; 2. = zi11cu1n oxy· 
datum; 3. = pom1Jl1us; 4. = u1tica. 

Pomphus (Ö noµr.pó.;) pemphix 
Pomum, az alma 
Pomum Adami (v ö. Hyrtl. Orro

mat.. anat pag 410-417), Ádán1 
csutkája, carHlago thyrodes, nodus 
gutturis„ Jobb: promiuentia laryngea 

Pomum co:x:a-e, a nagy to1npor 
Pomum genu, a térdkalács V, ö. 

oculus genu,, 
Pomum gx·anatum (v. ö. po1uum Ve·· 

neris) = n1alum punicum = pro
cessus xiphodes. 

Pomum humer·i, a kar vállfeje. V„ ö. 

Pomum Veneris, vastag rövid lnony 
Ezen inegnevezések Hyrtl József sze· 
rint onnan erednek, mert hajdanta 
a testnek minden kidudorodása »po
mu1n« nevet viselt 

Pondeiabilis, megmérhető "'{„ ö 
Ponderosus, súlyos V. ö 
Pondo (indecl ), pondus, a súly, a font. 
Poudns absolntum, általános súly. 
Pondns civile, IJolgári súly, font. 
Pondns medicinale seu phar:ma-

ceuticnm, orvosi font, oTvosi súly. 
Pondns specí:ficnm, a fajsúly, 
Pons cex·ebelli (?ons a hid) = 
Pons Va:r·oli sl'3u Sylvii, Varoli hídja„ 

Azonos: protuberantia basila1is, no. 
dus cereb1i 

Pons zygomaticus, a já1ou1i\ V„ ö. 
arcus zygornatious. 

Ponticulus medullae spinalis 
propons 

Poples, gen poplitis 1 a té1dal i a 
té1·dalja 

Poplitaeus jobb : popliteus, térda~ji, 
té1daljas l\fusuulus popliteus, térd
alji izo1n. i\'e1·vus popliteus exte1nus 
et n. po1Jl inte1nus, külső és belső 
térdalji ideg Vena poplitea, térdalji 
ér, Balogh 

Populaxis (populus a nép), népi, né-· 
pies„ Mo1bus 11opula1is = 111orbus epi .. 
denücus, a jiLivá.ny. 

Popnlens, nyárfás. Unguenturn popu-
leuni1 nyátfarügykenöcs 

Popnlinum, a nyinfaal 
Populus nigx·a Linné, a nyárfa 
Po:r·cellauens, porcellanus, tarka„ 

Febris porcellanea = u1·ticaria. 
Po:rcinus, se1tvéses Axungia i)orcina, 

a disznózsh. v„ i.i. 
Porcns, 1 a disznó 1 a sertvCs; 2 a 

gö1vély 
Poxcncephalia (0 TCÓpo;; a n,yilás; v. ö. 

encephaluin), íéloldali bénulássalshü
lyeséggel pá1osult, többnyire világ:ra
hozott agyvelőhidnyosság; hiányzik 
pl. egy iésze a gyo1n1ocs falainak stb 

Pori biliaxii = ductus biliarii. V. ö 
porus 

Po:ri cntanei, a bör likaosai. 
Po:ri ex:halantes = pori cutanei, 
Poxi pulmonu.m= celluhie pulinonun1„ 
Pori resoi:lieutes, felszívó likacsok 
Pori sudoriferi, a verejték·likacsok, 

a ve1ejtékn1irigyek nyilásai 
Po:i·ne (~ ncip>J'l')), a szajha, kéjnő. 
Po:r·nenm (-:-0 nop·1E\01J), a bordély 
Pornos (ó nóp,1oi;), fajtalankodó férfi 
Por-oma ('rO rccJpwµa) = ca).lus 
Pox·osis (~ r.c.ípwcn;), fella:i:ulá.s, lika-

csosság. ll. ö, osteoporosis 
Pox·os"is palpebx·ae == cbalaziu1n, 

' 
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Porositas (v, ö po:i'us), a likacsosság 
Poi:·osns (v. ö„ porus), likacsos. 
Pox·oticns (v. ö. po1'oma), 1 ké1·gesedö, 

t.yloticus i 2„ for.rasztó, összeforraszt6 
Por·phy:ra (~ 7tOptpÚp:i.: a biborkagyl6), 

1. = purpura i 2 = phorphyrisma. 
Poi:·phyraminum (v, ö„ porphyra és 

arninum), a bibo1·os a1niuum„ (?) 
Porphyxisma, po:1·phyrismus (v ö. 

porphyra) = scarlatina, 
P ox·phyr·isticus (-), verhenyes 
Pox·phyrotinnm (?), a porphyrotin. 

Balogh szerint = opiuum. 
Por·phyrotyphus (v ö. porphyra és 

typhus) = scarlatina typhosa. 
PorTacens, foghagyrnazöld. Bilis po1-· 

racea, zöldepe. Excrementa alvi p0I·· 

racea, zöld ürülék, zöld emésztet 
Po.x·riginosus (-), koszos 
Por·x·igo, kosz, hajmoly, ótvar, 
Pox·x·igo capillitii, a fej kosz. 
Poi:rigo decalvans, a koppasztó kosz 

Vulgo: area Celsi. R.ectius: area John
stoni, alopecia a1 eata, haj vesztő vagy 
szörvesztő kosz 

Por1igo favosa = por1·igo lupinosa 
Porrigo g:cannlata, tetű-ótvar. V. ö. 

achor granulatus, tinea g1anulata„ 
Por:t'igo la:r·valis, ótvar. 
Poi;·:xlgo lnpinosa, a kosz. 
Por:c·igo scutellata = he1·pes tousu-

1·ans, tinea tondens. 
PoxJ.:·nm., pori:ns, 1 a íUghagynrn,; 

2. couq.yloma; 3. szen1ölcs, thymion 
Porta, a ka1Ju. 
Porta hepatis, a májkapu. V. ö. füssa 

transversal:is hepatis„ Vena portae, a 
verőczé1 vagy zsigerér. 

Por·ta he:r·niae, a sérvkapú .. 
Poi:·ta pulm.onis, a tüdö köldöke, hi· 

lus puhnonis 
Por·ta renis, a vese köldöke, 
Portanatins, portinarius = pylorus 
Poi:·te-eaustique (fx.) pokolkőtartó, 

marószertartó 
Porte x·em.éde (fr,), szertartó 
Portio, a rész 
Por·tio dnx·a = 
Portio inte1media Wxisbei:·gii, a 

VII. idegpá1nak ke1nény gyökere v 
része. Balogh szótá1ában: po1tio 
intern1edia ne r v i acustici (\Vris
bergii). E;z nem áll 

Poz·tio m.ollis paris septimi = ner
' vus acusticus„ Hy1tL 
Portio vaginalis se„ uter-i, a n1éhnek 

hiivelybe néző része 
Pox·tiuncula (po1tio kies ), kis részlet, 

kémlet 
Portonar·ium = duodenum. 
Portulaca oleracea Linné, kövér 

porcsin, ke1·ti por csfű, 

Porus (0 'ltÓpo;), nyilás, lik, likacs, bör
likacs. 

Poi·us (ó ••W,oo;) = callus, tophus 
Po:c·us acUsticus ( -), belsö hall6-lik, 

belsö hangfogó lik. 
Porus cranio-nasalis Hyrtl = fo-

1·amen coecum Vesali 
Porus opticus, a látóideg fiuon1 kö„ 

zepetti csatornája 
Porus uritis = ureter. 
Posis (~ rcócn;), az ivás. 
Positio, positux·a (ponare tenni), ál·· 

lás, fekvés, helyzet 
Positio Bonneti = situatio Bonneti 
Positio lateralis uteri, a méh olda

la.gos kitérése az egyenes vonaltól. 
v„ ö. ret1·opositio, antepositio 

Positivus, tevőleges, igenleges, tény .. 
leges, határozott. 

Positui:-a = positio, 
Posologia (rtóao; inennyi? hó110:; tan) 

= dosiologia 
Posseticus (-), sörsavószerű„ V„ ö. 
Possetum = zythogala 
Postapparens (postapparere), utá.n-

jelentkező„ 
Postbrachialis (post után, b1achiu1n 

kar), ka11negetti. Postbrachiale = 
metacarpus vagy carpus ? 

Postcarpins (post után, carpus kéztő), 
kéztö utáni, postcarpium = meta-· 
carpus. 

Postepilepticus (post után ; v„ ö 
epilepticus. Vox hybrida), nyavalya·· 
tö1·és következtében, nyavalyatörés 
után. Dementia postepileptica., nya
valyatörésokozta eszeléíség,vagy elme
fogyatkozás 

Postei:itas, az ivadék, utód„ V„ ö. 
Posthalgia (v ö. posthe; t"0 t}).yo; a 

fltjdalom), a nionyfájdalo1n, mony. 
zsába. 

Posthe (~ n:ÓO"::i't]), 1. a mony j 2. a 
makktyú, előbör, fity1nabőr. 

Posthemiplegicns ( cho1·ea posthemi
plegica 1íitchell. Ujabb barba1ismus) 
v„ Ö, chorea, 

Posthia (v„ ö llosthe) = hordeolum. 
Posthion, posthinm. (i:O nóa5"io\1) 1 1„ kis 

mony i 2„ praeputiurn. 
Posthioplastice (v. ö. posthion és plas

tica), maktyúalkotás, fityn1aalkotás. 
Posthitis (v. ö ilosthe), L monylob; 

2. fitymagyuladás 
Posthocalymma , posthocalyptron 

(v. ö posthe; r.0-1Ír:t"~(\I befedni) = 
condom 

Posthon, posthoneus (ó n:Óo:J'(J)\11 r:co-
':Je»\l~Ú;), 1. nagy mony i 2 nagy 
monyú ember. 

Posthon~ns (v„ ö„ posthe; 6 Őyr.or; a 
daganat), monydaganat, monytályog. 
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Posthoneus 498 Praedispositio 

Posthonens ::::=. posthon 
Posthoplastica , posthoplastice = 

posthioplastice 
Posthnmns, árvánszülött, atyja halála 

után született 
Postmox·talis (post után, n1ortalis ha

lálos), halál utáni. 
Postponens (postponere után tenni), 

később jelentkező, késlö, késedelmező 
Postpositio (v. ö,. postponens), késés, 

késedelmezés„ 
Postrema = uterus 
Poststex·nalis (post 1negett és ste1ua„ 

lis; vox hybrida), szegycsont megetti 
Potamolntxon (0 Tio-ro:µÓ;; a folyó; 

v. ö. lutron), nyílt fiiidö a folyóban. 
Potamopyra (cl n:o-ra:µÓ;; a folyó, t"0 n\:ip 

láz) = febris paludosa. 
Potassa (franczia eredetü ?), harDÚzsir 
Potassa cax·bonica = kaliu1n car bo

nicum Balogh sz6~áráb61 
Potassa caustica = kalium hydroxy

datu1n. 
Potassfte acetas = kaliu1n accticun1 

solutu1n. 
Potassae hydras = kalium hydr

oxydatum„ 
Potassae tar·tras = kaliu1n ta1ta1icus 
Potassae tai:·h:·as acidns = kaliu1n 

hydrotartaricum. 
Potassicns = kalious 
Potassii bromidum = kaliurn bro-

1natu1n. 
Potassii jodidum = kalium jodaturn 
Potassium = kalium. 
Potentia, hatalon1, Cl'Ö, képesség. 
Potentia coeundi, közösülni bir:is 
Potentia generandi, ne1nzeni birás, 

ncrnzőképesség 
Pot@ntilla tor·mentilla Schk„ = 

i)otentilla erecta Linné. 
Potei:·ium sanquisorba L„ ('rO itOT4ptov 

a serleg), vérfejii csábair (?) 
Pothomox·phe umbellata Mig 1 ka

pebabors (?),. Azonos: pi per umbel
latu1n Ii. ,T, ö. caapeba 

Pothopati:·idalgia = nostalgia. 
Potio, az ivás, iiz ital. 
Potio antemetica = potio Riveri 
Potio citrica pnrgans = potio mag-

nesiae citricae effervescens, lin1onada 
magnesiae = limonaJa solvens, has
hajtó limona,da. 

Potio laxans viennensis, belső has. 
hajtó ital, hashajtó főzet. 

Potio magnesiae citi:-icae eft'erves
cens, olvasztó czitr@mviz, pezsgő 
czitro1nsavas magucsiaoldat, hashajtó 
li1nonda. 

Potio Riveri, Rivié1e itala, hányás~ 
csillapító ital j IJOtio anten1etica 

Potomania (ó rcéro; ivás; v ö mania), 
az iszákosság 

Potomaniacns (-), iszákos, iszák. 
Pototromopa:i:anoea (Ó íto'.Ti]; az iszá

kos, Ó TpÓµa; a reszketés, ·~ r.:o:pclvol0 
elmekór, bántalom) = delirium tre·· 
mens potatoi um 

Pototx·omoparanolcns = 
Pototx·omoparanoens, iszákosság· 

okozta elmehábor adásban szen vedö, 
iszákos örült 

Potus, az ital 
Practica s-c axs {TCpcot-:t>:~ -ri1rri), a 

gyakorlat 
Practicns ( rcpixxnxó;), gyakorló, gya

korlati Medicus practicus1 gyakorl6 
orvos 

Pxaeauriculai:'Ís Ü_>tae elütt i auricula
ris füles), fülelötti stb. 

Px·aecautio, 1 elővigyázat j 2. 
praese1 vatio, 

Praecedens = antecedens„ 
Pxaecinctns1 1 öv ; 2 = diaphragma 
Praecipitans, (p1aeoipita1e lecsapni), 

lecsa1J6 
Pxaecipitatio (v ö p1aecipitans), a 

lecsapás, ülepedés csapadék 
Praecipitatum (v„ ö, praecipitans), a 

csapadék. \T ö 
Pxaecipitatns (-), lecsapott 
Praecisio, lemetGlés. leszelés. 
Pi:aecisio pi:·aeputii = chcu1noisiÚ 
P:c·aecisus = circun1cisus. 
P:c·aecocia mino:ca, kajszinbaraczk 
Pi:aecogitatio, megfontolás 
P:c·aecogitatns, 1negfontolt 
Pxaecognitio, praenotio, előretudás1 

előre felis1nerés, jóslás, 
Praecox·dia, praecoidium többese. 

v. ö 
Pxaecox·dium (prac előtt, cor szív), 

1. scrobiculu1n co1dis, a szívgödör. 
Többesben p1ae(:,01dia, inellüregbeli 
zsige1ek j 2. = diaphragma. 

Px·aecox, óretlert, idétlen Partue 
pntecox, idételen szülés; 2 gyorsan 
lefolyó sziHés 

Px·ocnrso:r· (procurere előreszaladni) = 
prodromus„ 

Praecustodia (prae elő1e, custos őr) 
= prophylaxis 

Px•aedictio (praedicere elöreinondani), 
elöremondás, jóslás 

Pxaedigestio (prae elöre, digerere 
emészteni), 1„ az előemésztés, mint 
pl a rágás j 2 némelyek szerint: 
igen gyors emésztés 

Pi:aedisponens (praedisponere elöké·· 
sziteni), előkészitö. Causae praedis
ponentes, előkészítő okok 

Praedispositio (v. ö praedisponens), 
a hajla1n, kó1hajla1n. 
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fraedivinatio 499 Praesternalis 

Praedivinatio (praedivinare előre 
tudni), ·a sejtés, j 6slás, 

Pi:aefocatio (praefocare megfúlui), 
megfulás, fuldoklás, suffocatio. 

P.taef'ocatio uterina seu hysterica, 
méhszenves, méhk6rságos :fuldoklás 
vagy fulladozás. 

P-r'aefor·matio (praeforinare elöreké„ 
pezni), előképződés, elöalakulás 

Px'aefox'mativns, (--), alakitó i pl 
membrana p1·aef'ormativa, a fogosír
hártya elörealakulása, elöl'e képződő 
fogcsírhá1tya 

Pxaegnans, praegnax, terhes, viselős, 
v. Ö, 

Praegnatio, impraegnatio1 a teherbe·· 
ejtés. 

Praegnatus, terhes, viselős 
Praehemiplegicus (v. ö, posthenú

plegicus. Vox hyb1ida)1 chorea prae
hemiplegica, gutaütéses Vitustáncz, 
mely a féloldali bénulás előtt áll be 

Pxaeincipiens (prae előre, incipere 
kezdeni),elökészitö„ !1Iornentu1n morbi 
ca,usale praeincipiens, a betegségnek 
egy korábbi okmozzanata 

Praelum = prelum 
Praemammarius (prae előtt és ma1n

marius)1 csecsfeletti, pl. tályog,. Ér. 
tendő: a csecs gyurmáján ·felől fej„ 
lödő tá,lyog. Tehát mi a csecs köz
ta.kar6ja alatt fejlődik. 

Praematui:·ns (prae előtt, 1naturus 
érett), éretlen, idétlen, idő előtti„ Pa1 tus 
praematurus, idétlen v ko1a szülés. 

Praemaxillaris (prae és n1axilla1.is), 
állkapocselőtti. Balogh szótárából 

Px·aemolaris (prae előtt; v ö mola· 
ds), zápfogelőtti Dentes praemolares 
= dentes bicuspidati 

Praemonitoxins (-·),. figyehneztetö, 
előre.figyelmeztető 

Pr·aemorsus (- ), le1·ágott. Rad.ix 
praemorsa, folium praemorsum, csÚ·· 
c"sán le1ágott levél, gyökér stb 

Praenotio = praecognitio. 
Praeparatio (p1acpa1·are előkésziteni), 

a készités, előkészités. 
Praeparatoi: {Balogh sz6tá1ából), eléí

készitő, praeparator, segéd, ki bizo
nyos - bemutatásra vagy tauitásra 
szükséges (boncztani stb) készitmé
nyekct állít elő Ne1n akadok meg

, felelő jó magyar kifejezésre„ Marad 
tehát: praeparator. 

Praepax'atum (-), a készitn1ény. 
Praeparaturu. anatomicum, boncz. 

tani készitmény. 
Pr'aeparatum Chemicum, vegytani 

készitmény 
Pi:aepax,atum pharmaceuticum, 

gyógyszertani készitn1ény1 szet'es 
készitmény 

Praeparatum physiologicum1 élet- ' 
tani késZitmény 

Praeparatns (-), elöi:ekészitett, eH:íre~ 
készült, kikészitett„ 

Pi:aepatella.t·is (p1·ae előtt ; v„ ö, pa
tellaris), térdkalács előtti Bursa prae
patellaris, térdkalácsfelett fekvő 
nyáktQ1nlő, 

Pi:·aeper-itonealis (p1ae előtt és perito-
nealis), hashártyaelőtti Cavum p1ae
peritoneale Retzius, a hashártya előtti 
üreg. Abscessus praeperitonealis, a 
hashártya alatti kötőszövet tályoga 

Pr-aeponderantia (prae előtt ; v ö 
pondus), a túlsúly, túlnyomóság, 
szerfeletti hatalom, 

Praepoiens (-), túlnyomó, tú!ha·· 
talmas, szerfelett hatahuas 

Px·aepotentia vi:r,ilis, nagy :férfiké 
pesség, igen erős ne1nzőképesség· 

Praepntitiatio (v ö„ praeputium), 
a körülmetélés? .. Né1nelyek szerint 
ellenkezője, t. i. fitymával ellát.ás 
(mert praeputiatus fitymával biró) .
tehat fitymaalkotás ? ! 

Px·aeputium (v ö„ Hyrtl »Onomato·· 
logia anatom„ pag, 420„«), a fityrnai 
makktyú, előbőr. 

Praepntium clitor,idis, a csikló 
fitymája. 

P:raei:'ectalis (pl'ae elUtt; i:ectalfa), 
végbél előtti 

Praesagiens, p:r·aesagus (praesagire 
előre felis1uerni) 1 elöresejtö, előre-
1nondó1 jósló 

Pr'a·esagium (v„ ö p1aesagiens) = 
p1·ognosis. 

Praesci:·iptio (piaescribere elöirni), elő· 
iiás, orvosi renilelés. Néha: orvosi 
rendelvény, formula u1edica 

Pi:aesensus (prae előre; v. ö„ sensus), 
előé1zés, előérzet, sejtelen1, sejtés 

Praesentatio se foetus (~),a n1ag'" 
zat fekvése. 

Praesentatio (se. foetus) capitis, a 
fejfekvés 

Pi:·aesepe, p.t'aesepinm (praesepíre 
köriilkeriteni), 1. a bölcső i 2 = al„ 
veolus 

Px·aesepiolum (pr~esepium kies.), kis 
fogsejt. 

Praeservativa. = prophylactica. 
Pi:aeser'vativum, 6vószer. V •. ö„ 
Praeser'vativns = prophylacticus. 
Praeservator•ius = praeservativus 
Pi:aesidium (praesidere elülülni, 6tal-

mazni), 1. elnök, elülülő; 2 az 6ta· 
lom, védelem j 3. remedium 

Pi:aester'nalis (ptae előtt; v. ö ste1„ 
na1is) 7 szeg,ycsontelőtti, sz~gyelötti; 
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Praesystoliens 500 Prionodes 1 
pl. luxatio 
kulcscsont 
elé. 

claviculae praesternalis, a 
:ficzamodása a szegy szine 

PraeSystolicus {prae előtt j v ö. 
s.Ystolicus), systole előtti, a sziv ösz„ 
szehúz6dása előtti, stb 

Px•aetex·naturalis (praeter ellenes, 
naturalis természetes) 1 természet„ 
ellenes 

Pxaevex·tebx·alis (prae előtt~ v.. ö. 
vertebralis), csigolyaelötti; pl. fascia 
praevertebralis, csigolya előtti takaró 
(- pólya, bönye), a csigolya sziné„ 
uek boritása 

Px·aevisceralis (prae előtt; v ö. vis·· 
ce:ralis), zsigerelőtti. 

Praevius (-), elölfekvö 
Pi:·agma, · ('rO rcp&.yµ.a), a mii. 
Px·asinus, pi:asins (7tpd.cr~vo;, npcfcr1oi;)1 

fogbagyrnazöld. Vomitus prasinus, 
vomitus po11aceus zöld hányadék 

Pi:·axis (-~ TCpii:~ti;), a működés," gyakor
lat, 01vosi működés, 01·vosi gyakorlat 

P:ia:x:is medica, orvosi gyakorlat 
Prelnm, praelnm (p1e1nere nyomni), 

a sajtó. 
P:i;·elnm abdominis, a hassajtó Ba·· 

logh szótárából. 
Pxelum artex·iá.le, érnyom6 vagy ér

sajtó. Eddigelé »thnyomasz«. V„ ö 
tourhiquet 

P:Jesbydoohium. (n:plcr~v:; ö1eg j ()lx.tcr„ 
:Jrxt befogadni), agg-ápoló intézet, ag
gastyánok menedéke. 

Presbyonosos (rcpicr~J:; öreg, ~ vócro; 
k61),aggko1i bántalom, n1erbus senec
tutis. 

Pl:'esbyopia (-), a messzel:ttás, a tá
volliLtás, az öregek tá vollátása. V. ö 

Pi:·esbyops (~ ~ r.:plcr(3v:;, itpecr~ÚT't)t; az 
örQg, ~ Wl.j.i a látás), messzelátó. 

Px·esbyosphacelns (C npla~u:; öreg; v. 
ö sphacelus) = gangraena seu spha
celus senilis. 

Presbytex·, pxesbytes, (ó ~ npecr~Úrl]:;), 
az öreg, az agg. 

Px·esbytodochium (7<pecr~ÚT1J:; és Oéz.ea
~tXl felfogadni) = presbydochium 

Presis, presma (~ n:pijcrt:;, TÓ npi)crµet.) 1 
1. a lob; 2. a daganat; 3 a lobos 
daganat 

Pressio {piemere uyo1nni), a nyomás, 
massage, friction forte„ Magyarul: 
gy Ú l' ás!, gyömöszölés 

Prestis (~ 1tpfícrn;) = pristis„ 
P:r·iapiscon, p:riapiscnm, a gyöngy„ 

eleg„ V„ ö _. 
P:r·iapiscus (rcpíCt:ri:~crxo\ív monyalakot 

adni), 1„ monyszerü czöveg Hippo
krates pa.dlóján; v, ö scamnum Hip
pocratis; 2. té1)és„pamat mély sebek 
kitöltésére i 3. longuette 

Priapismus (ó ~p(rlTCllJµÓ;), tartós mony-· 
merevedés ; többnyire: fájdalmas 
monymereved·és 

Priapitis, (v ö, priapus), a monylob, 
monygyuladás. 

Priapodes (-rcpw;cr.SO't):;), monyszerű, 
monyn1erevedésben szenvedő 

Priapus (ó ;;:planoi;), 1. pogá.hyisten, a 
kertészet és szől6mívelés istene, ki 
merev inonynyal ábrázoltatik; 2 
mony, nagy mony. 

P:rimarius, px·imitivus, elsöleges, ere·· 
deti kezdetleges1 első,. Vi:> primaria, az 
ös erű, Jl,{or bus primarius, az eredeti 
bántalom. Medicus primarius, első 
orvos - de nem ~elsődo1vos«, mert 
>1elsődik« sz6 a magyarban nincs 
Főorvos. 

Px·imigenus {prin1us első, genere szÜ·· 
letni), elsőszülött 

Pximigravida {-), elöszö1 viselős, 
először terhes. Állatokniil: elöhasú.. 

PI:imipara, II pa1ai III pa1a, először 
szülö, mása dik ·--harn1adik gyer1neket 
szülő„ 

Primipa:i·tnriens (primus első, partu-· 
rire szülni), elsö szülö, először szülő 

Primitiae, 1„ az első gyü1nölcsök; 2 
az első elfoly6 magzatviz 

Primitivns prin1a1 ius Choxiou 
primitivum, az eredeti magzatburok, 
petebnrok. 

Prim.Ogenitns, p:i;·imogenius, (primns 
első, gignere uen1zeni), elsőszülött. 
Crani111n prin1igeuium craniu1n 
priu1ordiale. V, ö. 

Primoi:·, elsőrendű Dentes p1imores 
= dentes ants1iores, dentes galacti
ces, a tejfogak. 

Pxlmoxdialis, kezdeti, kiinduló, ers
deti, ös„ C1anium primordiale, ös ko· 
ponya, er edt;.ti kop0nya„ V. ö 

Pi•imordiuin (prünus elsí5, 01do xend), 
az elsl\ kezdet, a kezdet, eredet. Locus 
primordialis, a kiindulás pontja, ki·· 
induló pont 

Primula offi.cinalis J acq = 
Primula veJ:·is W., tavaszi kankalin 
Primnlinnm, kankaliual Mutschler 

szerint= cycla1ninum = a1tanitinum, 
s taláu = sa1)oninu111 

Primus, az első 
Princeps (prünu1n caput), a fő, a fQ„ 

nök, fejedelem' Dies p1 incipes 
dies c1itici, 

Principia = elemeuta V ö. 
Prlncipium, az elv, alap, alapelv, 

sarkelv1 sarkalatos elv„ 
P:c·ion (ó n:plwv), 1. a fűrész; 2 a fog„ 

sor; 3, a lékesz "koronája„ 
Prionodes (TifH0'1W01]i;1 7"p(O\IOE(Ű~;), ÍŰ·· 

részszerü. Sutura prionodes, fü1ész„ 
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Prionolabis 501 Processus mastoidens 

szerű varrat„ FGlium prionodes, fű„ 
részszerű lévél, fűrészes levél 

Pxionolabis = labidoprion 
Prisis (~ 11:pl1:n;)1 a fűrészelés, a léke

zés, vagy lékelés. 
Prisma CrO ~p[aµo:), 1. fűrészpor ; 2 a 

reszelék j 3. hasáb 
Prismaticus (v. ö, prisma), hasábos, 

hasábalakú. 
Privilegia doctoxalia, tudori szaba·· 

dalmak, kiváltságok. V ö 
P:r·ivileginm, a szabadalom, kiváltság 
Px·obabilitas {-), a lehetőség, való·· 

szinűség 
Px"Ohasis (~ 7CpÓ~o:crt;} 1 a szervek he

lyükből való eltávolodása, a szervek 
helyváltozása, ill. séxvnél, elöesésuél. 
Kraus szerint jobb volna parabasis. 
Pape szerint p1obasis: haladás, gya
rapodás és »lábas-jószág« 

Px·obatorlus (-), kísértő, kisérletező1 
kénüő, iató, Incisio p1obat0ria, kémlél 
v. p1óbabemetszés, látó bemetszés, 
Punctio probato1ia, kémlö„szúrás, v. 
ké1nszúrás, pr6bacsapolás, látócsapo
lás. »Kémlő szúrcsapolás«, magyar 
barba1ismus V ö,. lJunctio. explora
toria, 

Problema (tO 7i:pÓ~AY)µ'X), feladat, meg· 
fejtendö valami, megfejteni való, 
Egyéb nem tartozik ide. 

Problematicns (npo~);fJµ0::-nxó;), mi a 
megfejtendél feladatra vonatkozik, 
tehát a ini kétes, megfejtetlen. 

Probole (~ rcpo~oA'fÍ) == p1ocessus seu 
apophysis ossis. 

Procalymma (•q Tipoxo'.Auµµa), a sze
méremkötény„ Ertsük alatta a hotten„ 
tota nélk kis sze111éremajkaiknak túl
tengését'? 

Px·ocax·dinm (rO 7tpoxo'.~8to'i), Pape 
sze1·iut: = scrobiculum cordis; 2 
Kraus szerint azonkivül a gyomor 
felső szádja. Azonban nem mondja, 
hogy inire alapi~ja ezen <htelmezé„ 
sét. Azt tarton1, hogy n1aradjunk 
meg Pape n1agyarázatánál. 

Procatarcticns (npoxrL't"rlpx:nxci;), előre 
inent, elözn1ényes Causa p1·ocatarc
tica, előzményes, előrement ok 

Procatarxis (~ 1t:poxd1"ap~~;) = p1ae
dispositio. , 

Procednra (procedere eljárni), az el· 
járás, elbánás. 

Procephalns (é 11:poxúp0::Ao;), a fejők 
Processns (--) 1. a folyamat; 2„ a 

nyulvány 
Processus accessorins se„ vertebrae 

lumbalis, az ágyékcsigolya já1ulékos 
nyúlványa. 

P.t·ocessns ac.utus Ba:r·tholini --

• 

processus cristatus Eustachii = crista. 
galli ossis ethmoidei. 

Processns. anconaeus = olecranon. 
Px·ocessus anonymus, tuberculum ju· 

gulare, névtelen nyúlvány, torkolati 
dúdor 

Px·ocl!ssus articula:r·is se. vertebrae, 
izületi nyúlvány, izülö nyúlvány, a 
csigolya ízületi nyúlványa 

Px·ocessus ascendens seu froutalis seu 
nasalis se. ossis maxillaris supe.riorisi 
az 01rnyúlvány, az ábrázati csont 
or1nytllványa. 

Px·ocessns Blnmenbachii 
cinatus, Blumenbach··féle 
nyúlvány. 

seu un. 
horgas 

Processus cex·ebelli ad cex·ebrum, 
az agyacs nyúl ványai az agyvelő felé. 

Processns cex·ebelli ad corpus qua· 
tb·igeminum, az agyacs nyúlványai 
a kett6s ikertest felé. 

Processn!S cerebelli ad pontem, az 
agyacs nyúlványai a Várol hidjához 

Px·ocessns chemicus, vegytani fa .. 
lyamat 

P:r ocessns ciliax·is se. choroideae, 01a 

serrata choroideae, a fogas nyúlvány. 
Processus 'ciliai:'is, sugártesti nyúl· 

vány 
Px·ocessus clinoidens, lejtö melletti 

nyúlv<Lny, Balogh szótárából. 
Px·ocessus con~yloides, bütyöknyúl

váuy7 fejecses nyúlvány„ 
Processns conicus = processus odon. 

toides„ 
Processns cr•istatus Eustachii = 

crista galli ossis ethmoidei. 
Pi:·ocessus cruciatus dnrae matx'is, 

a ke1nény agyvelőmeznek - keresz. 
tadz{) nyúlványai 

~rocessus dni:ae matris, a kemény 
agyvelőmez nyúlvanyai, 

Px·ocessns durae m.atris falcifox·mis 
majo:r· = falx ce1eb1i, 

Px·ocessns dnxae matx·is falciformis 
minoi:· = falx cerebelli, 

Px·ocessus ensifoxmis alae minoris 
ossis sphenoidei1 az @kcsont kisebb 
szárnyai. 

Px·ocessns fx·ontalis se. ossis ma· 
xillaris infexloris processus 
ascendens 

Pi:·ocessns infundibuliformis fa.s· 
ciae transvexsae, a barántp6lya v. 
haráuttakaró tölcsérszerű nyúlványa 

Px·ocessns jugnlaxis, torkolati nyúl· 
vány 

Pi:·ocessns lacximalis1 a könycsont 
nyúlvanya 

Pi:·ocessns lateralis calcanei = SUS·· 

tentaculum 
P:r·ocessns mastoidens, csecsszerű 



Processns mammillares cere-bri 502 Proetitis 

nyúlvány Synonym : apophysis mam
millaris, 

Processns mammillares cerebrÍ = 
corpora mammillaria 

Px·ocessns maxillaris, állkapocs·· 
nyúlvány. 

Px·ocessns mnscnlar·es , izmoknak 
sz0lgáló nyúlványok 

Px·ocessns nasalis ossis maxillaris 
snperioxis = processus 'ascend'ens. 

Processns nncleifox·mis = proc.essus 
adontoides, 

Processns odontoideus, seu nuclei„ 
fOrmis, seu turbinatus; a II·ik nyak
csigolyának fognyúlványa 

Pr·ocessus orbitalis, szemgödrí nyúl
vány„ 

Processus organicns, szerves vagy 
élettani folyamat életfolyamat 

Px·ocessns ossens, csontnytllvány. 
Px·ocessns palatinus, íny .. nyúlvá.ny 
Pr·ocessns px·imigenii cranii ~ tu-

bera cranii.. 
Processns pterygoidei, alae infe

riores seu palatinae ossis sphenoidei1 

a szárnysze1 ű nyúlványok. 
Processus pyramidalis, pyxamis

szerű, gúlaszerü nyúlvány 
Pxocessns pyramídalis glandnlae 

thyx·oideae, cornu mediu1n glandu
lae thyroideae, a paizsmirigy közép 
szarva. 

Px·ocessus Ravii seu Folii, a kala· 
pács hosszú nyúlványai Ravi-féle v. 
Foli-féle nyúlvány 

Px·ocessns reticularis Lenhossekii, 
Lenhossék-féle szitaszerű nyúlvány 
a gerinczvelöben 

Processns sphenoidalis, ékcsonti 
nyúlvány 

Px·ocessns styloides, nyélszerű nyúl
vány, Nem l'>karcznyU.lvány« -
mert a mi :.karcz,<1 az nem lehet 
nyúlvány 

Processns tu1binatUs processus 
odontoides. 

Processns nncinatns = p1ocessus 
Blumenbachi 

Px·ooessns vocalis, hangszálagnyúl
vány (processus cartilaginis aryta· 
noideae) 

Processns xiphodes, kardnyúlvány 
Azonos értelműek: cartilago cuspi„ 
data, ensifonnis, epiglottalis, ensi
culata., mucronata, os epiglottale. 
Jegyzet Egyéb »processus«-féléket 

találhatni a megfelelö mellékneveknél 
Pr·ochilidinm (cO r.pox~tAlO~ov) = pi:o

cbilum 
Pxochilnm ('rO ;.pÓXEl).O'I}, prolabium, 

az ajk széle. 
Prochthaemox·r·hagia (ő -rcpwxtó; a 

végbél; v ö. haemorrhagia), végbél
vérzés, haemorr·hagia ex ano, hae-
morrhagia tecti , , , 

Pro-chthypodesmns (o -:cpwxco; a veg
bél, U-:có ala, 0 Oi;crµÓ; szálag), végbél~ 
támasz = subligaculum ani, 

Pxocidens (-), elöesö„ V ö . 
Pxocidentia (procidere kiesni) 

prolapsus, proptosis. . 
Procidentia ani = prolapsus a.lll„ 
Px·ocidentia iridis = prola.psus iridis„ 
P:x·ocidentia ocnli = ophthalmoptosis 
Procidentia ntex·i = prolapsus uteri 
Proclinatio (proclina1e előre hajlani), 

elör eha jlás. 
Px·oclivis, meredek„ 
Proclivitas (pro elött, clivus do1nb), 

a lejtö 
Procneminm ('rO npoxv"'1µ1ov), a sip

csont, tibia, alszárcsont. 
Pxocoelia, px·ocoelns, a potroh, 16g6 

has V. ö 
Pr·ocoelins (7i:POxoO.t~;), potrohos 
Procondylus (ó r.:pox.óvOuAo;), első UJ.1·· 

perez (az ujj hegyétől számitva a 
harmadik) 

Procx·eatio (procreate teremteni), 1. a 
tere1utés, termesztés; 2 nemzés, kép
ződés 

Px·ocx·eatio sanquinis = haematosis„ 
Px·ocrisis (~ 7CpÓxp(.O"tc,)1 korai k61 válság, 

p1oeccrisis. · 
Procrisicus (v. ö. proctisis), k0ra vál
. ságú. 
Pr0Ctag:1:a (v ö. proctos a végbél; ~ 

1.lypr.1. a fájdalo1n), segfájdalom, v8gbél
görcs 

Proctagricus (v ö. p1·octag1a), végbél
gör usi. 

Proctalgia (proctos i cO !í.Ayoc, a fá.jda. 
10111), végbélzsába. 

Proctalgicns (v„ ö. proctalgía), vég
bélzsábás 

Px·octatx·esia (v. ö proctos és atresia) 
= a tresia recti. 

Px·octati:·eticus (v. ö proctat1esia), 
végbélzá1latí, végbélzáros 

Proctauxe (v ö. proctos; ~ r.1.Ü~ij a 
túltengés), 1.. a végbél nagyobbodása, 
túltengése; 2. a végbélnyilás tágu
lása 

PrOctectasia (v. ö p1octos és ectasis), 
a végbélnyilá.s tágulása 

Proctenclísis, proctencleisis (v„ ö 
proctos és euclisis), a végbélszoros, 
segszo1os 

Proctenrynter (v ö. inoctos és euryn
ter), segtágitó - dilatator ani, vég„ 
bél tükör 

Pr·octitis (ó r.p&>xró; a végbél), a vég
béllob, végbélgyuladás„ 

1 

1 
! 
'( 

1 

i 
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Proctitis blennorrhoica 503 Profnsio seminis 

Proctitis blennorrhoica, idült vég·· 
bélhurut, a végbéltakár. 

Pi:·octitis gonoi:·r·hoica seu pyo
i:rhoica, kankós végbéllob, végbél
kankó. 

Pxoctitis nlcero§ia, fekélyes végbéllob. 
Px·octoblennozemia (v„ ö. proctos és 

blennozetnia), blennozemia recti, vég
bélnyákfolyás, i·iült végbélhurut, p1oc
titis blennorrhoica 

P:r·octocace = cacoproctia. 
Proctocele (v. ö proctos és cele), vég„ 

bélsérv. 
Proctocele vaginal~s, jobb kifejezés 

rectocele vaginalis helyett V„. ö .. ezzel. 
Proctocystotomia (v„ ö. proctos és 

cystis i Tiµvt:tv metszeni), húgyh6lyag·· 
végbélmetszés, a húgyh6lyag meg„ 
nyitása a végbélen át. 

Proctodynia (v. ö. proctos; -lJ 0151.Ívi] 
a fájdalom), a végbélfájdalom, a vég
bélgörcs. 

P:i:·octodynicns (v,. ö. proctodynia), 
segfájdalmi, végbélgörcsi 

P:i:·octoencleisis = procteuclisis. 
P:i:octomenia (v„ ö proctos a végbéli 

cd µ:ij~e:i; a h6szá.m), hószan~vérzés a 
végbélen át? 

P:c·octom.et:i:icns (--), végbélmérő. V. ö. 
P:c·octometi;·um (v. ü„ procto~ és -rO 

µÉ-rpov a mérték) '==== archometrum 
Proctoncns (v. ö„ proctos; 0 Őyxo; a 

daganat), a végbéldaganat, végbélt~.
lyog 

Pxoctoplastice (v.. ö„ proctos és plas. 
tice), segalkotás„ V. ö. proctotoreusis, 

Pi:·octopolypns (v .. ö. proctos és poly
pus), végbélhabarcz, végbélbeli pöfe
teg. 

Pi:·octoptoma = prolapsus ani V. ö, 
Pi;·octoptosis (v„ ö proctos; ~ ni:Wcru; 

a kicsusza1nlis 11 végbélk.icsusza1nlás, 
végbélkiesés ' 

Procto:i;·:i:·hagicus (- ), végbélből vérző 
· stb„ V ö. 

P:i:·octo:i:·i:·hagia (v ö. p1üctos; ~ fi:xyYj" 
a szakfLdás), végbélvérzés 

Procto:i:·rhenma (v„ ö,. proctos és iheu„ 
lna), végbélcsúz ! ? 

Proctorrhoea (v., ö„ p1octos a végbél j 
fio.r-v folyni), végbélhurut, végbéltakir ! 

Proctorrhols = haen1or1hois 
Proctos (0 rcp,hlxTo'i;), az alfél7 a vég

bél, a seg 
P:i:·Qctoscirrhns (v. ö. p1octos és sci·· 

rrhus), a végb81 rost1ákja, scirrhus 
re e ti 

P:r·octospasmns (v ö. p1octos és spas„ 
mus), a végbélgö1cs, seggö1·cs, tenes
mus„ 

P:r·ociostenosis (v„ ö. p1octos és ste
nosis), végbélszoros, végbélszükület 

• 

Pi;·octotocia (v ö. proctos j b -róx:o; 
szülés), paitl11 per anum végbélen át 
való szülés. 

P:r·octotomia (v .. ö p1octos; Tlµ-ve:~'Y 
metszeni), a végbélmetszés, végbél
nyitás, a segzár mívelete, segalkotás. 

P:i:octotorensis (v. ö„ pioctos; cope:Úe:~-v 
fú1·ni), segfúrás -· a segzár mívelete, 
segalkotás 

P:1•ocumbens (procumbere lefeküdni), 
fekvő; pl. caulis procumbens, fekvő 
szár ' 

Px·ocuratio (procurare gondoskodni), 
megszerzés, gondoskodás. 

Px·ocn:i·atio aboi:·tns, magzatelhajtás, 
gye1mekelhajtá::::. 

Prodiginm (prodicere jelezni), judi
cium, a k6rjel 

Pl:'od:i;·oma symptomata, kórelőjelek, 
a k61 előjelei. V. ö. prodromus 

Prod:i;·omalis {hybridum) = prodro
mus 

Prodl'·omU:m symptoma, a kór elő~ 
jele. V ö 

Prod:romns (Ó npÓOpoµoi;, ~ 'ltpoOpoµrí, 
-rO JCpÓOpoµo-v), a hhnök, hhmond61 

előfutó 
P:i:·oductio (producere előteremteni), 

1. az elöteremtés, teremtés, termesz
tés, létrehozás; 2 = processUs, apo
physis. 

Productio uvulae, a nyelvcsap meg
nynlrl:,sa. = hypostaphyle 

Px·oductiones carnosae myl"tifor„ 
mes = carunculae my:rtiformes, 

Pr·odnctivitas (-), termékenység 
P:i;·oductivus (-), ter1nékeny, ter1nü, 

ter 1nesztö, te1·melő. 
Pi:·oductum (-), ter1nény, ter1neszt„ 

Inéuy. 
Proeccrisis (rcpÓ elő; v. ö eccrisis), 

ko1·ai válság. 
P:r·oembi:·yo (pro és en1bryon), előcsir 1 

a csir eleje,. Balogh szótárából. ]\fond„ 
hatjuk ugyis, hogy »proömbryon«, n1i 
hclyesobb, csak hogy genitivusa nen1 
l1proi:i1nbryonis(<, hanen1 )Jproömbryi<( 
V. ö embryon. 

Pi:„oflnvium (profluere kifolyni), a ki
folyás, bőséges k61os kifolyás 

Profluvinm alvi = dia11hoea, 
Pi;uflnvinm genitale mnlieJ:·um 

ineuses, inenstruatiu, 
P:i:·ofluviu.m seminis = pollutio 
P:i:ofluvinm ventris =---= diar1hoea 
Profnndns, mély, mélyen fekvő. Vena.e 

p1ofundae, mélyen fekvő erek: pl 
venae profundae brachii, a kar mé
lyen fekvő erei 

P:i:·ofnsio aqnae = hydtops. 
Profnsio sanguinis1 vérzés. 
Profnsio seminis = pollutio . 



Profnsus 504 Promontorinm ossis sacri 

Profnsns, igen bőséges, áradó„ Sudor 
pr ofusus, sudoi colliqua.tivus, bősé
ges, nagy izzadás. 

Progastor (é rcpoycla"rwp), a potrohos 
P:r•ogenaeos1 p:r'ogenaens (npoyi\ltlo;), 

kiálló állú, hegyes 'állú. Rendesen: 
facies progenaea, hülyeséggel párosult 
hegyes állú ábrázat kis aiczczal és 
homlokkal. 

Progenies (-), proles, ivadék1 nem
zedék, 

Proglossis (~ rcpoy),wcral~).a nyelv hegye 
Pr•oglottides (ln'0glottis = proglos

sis ?), a galandféreg ízei„ 
Pr·ognathia = prognathismus 
P:r•ognathia infe:r:'ior (v ö. progna

thns), kiálló állkapocs (mint álla-
pot), kiálló á.llcsontúság. 

Prognathia snperior· (-),kiálló ábrá„ 
zatcsontúság 

Px,ognathismns, p:rognathia (-), 
kiálló állcsontúság. Török Au:fél sze
rint ; előre nyúlt állcsontUság„ V, ö 
prognathia inferíor et superi0r 

Prognathns (pro előre; v .. ö. guathus)1 

kiálló vagy előre nyúlt állkapocs -
vagy ábrázatcsontU. Utóbbi esetben: 
ha »prognathia superior« van szóban 

P:r·ugnosis (~ rrpÓy\lr.lcrt.;), elöretudás, 
előrefelismerés, k6rj6slás, jóslat. 

Prognostica, pz·ognostice se a:rs 
( npoyvwcrTtx~ -rix. \11]) = :prognoHis. 

Prognosticus (1tpoy\IWO"'rtx.Ó;), kór:jós·· 
lati, k6rj6sl6. 

Pi:·ogressio (progredi haladni), hala
dás, gyarapodás. 

Progressivns (-)1 haladó, gyarapodó, 
fokozódó 

Projeotio (p1·ojicere elörevetni) elöre
vetés, kivet-és. 

P:r·ojec„tnra = processus 
P1·olabium (pro és labum) = pro

cheilon 
Prolapsns (prolabi kiesni, elé\reesni), 

kicsuszás, kiesés1 kifordulás, kicsu
szamlás, kiiszamlás. Eddigelé: iszam, 
Megta1·that6-e ezen rövidités? Döntse 
el a Nyelvőr t 

Prolapsns ani = prolapsus recti 
Prolapns cerebri, agyvelökicsuszam

lás, az agyvelő kitolulása. 
Px·olapsns funicnli nmbilicalis1 a 

köldökzsinór előesése.. Balogh szó
tá1·áb6l 

Prolapsns intestinoxnm, a belek ki
csuszamlása, kiiszamlása, 

Prolapstts iridis, a szemrekesz vagy 
szivárványhártya kicsuszása, 

Prolapsns lentis1 lencse:ficzamodás, 
lencseelőesés .. 

P1·olapsns lienis1 a lép kicsuszam
lása, kiiszamlása 

Px,olapsns linqnae, 1„ nyelvkicsu
szamlás, nyelvl6gás i 2 macroglossia. 

Pr•olapsns mncor,;ae a:u.i, a végbél 
nyálkahártyájának kitolakodása, ki
csuszása 

Pr-olapsns nodo1nm haemo:r1'hoi
dalinm, az aranyeres c.sompk kivül 
rekedése. Balogh sz6táráb61, 

Prolapsus placentae, másaelőesés„ 
Balogh szótárábOl 

Pi:,olapsns pnlmonnm, tüdöelöesés. 
Prolapsns recti, a végbél kicsu· 

szamlása, végbéliszam. 
P:rolapsns testicnli, a here kiesése, 

kicsuszamlása 
Prolapsus utei:i, r.. méh kicsuszan1lása .. 
Pi:,olapsns nteri gi:avidi, a terhes 

inéh kidülése, kic,susza1nlása 
Pi:·olapsns vaginae a női hüvely fa

lainak kiiszamlása 
Px·olapsns vesicae n:rinaz'Íae, inver

sio vesicae urinaliae, _a húgyhólyag 
kicsuszamlása, kifordulása 

P:r·olapsns vesicac n:r·ina::r-iae oon
genitus, világrahozott húgyh6lyag~ 
szakadás vagy húg,yh6lyag·-rés A has
fal és a húgyhólyag nyilt. V. ö 
eversio vesicae, exstrophia vesicae, 
inversio vesicae1 fissura vesic.ae su
perior. 

P:rolepticns (npo);l')rrnxó;) = anticipans „_ 
Paroxismus p1·oloptious seU antici
pans, ko1ábban jelentkező rohan1. 

Proles (-) = progenies 
Pr omanns (? !), állitólag : hfr'IJ"elyk 
Pr·om.ethopis (~ n:p,[J.$Tc.>rcl.;), a homlok 

szine - takarója? Szemellenző? 
Pr'ominens (-), kiáll6 .. V„ ö, 
Pl'·ominentia (pro1uinere kiállani), ki-· 

nyúlás, dudorodás, en1elkedés V ö. 
protubelantia 

Prominentia annulaz'Ís ce:rebl'·i, 
agydúcz, agyvelödúcz. (? !) 

Pl'·ominentia coz·neae = c.e1atocele 
P.x·ominentia lai:yngis = nodus gut-

turi s 
P1,ominentia ossis continna = apo

physis ossis 
Prominentia 11mbilicalis = he1nia 

u1nbilicalis. 
Prominentiae albicantes = pro

cessus n1ammillares cereb1i = cor· 
pora ma1nmilla1ia 

Prominentiae qnadrig·eminae 
corpora quadrigemina 

Prominentiae semiovales mednl
lae oblongatae = olivae seu cot··· 
pora olivaria medullae oblongatae, 

Promontorinm (-), a fok, elöfok 
Promontoi:"Íum faciei = ·nasus. 
Promonto:rinm ossis sacri, a ke-

resztcsont foka 

' 



Promontorinm tympani Walter 505 Prosopectasia 

Prómontorium tympani Waltei:·, 
a dobhártya foka. V. ö. tuberositas 
t,ympani Lieutaud V. ö. Hyr tl Ono1nat 
anat pag. 424. 

P:i;·onaum, pi:·ona.us (r.:pÓvtto~:; templom 
előtt?) = atrium seu vestibulum va
ginae Egyebekre v. ö Hyrtl Ono
mat. anatom. pag„ 424. 

Pr-onatio (-) 1 a borintás - befelé 
f o I dit á s„ Borintás, botiut6 - te
hát »borintani< is - ugy látszik, 
becsempészett szavak Alkotásukat 
alig lehet ugy megokolni, hogy joguk 
az élethez é1)segben maradjon. A.z 
akadémiai Nagy-Szótár nen~ iktatta 
be őket a magyar szókincs közé, a 
néptől sohasem hallottam használni 
s végre rosszúl adják azt, mit jelen
teniök kellene, mert befelé forditá,s 
és borintás közt ne1n lehet azonos 
értelmet találni 

P:ronatox· se. mnscnlns (v„ ö p1ona
tio), befelé forditó izoru Ed
digelé: bol'intó izom. 

Px·oner-vatio (pro és nervus) = apo· 
neurosis. 

Px·onoea (~ 1CpÓ\low·.) = prognosís. 
Px·onucleus {pro elséí, ős értelemben; 

v„ ö nucleus), eredeti mag vagy 0s-
1nag, az ondótestecs alkotta első mag 
a te1mókenyitett petében. 

Px·opaga.tio (inopagare sza1Jorodni), a 
szapoi"Odás, tenyésztés„ 

Px·opedentia uvulae, a nyelvcsap le
csüngése, megnyúlása V, ö ·hypo„ 
staphyle 

Pi:·ophthalmus (v„ ö. 7"pÓ elő és opthal
Jnus), dülledő vagy dülledt szem{i, a 
dülledt szen1. 

P:1·ophylace (~ 7Cpo~n1),o:x/i) = pro1Jhyl„ 
laxis 

P:1ophylactica 1·emedia, megóvó, 
ineutő szerek V. ö. 

Prophylacticns (npocpvAa:xnxÓ;), rneg„ 
óvó, védő, 111entő 

Pr·ophylaxis (~ r.pocpÚAo:;t;, 11:pocpu),(Í'r-:st~ 
megóvni), megbvás, megőrzés, men
tés, előrelátás. 

Propionicus (n:pó elűtt, -rO 'ltfo\1 a zsír), 
propionsavas 

Pr·opionum (-), a pro1Jion V ö pro
pionicus„ 

Proponesis, proponos (npó elő, Ő .r:O
vo.; bántalo1n), az elöfájdalo1n, előre~ 
menö bántalom. 

Pi;·opons (a st1atum zonale domború 
része), az elöhid. Synony1n: ponticu·· 
lus, corpus t1a.pezoides. 

Px·opo:1·tio, az arány, a viszony. 
Pr·opotisma, pxopotismns (TC npo-:có„ 

Tlcrµa, 0 nponoT1crµÓ;), 1 az italkiua„ 

lás j 2, szer-beadás, szerelés, gyógy
szeritatás 

Px·op:rietas (pioprius tulajdon)1 a S~ját„ 
s!}g1 tulajdonság. 

Px·optoma (-:0 rcpll'-r.-.Ulµa) =>=- prolapsus„ 
A »proptosis(( eredménye. 

Px·optosis (~ TipÓn-rUlcrt;7 nporcln-rEt~ elö
esni), az előesés, kicsuszamlás, ki
fordulás, prolapsus 

Px·optysis (·~ -;rp?Tcru1:n.; ), a kiköpés, a 
könnyű kiköhögés, turhás, könnyen 
szakadó köhögés, ex1}ectoratio, tussis 
humida, 

Px·opnlsio, px·opnlsns {propellere elő·· 
rehajtani), az elörehajtás, lökés. 

Propnlsivns (v ö propulsio), előre~ 
hajtó, lökő, taszító, Vis propulsiva, a 

. t_erjesztő erő, szétteijesztö erő 
Px·opylaminnm (?), propylamin 
Px·opylennm (?), propylenum, propy· 

len 
Propylgly.colicns (propylum '?és gly

cocolicus), hústejsavas. 
P:rol:a (·~ npWpo.:), a hajó mellső része. 

Os p101ae = os f1ontis 
Prornptio (pro1u1npere előtörni), a 

a kitörés, a r·oham. 
Px·ox·uptio sanqninis, vérhányás ro· 

hama, vérokádás 
Prosectio (prosecare szétvágni), szét„ 

vágás, bontás. 
Px·osectio cadave:ris, a bonczolás, a 

tetembuutás., 
Prosecto:r·, a boncznok, a tetembout6, 

tetembonczoló 
Pi:·osecto:r:'inm {-)1 a bonczterem , 

bonczoló-teren1, bont6-te1em. 
Px·oseneephalon (ri:po'; felé, ell:Stt; v ö. 

encephalos}, elöagy„Balogh szótárából.. 
Pr·osenchyma (n:po''.; között és v, ö, 

enchy1na), IIayne : sejtközi szövet, 
p1osenchymsejtek, sejtek szemcsés 
burokkal, szemcsés lerakodással 
kívül 

Prosopalgia (v. ö p1osopon; -rO 
Ű..):yoi; a fiijdalotn), arczfájdalom, 
a1czzsdba V, ö neuralgia faciei Fo· 
thergilii1 le tic douloureux (André) 1 

trismus dolo:dficus, neuralgia trige„ 
mini 

Prosopalgicus (v ö„ prosopalgia), 
ar czzsá bás, 

Prosopantritis (-), houüoküreglob, a 
homloköböl nyákháityájának gyula· 
dá.sa. v„ ö 

Px·osopantx·nm (v„ ö prosopon j TO lí.v
-rpov ba1lang, üreg), a homloküreg, 
honüoköböl. 

Px·osopectasia (v ö. prosopon és ec· 
tasia). az arcz és végtagok óriási 
fOkú növése. Szóról szóra.: az ábrá
zat szertelen növése, gyarapodása. 
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Prosoperysipelas 506 Prosternidins 

Prosoper'ysipelas (v. ö„ prosopon és 
e1ysipelas)1 az arczorbáncz, erysipelas 
faciei, 

Prosopocarcinoma (v ö prosopon és 
car cinuma.), az ar czr ák, az ábrázat 
rákja 

Prosopocarcinomaticus = proso1Jo
carcinomatosus. 

Prosopoca:c·cinomatodynia (v. ö. p10-
sopoca1·cinoma és -fi OOJv·I] a fájda
lom), rákos a1czfájdalorn, 

Prosopncaz·cinomatosus (v. ö proso
pocarcinoma)1 arczrá.kos 

Prosopodysmor·phia (v. ö prosopon; 
~ Ouaµop~lé:t torzalak), hemia.trophia 
fftci<1lis progressiva egy a1uzfélnek 
halad6 sorvadása. 

Pr·osopologia (v„ ö prosopon; Ó AO'yor; 
a tan) = physio~nomice 

Px·osopon (TO T.pc'crwnov), az arcz, az 
ábrázat 

Pr'osoponeuxalgia (v. ö. prosopon .és 
neuralgia) = prosopalgia 

P.r·osopoplegia (v. ö p1 osopon és ~ 
TCktJYtÍ a szélhűdés), pa1alysis nervi 
facialis, az a1cz szélhi'.idésc, az ábrá-· 
zat bénulása 

Pi:;·osoporr·heuma (v„ ö. p1üsopon 'és 
rheuma), a1czcsúz, ábrázatcsúz. 

P1·osopotho1acopagus (v ö, proso
pon, thorax és rcr.J.ydr; összekötő), iker
szörllyetegck, kik <trczukon, inellükön 
és nyakukon 6ssze vanua.k nüve. 

Pz·osopotocia ("rO npóawn:ov az arcz, 0 
róxor; a szülés), arczsziilés, a1cczal 
születés, par tus facialis 

Prosopotopologia (v. ö. prosopon és 
6 rón:oc, a táj, b Aóyoc, a tan), az a.1cz
táj boncztana, az arcztájak boncz·· 
tana, az ábrázat tájboucztaua 

Prosper'matismus (Quedliot; ;;;pÓ el(íre 
és spe1martisn1us), az ondó i·endelle~ 
aesen korai kihajtása, ko1ai elvetése 
a közösülésnél il. ö spermato1'lhoea. 

Prospheromenon (rO ttpocrcpepÓµevov) = 
Prosphorema (TO npoacpÓpl)µo:), a külső 

behatás, külső hatány. 11.'öbbesben = 
})!ospheroinena, prosphe101nata, kiilsö 
hatások. 

Prosphysis (~ npc'cr9ucrt;), az összenövés. 
P:t"Ostata (tulajdonkép: prostates inas

culini gene1is; 0 n:pocrnirl);, npÓ előtt, 
't;ro:vr.J.t állni), a dülűn1iiigy. »Diihni
iigy« elvetendő. S 1niért dülömi1igy? ! 
Hát azért, 1ne1t azt ké1Jzelem, hogy 
az, ki a dülmirigyet alkotta - ta·· 
lán a dülö-re gondolt Szó1'Ól szóra: 
előljiLró n1iiigy. S,yuouym : testes ini
nores. ·v„ ö parastates 

Px·ostatalgia (v, ö„ prostata; TO f:í).yoc, 
a fájdalom), a dülőmiiigy f~jdalma, 
a dülömi:ógy zsábája, 

Prastatalgicns (v. ö. prostatalgia), mi 
a dülőmirigy fájdalmára vonatkozik. 

P:i:·ostatauxe (v. ö .. prostates ; ~ a~~'l'J 
á túltengés), a di.ilöm:.Tigy túltengése, 
gya1·apodása, hype1.tro1Jhia prost.atae. 

P.rostathelcosis (v, ö. prostates és 
helcosis), a dülömirigy fekélyesedése„ 

Pr·ostaticns (TipOO"t"r.J.TtY.Ó;), dülőmiri„ 
gyes. Liquor p1·ostaticus, a dülőmirigy 
nedve. Capsula inostatica, a dülÖ· 
mirigy t6kja. 

Prostatiticns (-), dülőmirigygyula
dási 

Prostatitis (v. ö prostata.), dülőmi-
1igy1ob, dülőmirigygyuladú.s. 

Prostatitis acuta, heveny dülőmidgy
gyuladrl.s 

Prostatitis blennor:i:,hoica, seu go· 
noz'x·hoica, kankós dülö1nirigylob. 

PI'Ostatitis chronica, pr·ostatv1rhoea, 
idült dülömil'igyfolyis. 

P:1·ost.atitis gonoI'J:·hoica = prostatitis 
blennorrhoica. 

Pr"Ostatitis phlegmonosa, phleg1no
ne prostatae, a dülö1Y.irigy tá.lyóga, 
dülömiiigytályog. 

Px·ostatocele (v ö p1ostates; ~ z~),'11 
a sérv), a dülömiiigy sérve, daganata, 
tt'rlteugése. 

Prostatocelicus (v. ö. p1ostatoccle), 
dülőn1irigysér vi, dii lö1nhigydaganati. 

Prostatolithi, a dülömüigyköve9sek. 
\T„ ö. pn:statolithus 

Pr·ostatolithicns (-), dülömiiigykö· 
ves. v„ ö. 

P.r·ostatolithus (v. ö. p1ostates; 0 ).l'.Jo; 
a kő), diilö1niiig,ykövecs 

P.t·ostatoncns (v. ö, prostatcs; C Őyx.os 
a dtt.ganat) = in0statoccle. 

Pr·ostatopa:t·ectasis (v, ö prostates; 
n:o:pe:x.rehe~v oldalt kitágulni), 1. a dülö
inüi,g-y gyarapodása, túltengése; 2 a 
dlílömüigy rákja 

Pr·ostatorrhoe (v. ö, p1ostates; pE(~ 
folyni), kóros kifolyás a dii.lömirigy· 
ből, a dülömüigy válm<inyának v. vá
ladékának kó1·os kifolyása, különösen 
vizeletnél. V. ö„ p1ostatitis chronica. 

P:1·ostatox·x·hoicus (v. ö. prostato-
11hoea), dlilö1niiigykifolyásban szen
vedő. 

Pxostatoscirx·hosus (-), dülömirigy·· 
rákos: V. ö. 

P:1·0 sta toscir·:t' h ns ( pr osta ta és s cir 1 h u s), 
a dii.lBmirigy rostrákja 

Prostatotomnm (v. ö. p1ostates és 
riµvet'J metszeni), dülő111irigykés? Ba
logh szótárából 

Pxosternidius (r.poa-repvlfüo;; 1tpo'. előtt 
és v .. ö ste1nu1n), szegycsont elBtti, 
szegy előtti. Prosteruidium se. reme· 
dinm1 mellre való sze1. 
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Prosternnm 507 ProtozOon 

Prostei:•nnm (1CpÓ i;ilőtt; v. ö sternum), 
rovartanilag: a mellső szegycsont 

Pi:·ostethicus (1'pocrrri'.Jo~Ói;), melles, 
szegy0sonti 

Pi:·osthesis (-/i npÓcr5-eO"ti;), 1 appe-ndix, 
a függelék j 2,. a függesztés, a p6tlás, 
az odaragasztás, foltozás, hiányzó 
részek alkotása. v„ Ö, prothesis 

Px·osthesis ocula:r·is, n1űleges szem 
alkalmazása, vendégszem illesztése, 
sze1nillesztés, műszemillesztés. 

Pi:osthesis ox·ganica = autoplastice. 
Pi:·ostheta i:·em.edia(-),külsőleg alkal

mazandó szerek; pl supposito1ia, 
pessaria v„ ö' 

Prosthetus {';i:p6o-~i::toi;), odaragasztott, 
odaalkalmazott 

Pxostitutio1 meggyalázás, nyilvános 
bujaság. 

Pi:·ostomia 
labioru1n, 

Pi:ost:r·atio 
kimerülés. 

(~ npocrToµla), co1nissura 
az ajkak eresztéke, 
(proste1nere lecsa1n1i), a 

P:x·ost:c·atio vixium, debilitas 1nagoa, 
erőkime1ülés. 

P:xotagonunt (?), phosphortartó fehér
nyeféleség az agyvelőben, a protagon. 

P:t'otaminnm ('?), fehérnyeféleség az 
ondóban; a protamin, 

Pi:·otective silk (angol), sebvédő ta
fota, scb6vó tafota. 

Px·oteifoi:·mis (proteus és fonna, idom), 
sokidomú, sokalak.ú, sokféle. 

P:c·oteinum_ (r.pbh·o~ első; v ö p1oteus), 
Íehérnyeféleség, a proteus. 

Protensio (p1otendere kitá.gitni), ki
tágulás, kinyúlás, nyúlvány Proten·· 
siones glandulares cerebii = p1·ocessus 
n1arnmilla1es cerebri 

Pz·othesis (~ rrpÓ::JEOl~ ·a kirakás, köz
szemlére kitevés), orvosi ér·telen1-
ben: alkalmazás, illesztés, hiányzó 
részek pótlása, alkotása. V. ö. pros
thesis. A zá.rjelbcn olvasható, hogy 
prothesis nen1 azt jelenti, mit vele 
jelenleg az orvosi üodalon1 meg akai 
értetni.. Nekem ugy tetszik, hogy itt 
hiba csúszott be, s tulajdonkép »pros
thesis« szót kellene használni p10-
thesis helyett. M-egerősitik ezen néze
temet a régibb szótárirók is (Sieben
haar, Kraus), kiknél prosthesis sz6t 
találunk jelzetteu1 é1tolembeu, de 
»prothesis« kifejezést hi<Lba keresünk 
A »prothesis« is megmaradhat az 
01vosi szótá1bau - a teteu1eknek 
közszemlére, vagy köz1negtekintésre 
val6 kitevés - értelemben 

P:r·otho:xaootheca (rcpó elő i v. ö tho
rax:; ~ ::J-rixY1 a tok), rovartanilag: a 
rova1álczák mellső lnelltokjuk. V. ö 

P:r,othor·ax (-rrpó előtti v„ ö„ thorax), a 
l'ovarok felső mellgyiírüi, collum. 

P:x·othyle (.-cphlTo; első, ~ ÜAY) az anyag), 
az ősanyag 

Protiater' = 
P:xotiatrus = archiatei. 
Pr'otidnm (v, ö p1oteinum), a fehérnye 

bomlásának terményei.. 
P:x·otistes (.cpWno--ro~ legelső), ős - mag„ 

nélki.Hi sejtlény, Ín, pl. a protogenes 
prirnordialis protomonas amyli, rr"o„ 
uas amyli 

P:rotoblastes (~pWTo; elsö és ~Acr.o"rÓ; 
csh), hártyátlan sejtek Balogh szó
táriibol. ]l.fagyarán: meztelen sejtek 

Protochlor,etum hyd:ta:xgyi:-i = 
Protochlo:x·idum hydi:argyri ( n:pW-:o; 

első; v. ö. chloridum) = hydrargyn1m 
chloratum uüte. 

Pi:ótocollnm, a jegyzőkönyv. 
P:rotocylind:r·us (rcpW-ra; első j v ö 

cylindrus), cylindrus prünarius, cy
lindrus elcmentaris, elen1i csövec.:s 

Pi:,otagala (rrpWro; első, Tb yd.Au. a tej), 
az első anyatej, a föcstej colost111m. 

Px otogenes pi:-imoi:·dialis, (-), őssejt, 
ösálla,t? v„ ö prothistes 

Pxotojodni:·etum hydxa:x·gyri (v, ö. 
' rrpWTo~ Glső és jodun1) = hydrargy-

1u1n jodatu1n fiavum. 
P:x·otomedicns (ó n:pWro~ első, fő és 

1ncdicus), orszá,gos föorvos, archiat .. 
lUS, 

Pi:otomens (rrpote'.µvEtV elöbonczolni, 
előbontani) = prosector.. 

P:xotomonas amyli (-) 1 a protomo
nas V. ö„ p1·otistes 

Protomo:r·phe (n:pWto:; i:Jső; Ti µop'{n;' 
az alak), a főalak, ősalak 

Pr·otomus (ó 1tp:ÍToµo:; ?) = prosec.:tor. 
Pxotomycetes (rcpWt"o:; első; v ö. my·· 

ces) = bacteriae 
Pi:,otonema ( TI:phlTo~ első és ,Q v~µoc a 

szövet), a fonáltelep. Balogh s.z6tá· 
ráb61 

Protopathia (~ npwt"orrá'.:l'Ew.), az ere
deti bántalo1n A. in. idiopathia 

Pr,othopathicns ( TCpWTonrx:J-ri:;) = idio
pathicus. 

Protopinnm (n:pWTo:; ös, első és opi-
nu1n ?), a protopin 

Pi:·otoplasis (rcpWTo:; az első, (Is j ~ TCAá
a~:; a képződés), az ős - az eredeti 
képzlídés, az e1edés 

Px·otoplasma (v„ ö. protoplasis), a 
sf\jtképzö ős v„ eredeti anyagi a 
protoplasma 

Protoxydnm (n:pW<:o:; elsél; v. ö. oxy·· 
dum), az élecs 

Protozoon (rcpWTo:; első; TO 'hlov állat), 
a legalsóbbrendű állat, eredeti ős 
állat. 



Protrnsio 508 Psammoma 

Px•ótrusio (p1otrundere kihajtani), az 
előrehajtás 7 kidüllesztés 7 kihajtás 

Pi;·otx·nsio oculi seu bnlbi = exQph-
thalmus 

Protrusox se muscnlus = 
Protx·usor ux-inae, húgyhajt6 izom 
Px·otuberantia (-)1 dúdor, púpi gum6„ 

Azonos é1telmüek: additamentum, 
eminentia, explantatio, excrescentia, 
exo1ementun1, excessusi gibber 7 gib
bus, innascentia, prominentia, stb 
V„ ö. Hyrtl Onomat. anat, pag, 429. 

Protuberantia basilaxis = pons 
Varoli 

Px·otuberantia cubitalis = olecranon. 
Pxotuberantia fx·ontalis 1 a homlok

dúdor. 
Protuberantia mammillax·is = co1·

pora mamn1illaria 
Protnberantia mentalis,az á.11 csúcsa. 
Protnberantia occip.italis extexna 

et intex·na, a nyakszirtcsont ~ülső 
és belső dúdorodása 

Pxotubexoantia nervi olfactoxii = 
bulbus nervi olfactorii.. 

Protubexoantia pyr·amidalis, gúla„ 
idomú dúdor a dobüregben 

Protubex·antia quadxigemina = co1·
po1a quadrigemina, 

Proversio (prove1te1e előre hajtani), 
elö1·ehajlás 

Px·ovei:·sio uteri = antroversio uteri 
Px·una (--), 1. az izz6 szén; 2 an

thrax; 3 iguis persicus. 
Pxnna candens, izz6 szén. 
Pruninum (v. ö prunus), a szilvafa 

mézgája, cseresznyemézga 
Pl'·nnum (-), a szilva. 
Prunus acida Ehxh„ = p1unus cera

sus L. 
Prnnus armeniaca Linné, kajszin

ba1acz.kfa„ Azonos : armeniaca vulga
ris Lam, 

Prnnus avinm Linné, a cseresznyefa. 
Azonosak : cerasus avium Tlfönch ; 
cerasus dulcis Ga1·tn 

Prnnus cerasus Linné, a 
Azonosak : cerasus aoida 
prunus acida Ehrh 

n1egyfa 
Giirtn, 

Prnnus damascena Camexar·. 
Px·nnus domestica Gii:x·tner = 
Pxunns domestica vax„, Linné, 

szilvafa. V ö, p1 unus sativa Fuchs 
Px'tt.nns laurocexoasus Linné, boros

tyán inegyfa. Azonosak : cerasus 
laurocerasus Lois., padus laurocera
sus llfilL 

Pxunns padus Linné, fürtös ose·· 
resznyef'a. Azonos: cerasus padus DC. 

Pr·nnus pyramidalis DC, 
P:r·unus sativa Fuchs, közönséges 

szilvafa. 

Prunus spinosa Linné, a kökény
bokor. Plinusnál: pr·una silvestris„ 
Palladíusnál: prunus spini:fera„ (Witt
stein.) 

Pxunns sylvestz·is Linné (Balogh 
sz6táráb61) = prunus spinosa L„ 

Prnnus virginiana Linné, amerikai 
v. virginiai fii1tös cseresznyefa~, Azo
nos: cerasus vi1giniana Mich. 

Pruriens (-),viszkető .. V. ö 
Px·nrigo (pru1ire viszketni), a viszke

teg, A„ m. a pruritus Hebra sZe
rint azonban bántalom sui generis, 
s pediglen: 

Prurigo agi:·ia seu fex·ox, súlyos, majd
nem gyógyíthatatlan göbös viszketeg, 

Px·nrigo mitis, enyhébb, gyógyítható 
viszketeg 

P.:c·ux·igo pedicnlar·is, pruritus pedi
cularis, tetűmarás "°· tetűcsipés okoz
ta viszketeg, tetves viszketeg 

Px·ux·igo senilis = pruritus senilis. 
Px·ur·itns {v ö. prurigo ), közönséges 

viszketeg, ideges viszketeg 
Pxnx·itns cntanens1 ideges börvisz

keteg, 
Prnx·itus cutaneus diabeticus, czuk

ros betegség okozta ideges börvisz„ 
keteg 

PrnI·itus dentitionis, fogzási inyvisz
keteg 

Pxuritus hiemalis, télen jel~ntkezö 
bő1·viszketeg 

Px·uritus localis, helyhez kötött ide
. ges börviszketeg„ 
Px·ux·itus pediculaI·is = p1u1igo pe

dicularis. 
Pi:·uritus senilis , aggkori bör·visz

keteg 
Px·uritns unive:c·salis, ::Lltalános ide·· 

ges bőr viszketeg, 
Prux·itus vaginae, ideges hüvelyvisz

keteg 
Pi:·uritns vnlvae, ideges szemé.tem

viszketeg 
Psalidium {~ tjJrxAC; az olló kios.), 1„ 

kis 0116 i 2. bolthajtás, fo1nix cerebri, 
a~ agyvelő bolthajtása„ v„ ö„ 

Psalidoma (-rO tl;rtA{Q(r)µ.rt) , a bolthaj-· 
tás, a koponya bolth~jtása. 

Psalterium, Dávid lan~ja., V„ ö„ lyra 
Davidis 

Psa:mmismus (0 Y,ctµf.ucrµó;), 1. ineleg 
ho1nokfürdővel - hévhomokfürdövel 
való orvosl:is; 2 hévhomok:fürdő; 
3 húgyfövéuy, vizeletfövény 

Psammodes (i_l;cq.1.µWOYJr;), homokos, fö
vényszerű Drina psann11odes, fövény· 
tartó húgy v vizelet 

Psammoma ( Ó ~ l.fid.µµcr; a homok, ·a 
fövény), a fövénydaganat az agyvelő 
és az idegek burkán v mezein. 

')( 
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Psammosarcoma (v. ö .. psan1moma és 
sarcoma), fö_vényszarkon1a, fövény
h-ú.sdaganat Balogh szótárából.. 

Pselaphesis, pselaphia (-.i l./>T)ACÍcpYJcr~.;. 
~ 1.J;Y)Ao:-tilo:), a tapiutás1 megtapintás, 
a tapogató vizsgálat - vulg-0: tou
chirozás. 

Psellismns (ó l.);e:AhaµÓ.;) = anarth1ia 
litteralis 

Psellimns mei•curialis, higanydado
gá.s, higauymérgezés okozta dadogás. 

Pseu·dacoe (Y,e:u~hí; ál, han1is; -rJ &xorí 
a hallás), hamis hallás, halláscsaló
dás Hallás vesztés - adnor· 
mam: szemfényvesztés ? 

Pseudaconitinum (o.J;e:uOrí; ál és aco· 
nitinum), katikaal, katikaalkaloid 

Psendacorus (1.j;e:v151Í; ál; v. ö. acorus). 
V. ö. iriS pseudacorus Linné, 

Psendacnsis = pseudacoB. 
Psendadent:igenesis (1.J.ie:u/5-rí;; v. ö 

aden és genesis) = pseudadenosis. 
Psendadenosis (t.!;e:UO~; ál; v ö, ade

nosis), álmirigy-képzödés, kóros mi
rigy-képződés. 

Psendaem.oi:·i:·hoides (IJ;e:uOi; ál i v, ö. 
haemor1hoides), hamis arányér. 

Psendaesthesia 1 psendaesthesis 
(1.j;e:uO-rí; ál; v. ö. aest,hesis), é1zék
csal6dás, ha,mis érzés. E r z é s v e s z
t és? Ad norma1n: s;;,en~(éuyves'z,tés? 

Psendalcanninnnl. (Balogh szótá1á
b6l) = ti.uchusinu111. 

Pseudallantois (tj;eu3rf; ál; v. ö allan
tois), ha111is allantois? 

Psendancylosis (1.j>e:uO~·; ál; v„ ö, ancy
losis), hamis vagy ti,lizületmerevség 
Balogh szótá1·áb6l 

Psendangidion = pseudangium 
Pseudangiosis (-), új véredény„kép

ződés„ V ö, 
Pseudangium (t.l;e:uO-rí~ ál; v. ö. angi

on)i ál-vé1·edény1 új eredetű, Ujkép
zödésű véredény 

Pseudaphe, pseudaphia (lJ;e:uO·fi; ál; 
~ &qn{ a tapintás), tapintás„csalódás. 
111 a pint ás vesztés; ad norma1n: 
szemfényvesztés. 

Pseudapostem.a (1.j;euO~; ál; v ö. apos„ 
tema), áltályog, haniis táJyog 

Pseudargomoi:·phosis (t..!ieu3-rí; ál és 
argomorphosis ?) = diarrhoea tubu„ 
losa, ent~ritis memb1'anacea seu poly
posa Klaus Jelenleg: colica, mucosa 
Nothnagel. 

Psendar·teria (1.j;e:uOrí; ál ; v. ö a.rte„ 
ria), álveröér 

Psenda~·thx·on (j.ieuO~; ál; v. ö ar
thron), az álizület, hamis izület. 

Psendai:·thi:·osis (v. ö. pseudarth1on), 
álizülés, hamis izülés. 

Pseudar·throticus (-), álizületi 

Psendai:•ticnlatio, psendar·ticnlns, 
(hybridum) i::::=> pseudatthrosis, pse_u
darth:ron 

Psendasthma (~euO~; ál j v„ ö. asth· 
ma), ál nehéz légzés1 ál fulladozás, t„ i. 
rnellüregbeli daganatok, vízkó:r vagy 
bordatörés okozta fulladozás vagy 
nehéz légzés 

Psend.em.esis (Y,e:uO~; ál i v ö e1ne· 
tis), a szinlelt hányás. 

Psendencephalitis (lj;euOrj'<; ál; v, ö 
encephalitis), ál-agyvelőlob - a cse
csemők agyvelöbeli vérfogyatkozása ? 

Psendei:·m.aphroditns ($eu0rj'; ál ; 
v„ ö. he1·maphroditus), álcsiia. 

Psendex·ysipelas (~o:uOif<; ál j v. ö 
e1ysipelas)1 ál-orbáncz. V. ö„ erysipe
las phlegmonosum, phlegmone diffusa, 

Psendei:ysipelas snbtendinosnm 
colli = angina Ludovici. 

Psendiati:·os (tj.ieu01Í; ál; v„ ö„ iatros), 
álorV,os, kontár orvos, kuruzsló. 

Psendinom.a (tj.io:uOYJ'; ál; v„ ö„ inoma;, 
-kóros rostdaganat, caucer scirrhoti
cus. 

Psendoabscessns (vox hybrida) = 
pseudapostema 

Psendoblepsia, psendoblepsis (Yeu
ű"tÍ\: ál, ~Aéne~v látni), a szemcsalódás 
- a hamis látás, aze1nfényvesztés 

Psendocancer cntanenm ('-J;e:uOrj'i:; ál i 
v. ö, cancer) = pseudocarcinoma 

Psendocax·ci:uoma ( tj;e:u8rj; ál ; v. ö. 
carcinoma) = 1 noma ; 2, epithel„ 
lion1a 

Psendocai;cinoma cntanenm = car-· 
cino1na epitheliale. 

Pseudocardialis (tj;euOr)~ ál; v ö. 
cardia Rybridurn), álszívli; pl ál
szív.hangok, 

Psendocatai:acta (\j.ieuO"ifi:; ál: v. ö 
ca_tr1racta), cataracta spuria 

Psendoceratoma (tj.ie:uOrí.; ál; ;·O xSp~<; 
szarú) 1 kóros szarúképlet, alszaru„ 
képlet„ 

Psendoceratosis, psendoceratoge
nesis (v ö. pseudoceratoma), kóros 
szarúképződés. 

Psendochondroma (1.j;e:uOYJ'i:; ál; v. ö. 
chondroma), porczdaganat V. ö 

Psendochondrosis (-), álporcz„daga· 
nat képződése. 

Psendocor·nea (hybridum) sta·· 
phyloma. 

Psendocoxalgia (tj.ie:uOr{; ál; v ö. c.ox„ 
algia), álosipö-bántalo1n. 

Pseudoci:isis ('.J.ie:1;8rj'; ál; v. ö crisis), 
álválság. 

Psendoci:·iticns (-), álválsági 
Psendoci:·onp (hybridum), az álcroup, 

hamis há1tyás torokgyík. V. ö croup 
Ajánlom : paracynauohe. 
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Psendo··cnrar·inum (t)icuO"fÍ; ál és ku
rarinum), á1ku1arin 

Psendocyesis (•..fio:ullrí; ál, ~ x>Jijal:; a 
terhesség)= graviditas extra:uterina. 
Szóról szóra: álterbesség 

Psendodesma (r..!;euO~·; ál; ;:0 Olaµrx a 
szálag), az álszálag 

Pseudodontogenesis, psendodonto-· 
sis (IJ.>euO„rí; ál; OOóv; a fog- i i. yévscrv; 
a képződés), álfog··képződés„ 

Psendo„ellebo:r·ns (..µsuOrí; ál; v ö 
helleborus) = adonis vernalis 

Psendo-erysipelas snbtendinosnm 
colli (hibás sz6) = angina Ludo. 
vici. v„ ö, pseude1·ysipela.s 

Pseudogeusia, pseudogeusis (Y,o:vór{; 
ál; ~ 110:\;cr(; az izlés), az ízléscsaló„ 
dás, 

Pseudo - her·maphroditismus (hibás 
szó), v„ ö. pseudermaphroditus és 
hermaphroditisn1us. 

Psendo-hyd:r·ops i rectius psendy. 
dr·ops (lf.is·uóyf; ál; 0 Üópw\).i a vízkó'r), 
az álvízkór 

Pseudo-hyper t:c·ophia m.nscnlo:c·um, 
rectius: pseudy1Jertrophia = para
lysis musculorum pseudype1t1ophiua 
Duchenne 

Pseudoisochr·omaticus ( Y,suü~'; ál és 
isochromaticus Rectius: pseudiso
cbromaticus. Balogh szótá1·aból1 hol 
»pseudoisochromatischer « olvasható), 
3.lazonos szinű 

Psendolenoaemia (Y,o:uO~:; ál; v ö. 
leucaeuüa), ál fehérvérüség, vészes 
vér fogyatkozás 

Psendolencaemia lymphatica , 
nyükbántalom - illet/Heg uyirkn1i 
rigybántalomokozta álfehérvérűség. 

Psendoleucaemia splenica) 11101 bus 
seu malun1 Iíodgkinii, lépbántalom
okozta álfehé1·vérüség. 

Psendoligamentnm (vox hybrida), 
álszálag. Jobb: pseudodesrna. 

Psendomemb:c-ana (hybridum) = 
pseudomeninx. 

Psendomembi:anaceu.s,pseudom.em
br•anosns (hybridum) = 

Pseudomeningens, álhártyá.s V. ö 
Psendomeninx (Y,eu3ri'; ál; v ö u1e

ninx), az álh:irtya. 
Psendomola ('fieuO"fÍ:; ál; v ö n1ola.\ 

az álüszög 
Psendomoxphinnm (o.J.>ev01í-; ál és 11101-

phinum), álmo1 phin, áln1orfin, pseu
do1norphin 

Psen~omor·phoma (-)1 az ál4.éplet 
v„ o. 

Psendomorphosis (r..l;Euűr{; ál; ~ µop
cpri' az alak), az álképlet képződése. 

Pseudoneuroma (1.j>e:uO'fÍ; ál i v ö. neu
roma), álidegdaganat. 

Psendoparasitns, psendoparasita 
('-)JeuOrí:; ál j v„ ö. paraRitus), álélősdi 
Balogh szótárából 

Pseudo-per·ipneumonia (o.J;evOrí; ál és 
v. ö peripneun1onia), pneumonia no
tha, áltüdőlob 

Pseudophthalmia, (~euó~; al; v. ö 
opththalnüa), 01Jhthalmia uotha;, ál-
szernbántalom ! ,;, 

Psendophthisis (r..l;evOr)'; ál ; y, ·ö. 
phthisis), álsorvadásj pl.. fel nem ismert 
czukios betegség okozta sorvadás 

Psendopia = pseudoblepsis 
Pseudoplasis (l);euOfi; ál; -tj rrJ.d.crt; a 

képződés), kóros képződés. 
Pseudoplasma (v ö pseudoplasis)1 

az álképlet = neoplasma„ 
Pseudoplenresia,pseu.dopleuresis= 
Psendopleu:c-itis (o..j;evO"fÍ; ál: v, ö 

IJleuritis), thoxacodyne, csúzos mell 
nyilalás. 

Pseudoplenriticus = thoracodynicus 
Pseudopneumonia (t.fisv01fi; ál; v. ö 

pneu111onia), áltüdőloJ. 
Pseudopnenmoniacns (-) 1 áltüdölobi 
Psendopnenmonitis = pseudopneu-

1nonia. 
Psendopolypns ( ~suOTi; ál; v. ö. po 

lypus ), álhabarcz, rostonyaalvadék, 
véralvadék 

Pseudopso1a (t.fisvO,~; ál; v. ö. pso1a), 
álrühesség 

Psendopsorecthy:rna = eothy1na: 
Pseudopus (Y,~v.Sr)':; ál, Ó 7'oÚi; a láb)) 

ál-láb, hamis láb, nyúlvány 
Psendorasis (o..j;e:uOfic; ál; ó~iiv látni)= 

pseudopia 
Psendorcheocele ('fisvOfi.; ál; v„ ö. or„ 

cheocele), sa1cocelle scroti, herehús
daganat. 

Pseudo:c·cheocelicus (v ö pseudor
cheocele), he1ehúsdaganatos„ 

Pseudo:r·chidoncus ( lf;~vűfi; ál; v. ö. 
01<.,hidoncus) = pseudo1cheocele. 

Pseudorecticus (-),kóros éhségi. V ö. 
Pseudorexia (t+ie:uűrj; ál; 1j Öpe~t:; az 

éhség), rendellenes k61os étvágy, kó-
1os éhség, álChség 

Pseudorganema (l.j;euO~; ál; v ö. or-
ganema), rendellenes szervcsopo1to
sulás 

Psendorganicns (v. ö. pseudorganon), 
kóros szervezetií, álszervü, álképletü 

Pseudo~·ganisatio (vox hybrida) = 
pseudoplasis 

Pseudo:c•ganon ( 1flevO~:; áI; v„ ö. orga· 
non), álszerv, kóros szervképlet, ál
képlet 

Pseudox·:r·habditis ster·coralis (v ö 
1habditis), Peioncito szerint = an
quillula ste1·coralis. Csakhogy »itis<1: 
betegséget jelent; ennélfogva pseu-

.1 
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do1rhabditis tulajdonkép az anquil
lula stercoralis ( » bél··SZÖrféreg? !"') 
által okozott bántalmat jelenti. 

Pseudoi:r•heumaticus (--), álcsúzi, ál
csúzos. v. ö 

Pseudor·rheumatismus (~e:uO~i; i v ö. 
rheumatismus), álcsúz .. 

Pseudorrhodaninm, (IJ>e:uOrj'i; ál; v ö. 
!hodanium)1 cyansulphidun1, áhoda 
niu1n? ! 

Pseudoscheocole sarcomatica (~e:u· 
O~i; ál és v. ö. oscheocele), álborék· 
sérv = sarcocele scroti 

Psendoscheocelicus (v ö. pseud
oscheocele), álherebo1·éksérvi 

Psendosmia (t.Ve:uO'fÍ:; ál i fi Ocrµrj' a szag
lás), szagérzék-csalódás, szagláscsalÓ· 
dás, szaglásvesztés 

Psendosphincter· {~e:uO~i; ál; v, ö 
sphincter), álzáróizom 

Psendosphresia = 
Psendosphresis (tf;s:uüríi; ál; ~ Ocrq.ip"l] 

crti; szaglás), ta1t6s szagérzékcsalódis, 
ha1nis szagltls 

Psendosplen (i.\;e:uO~; tll; ó an):rív a !J.ép), 
tlllép, lien falsun1 1ralán : intumes· 
centia lienis. 

Psendosplen~cus (v. ö„ pseudosplen), 
állépi, lépdaganatos, 

Psendosteogenesis (Ye:uO~i; ál; TO Oi;
Téov a csont, ~ yévs:crti; képződés), kóros 
csontképződés 

Pseudosteogeneticus (v„ ö„ psendo„ 
steogenesis), k6ros csontképzödésü. 

Pseudosteomalacia (Balogh szótárá„ 
ból, hol pseudoosteon1alacia olvas
ható; lj;e:uO'fÍ; :11; v. ö. malacia), ál
csontlágyulás, ha1nis csontpubulás 

Pseudosteomaticns, psendostomati
cus, pseudostoticus, lilcsonti, k6„ 
ios csontképzlídésü V .. ö, 

Psendosteon (tj.ii::ui'.hf; ál"j v, ö osteon), 
álcsont, kóros csont 

Psendostoma (v„ ö. pseuil.osteon)7 ál
csontdagnnat. 

Psendostosis {v ö. pseudosteon), ál
cso11tképzödés. 

Pseudasyphilis, (lj;i::uO'l')'i; itl; v. ö sy· 
philis), álbujakór. 

Psendotapetum (~s:uO~; ál; TO Tú'.Tt~· 
nov takaró. Brücke), álfátyol V. ö. ta
petum .. Jobb: pseudotapetium. 

PsendothaJlatos (l);tuOií; ál, ó '.::ld'va.To; 
a halál), a f0lhalál, az áihalál ~ az 

•elhalás, ájulás„ »Tetszhalál« rosz szó 
A nép a ~tetszhalottat« »vélt halott
nak« mondja, tehát tetszhahU = vélt 
halál P.-Keresztúr 1 To1ontál 111. 

Psendotoluidinum (tj.is:uó~; ál és tolu
idinum), <Lltoluidin. 

Psendotrichogenesis = 
Psendotrichosis (lj;e:uO~; ál, ó :Jpt; a 

haj, 1i yl.vi::cri; képződés), kórOs h:if 
képződés, :i:endel!enes helyen való 
hajnövés, 

Pseudoverat:1'inum (~s:uOifi; ál; v„ ö. 
veratrinu1n) = heloninum, 

Pseudoxanthinum (y.ie:uO"fÍ; ál; v ö. 
xanthinum), álxanthin. 

Pseu.dydi:·opísis, psendychops j v. ö. 
pseudohydrops 

Pseu.dymen (IJ;i::uO'fÍ; ál, ~ tiµ~v a hár· 
tya), az 'álhá1tya., 

Psidium (t.l;U5to; ve1es) = malicorium. 
Psiloma ('rO t.J,.i0.0fLo.:, tJJt).Ói; kopasz), l. 

a kopaszság j 2. meztelenség. 
Psilosis (~ ..j.i1Awcrti;;), -a kopaszodás. 
Psilothx·on (TC lj;O.(,)'.Jpov), szörvesztő 

szer, hajvesztö szer 
Psoa (~ ~óa.:, ~ l)iotcl), az ágyék, ágyék· 

táj IIorpasztáj 
Psoadicus (v„ ö„ psoas), horpasz; pl 

abscessus psoadicus, horpasztályog. 
Psoadotomia (v. ö psoa; r~µvi::tv vágni), 

ágyéktáji n1etszés vagy bo1paszizo1u
n1etszés 

Psoas se musculns (t.jJÓa.t az ágyékol{; 
psoas ~ a ~Óo: genitivusa, tehát töb
besben »niuRculi psoae«. Hippokra„ 
tesnél: )>musculi alopeces«), a ho1· 
pasz izom, 

Psoas majoi:·, a nagy horpasz-izon1 
Psoas minox·, a kis horpasz izo1n 
Psoiae (1ú tJ;Óa.t), az ágyékok 
Psoitis (v ö. psoa), horpa"1zi111omlob, 

horpaszizoingyúladás 
Psole (1Í '4>CllA1Í), a inony makkja„ Papa 

sze1int: az álló mony. 
Psolon (d '4>r.)Aoo11), nagy1nonyú„ Pa1Je 

é1 teln1czése szerint: :1116 monyú férfi 1 

mert azt tartja hogy l)it.i),0v = tVwAó~ 
Psoloncus (~ \.j;lilÁ'Í a 1nakk, ó Oyxoi; a 

daganat), a makk daganata, tályoga? 
Psolus (ó lf>wAói;;), 1. álló monyú em· 

ber ; 2„ körülmetélt. 
Psophema (TO ~Ólp'fJ1J.a), psophos, szi. 

szegő légzörej, fing, légzörej, légsu1· 
ianás 

Psophesis (~ l)i:i'q:1"i]O"L;), légsu11an~s 
Psophos {ó •.J;Ó9oi;) = p.so1Jhema 
Psora {1] >4JtJpa.), ~ riih, sc:abies. 
Psoi:helcoma (v. ö. psora és helcoma), 

rühfekély, 
Psox·iasis (~ l.j.<op(o.:crri;), a pikkelysö1nür, 

pikkelyes kiütés. 
Psox·iasis annnlax·is, gyü1iís pikkely

sö1nör, \Villan leprája. V. ü lep1a 
\Villani 

Psoxiasis ci:1cumscripta , körülirt 
pikkelysömör, inesgyés pikkclysön1ö1 

Psoxiasis dift'usa, szétterjedt pikkely· 
sömör. 

Psox·iasis discoides, tányérszerű pik~ 
kclysön1ör 

' :\ 

í 
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Psoxiasis gnttata, cseppalakú vagy 
szétszóxt pikkelysömör. 

Psox·iasis gyxata, gyÜIÜszerű pik~ 
kelysömöt. Psoriasis annularis. 

Psox·iasis linqnae Bajei:· = pityriasis 
linguae Bajer, 

Psoriasis membranae mnr.osae oi:·is 
se. bnccalis et linguae=ichthyosis, 
ceratosis,tylosis linquae, leucoplacia, a 
száj nyákhártyájának pikkelysömöre. 

Psox·iasis nummularis, krajczárszerű, 
krajczá1alakú pikkelysö1nör.. 

Psox-iasis palmax·is syphilitica, buja
kóros tenyérpikkelysömör. 

Psoxiasis pistoi:·um ( ~ ), a pékek sö
mör e. 

Psoxiasis plantai:·is syphilitica, bu· 
jak6ros ta.lppikkelysömör 

Psox·iasis pnnctata, pontozott pik
kelysömör 

Psoxiasis syphilitica, bujakóros pik
kelysömö1· 

Psoriasis nnqnium = onychia sicca, 
Psoi:iasis vnlgax·is, közönséges pik

kelysömör. 
Psoricns (tj;wp~xói;), rühes Pso1ica = 

antipsorica. 
Psox·odes (tj;wpw'OYJi;), 1ühszerü, r·ühes, 

pikkelysömörös. 
Psoroides = psorodes. 
P~ychacusticnm se, centi:·um (psy

, choacusticum ·-hibás. V. ö. psyche és 
acusticus), a hallás lelki --· agyvelő
beli központja. 

Psychacusticus. V„ ö„ az előttevalóval. 
Psychagoga, psychagogica se. re„ 
media, (~ tfJUY."Í a lélek, &yw11ó; vezető), 

felélesztő szerek 
Psyche (~ tj;uy.~), a lélek, szellem„ 
Psychentonia (~ lf>uy_ll' a lélek, lr•o'l1a 

túlfeszités )1 az ehnetúler·őltetés, szel
le1ni tlílerültetés 

Psychiatei:· (v ö psyche; 6 1a't'~p az 
orvos) = psychiatros. 

Psychiati:ia (v. ö. psyche és ~ la•pda 
az orvostan), az elmcbAntalinak or
voslasa1 az elmegyógytan. 

Psychiatxlce ( v ö. psyche ; ~ la't'ptxYj 
az orvosi tudoinD.n,y J = psychiat1ia, 

Psychiati:'Os ( v. ö psyche ; ó 1a~pó; az 
orvos), elmebetegek oivosa. Uj ma
gyar orvosi nyelven: elmegy6gyász ! ! 

Psyohicus (t.jJuy_txói;), lelki, szellemi, stb 
Psychogensicum ceuti:·um (v„ ö psy

che és geusis), az izlés lelki - agy
velöbeli központja. V ö. . 

Psyohogensicus (szór61 szóra: Iélek
izlési, szellemizlési) ; v ö· az előtt.e· 
valóval. -

Psychologia (~ lj;uy_o),oy[a), a lélektan, 
Psyohologicus, psychologus (-),lé·· 

lektani, lélektannal foglalkozó 

Psychomotoxins, psychomoto:i1ctts 
(v„ ö„ psyche és motorius. Hybridum), 
a mozgásindit6, tudniillik agyvelörész. 

Psychonosema (v ö psyche; -rO vó
l!YJ1J.él.: a betegség), az elmebáutalom, 
lelki betegség. 

Psychonosologia (v ö, psyche és no„ 
sologia), elmekórtat:1 az ehuebtintal
mak tana 

Psychonosologicus ( v„ ö„ az előtte
val6val), elmekórtani, stb. 

Psychonosologus (-), elmek6rtannal 
foglalkozó orvos 

Psychopathia (v„ ö psyche és -rO r.OC
So-;: a bántalon1) = psychosis. 

Psychopathia cataleptica = flexi
bilitas cerea = catoi1epsis. 

Psychopathia cii:·cnlaris (-), válta
kozó eln1ebántalom 1 folie circulaire. 
Laufenauer taná1 szeiint : körszakos 
ehneb<ibo1odás. 

Psychopathologia (v. ö psyche és 
pathologia) = psychonosologia. 

Psychopathologicus, psychopatho
logus = psychouosologicus, psycho
nosologus 

Psychopticnm se. centi:·um, a szel
lemi látás központja, a látás agyvelő· 
beli központja„ \T C· 

Psychopticus (v ö„ psyche és opticus), 
nli a látás központjára vonatkozik. 

Psychoixhages (l.jJuy_oppayYl'i;) 7 vonagló, 
kinek lelke mintegy elszakadni ké
szül a. testtöl. 

Psycho1·1·hagia (~ l.jiuy,oPPa:yla), 1 hir
telen halit.l i 2. vonaglás. 

Psychosinnm (v ö psyche), a psy
chosin, a phrenosin bo1nlásának ter
n1én,ye 

Psychosis (~ tj;úy,WO"ti; a lélekadD.s) ele
venités) a lélek), kó1tanilag: elme-· 
bántalom, elmebetegség 

Psychosis climacterica, a hószámel·· 
ma1adas okozta ehnebántalom. Ér
tendő a te1n1észetszerü hószámelma
radás idejében fellépő ebnebántalom, 

Psychosis epileptioides, nyavalya
tö1 éses ellne bántalom, nehéznyavalya
okozta ebneháborodás. 

Psychosis puerpexalis, a gye1·mek. 
ágyasok elmebántalma, gye1ntekágyas 
el.mebetegség1 gye1mekszülésokozta 
n1egháborodás. 

Psychosmicnm se centr·um (v, ö„ 
psyche és osme) a szaglás lelki -
agyvelöbeli központja 

Psychosmicus (v. ö. az elötteval6val), 
ini a szaglás agyvelőbeli központjára 
vonatkozik 

Psychotx·ia emetica Linné, fBkete 
vagy csíkos hányta.tógyökér, IpeCa
cuanhn, striata, 

_-:-j 
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Psycbrapostema 513 Pterygopharyngens 

Psychrapostema (l);uy_pói; hideg; v ö 
apostema) = abscessus frígidns 

Psychi:·ocephale ('4;U)'J'.lÓi; hideg ; v. ö 
ce1Jhale), jégtartó, jégtömlő, fe,jhütö 

Psychi:·olnsia (~ t.j;uy_poAoucrfrt.; -- IJ>ux.pó; 
hideg, Av'e:tv mosni), a hidegfürdés, 
hidegmosakodás 

Psychrolusicus = 
Psychi:·oluticus, hidegfü1dői. V. ö 
Psychi:oluti:·on ("rO t.j;uz.pÓ),ouTpov), a hi-

deg fürdő. 
Psychrometrum (t..fiux.pó; hideg, TO 

µ.{cpo\I a mérték), szóról szóra: hideg 
mérő„ -· Azonban »nedvességmé1·őt« 
akartak érteni vele. 

Psychx·ophobia (t.J;uz.pó'; hideg, ó q;ici~o; 
a félelen1), a hidegtől való félelemi 
iszony, irtózat 

Psychrophobicus, psych:r·ophobns 
(v. ö psychrophobia), hidegtől iszo
nyodó„ 

Psychrophornm (l\;ttf.pÓ; hideg, cpipe:(\I 
viselni), a hűtő szonda, a hűtő kutat61 

a hütö pöscsap 
Psychx·ophos íY-iuy,pó; hideg, b cpW.; a 

fény. Jl.{ichael ha1nbu1gi 01 vos), hi
degfény, hidegen világit6 eszköz 

Psychx·oposia, psychroposis (Yj ~u
y_ponocrla), a hidegvíz-iv<i.s„ 

Psychx·oter (Y,vypii; hideg), a h{itő 
Psychx·otet·inm (--), 1. psychroter; 

2 a hütö szoba, hűvös szoba. 
P1:;ychi:otes (~ ~ux_pó-rri.;), a hidegség, 

hűvösség, a hideg. 
Psychi•·oticns (tJ>ux.pO'i; hideg), ineghű-

tési, meghülési. 
Psyctex· (Ó lf>ux-:-ifp) = 
Psycte:i;ias (Ö tj>UXT1)p1ai;) = 
Psyctexidinm (<0 Y,uxTl')p(Ocov), kis 

hűtő "'il. ö 
Psyctei:·inm (rO tj>uxTríprnv), a hűtő 
Psycte:cins (tj>ux:r-rfptoi;) =-- lJSycticns. 
Psycticus (Y,uxnxói;), hűtő, ineghiilií, 

felfrissitő 
Psydxaces (a.t ljitÍOpa.x.ei;). V. ö. psyd1ax 
Psydracia (Tii lj;uüpdx.~a). 1/. ö. 
Psydracium (-:0 tj>uOpáx~ov; többesben: 

,& l);uüprlx.~a), fakadékos vagy h6lyag
csás bőrkiütés V ö. pnstula 

Psydi:acinm mercux·iale, higanyokoz
ta h6lyap;csás bőrkiütés, börfakadás 

Psydxax (ó l)>l.ÍOpa~) = psydracium. 
Psylla, psyllns (~ t.l;u'J,),a, 0 •-l;tl).Ao;), a 

bolha. 
Psyllinm ('rO 1.f>JJ,).tov j v„ ö. psylla) ; v 

ö. plantago psyllium. 
Psyxis (~ 1.j.iiJi;t.;), a meghülés, meghü

tés. 
Ptarmica montana (v. ö, pta1micus) 

= arnica montana Iiinné. 
Ptax·mica se,. remedia (v. ö. pta1mi

cus), prüsszentö v, tüsszentő szerek 

Pta:r·~ica vulgaris DC„, vad tárkony„ 
(?) A.zonos achillea ,Ptarmica Linné 

Pta:i;·micns ("l'i:-ro::pµ.txo i;), prüsszentö, 
tüsszentő, stb„ 

Ptax·mos, ptarmns (~ 1a·o:pµó;l a tüsz-· 
szentés, tiisszenés. Néha: sternutatio 
convulsiva, görcsös tüsszentés 

Ptei:·ealis = pte1ygodes„ 
Pteris ("lj n:-répti;), a haraszt, a páf1ány. 
Pteris aqnilina Linné, ölyv-:repö, 

ölürepö 
Pte:citannicus (v ö pte1is és tanni

cus)1 tanuaspidinic:us, páfrány-cse1 
savas 

Pterna (~ TI•ép\la:, it•ép\11))1 a sa1k. 
Pterninm (•0 .-.:Tépvtov) = pterna 
Ptex·ocar·pus (•0 Ti:Té:pÓv toll, szárny.; 

v ö carpus), szá1nyas gyü1nölcs, szár· 
uyas mag stb 

Ptex·ocarpus dx·aco L. = pterocarpus 
officinalis Jacq, 

Ptex·ocar,PnS erinaccus Lam = pte
rocarpus senegalensis IIook. 

Pterocax·pns maz·supinm Max:t„, ma
labá1i kinüfa, keletindiai kinófa. 

Ptex·oca:c·pus officinalis Jacq. 1 an1e-· 
rikai sárkányvérfa. 

Ptex·ocaxpus santaliuns Linné fil i 

szárnyas gyümölcsű szántalú1 
Pterocai:·pns senegalensis Hoo1ti 

afrikai kin6fa Azonosak: drepano
cal'pus senegalensis N ees, pterocarpus 
erinaceus Lan1 

Ptex·on (TO 1CL<::pÓ~) = pteryx 
Pter·yginm (10 .ci:epÚytov), 1. kis szá-rny i 

2 szemsz<i.rnyacska ; 3. = scapula 
Ptex·yginm caxnosum seu vascnlo

snm, húsos véredényes szemszárny 
Eddigelé »töphártya«. Talán:· szem-
1'ÖpÜ? ! 

Pterygium tei:·es Cox:·r = sho1·ea 
camphorifera Roxb 

Ptei:ygius (v„ ö pte1yx) 1 szál'nyas1 

szárnyszcr{i 
Pterygocolpos (v ö pteryx és colpos) 

= sinus pterygodes. 
Ptei:ygodes, ptei:ygoides = 
Ptex·ygoidens ( TIT<::puyWO-rJ;, nn:puyoslÜlÍi;) 

szárnysze1 {{, száruyalakú Os pter,r
godes os cuneifo1me. Nervus 
pterygoideus externus et interuus, a 
belső és külső szá1nynyúlváuyideg 

Ptexygoma (TO 7í:T.Sptiywµa) 1 szemére1n
ajkdaganat. 

Pterygopalatinns (v„ ö. pteryx és 
palatu1n)i ékcsont„szá.jpadlási Nervi 
pterygopalatini seu sphenopalatini, 
az ékcsont-szájpadlásidegek 

Ptexygopha:r·yngens (v. ö pteryx és 
pharyngeus), ékcsontszárny-garati, pl 
izom, Musculus pter,ygo-phar,yngeus 
szárny-nyúlványgaratizom. V ö. mUS· 
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Pte~ygostáphylinns 514 Puccinia 

culus constrictor pharyng-is supel'io1, 
melynek részét képezi. 

Pterygostaphylinus (v. ö pteryx.és 
staphy linus), ékcsontszárny-nyelv" 
e;sapos, pl. izom. 

Pter·yx: (~ n•ipu~), 1. a szárny; 2 szárny
nyUlvány ; B a.z ol'r szárnya. 

Ptiloma ('rO ..:70,Cllµ.rz ?), a kopasz hely, 
v. Ö, 

Ptilon (e; ;;:7(),0\1) = plumula, pehely 
Ptilosis ('A TITD.i·ilat:;) = inada1osis. 
Ptisana (·~ 7C7toivri), 1„ ár·pakftsa, ho1-

dcu1n exco1ticatu1n; 2 árpaktl,sa
főzet ; 3 minden enyhe, nyákos főzet 

Ptisana de foliis saponariae, szap
panfií··főzet. 

Ptisana de radice saponaz·iae, szap
pang,yökérfőzet 

Ptissana (-Í; ;;:-rtacr:-/v·fj) = ptisana 
Ptochiatr·ia (TI7hlJ.éi;: szegény, <Í lrz-rpslo: 

gyóg·yitá.s), 1 a szeg8nyek gyógyi
tasa; 2„ a szegények ipolása. „ 

PtoehiatJ:·os (•cnux.ó; szegeuy, ~ lo::TpÓ; 
az orvos), a szegények orvosa. 

Ptochocominm (TCTW.X.Ó.; szegény1 xoµtr1 
ái)olni), szegények h3.za, szegények 
ápoló.intézete 

Ptocltodöchinm (n:twz.é'; szegény, Ot
x.i:cr'jm befogadni) = ptochoco1nium. 

Ptonia (-rO nni>µaJ, 1 az eset; 2 hulla., 
dög; 3 teten1 

Ptomainnm (v ö ptoma), teten1alko·· 
loid, a pto111aiuum 

Ptosis ( ~ .cTWcrt.;), 1 az esés ; 2. a hnllás 
Ptosis palpebi:-ae superioris, ble

pharoptosis, a felsél flZe111pilla béna 
csüngése 

Ptyalagoga (v. ö ptyalon; &yw.yÓ; ve
zető), 1. sialagoga ; 2 köptetél sze
rek. 

Ptyalectasia (v. ö. ptyalon és ecta
sia), Pa:t-tli :Frigyesértehnezéseszerint : 
ectrtsia ductus ViTharboniani, ranula 
inimaria, e1edeti békadaganat v„ ö 
ptyalocele 

Ptyalinum (v. ö ptyalon), nyále1jesztö. 
Ptyalismus (cl r.'r\JtÚ,tcrµ.ó;), 1 a köp

ködés ; 2, nyálfolyás. V. ö. salivatio, 
sialis1nus, süüo1·1hoea 

Ptyalismns abdominalis = ptyalis-
1nus· panc1caticus. , 

Ptyalismns chylosns, nyirkos nyál
folyás 

Ptyalismus mellitns, ozukros nyál
folyás 

Ptyalismus niercni:ialis, higanyos 
v. kénesös nyálfolyás, salivatio n1e1· 
curialis 

Ptyalismns panc1·eaticus, a hasuyál-
1nirigy nyálfolyá.sa. 

Ptyalismns py1·oticns, nyálfülyásos 
gyo1norégés, nyálfolyással párosult 

zaha Azonos értelmú: cardialgia spu
tatoria 

Ptyalocele (v„ ö ptyalon és cele), a 
uyálséi:v Pauli 1''rigyes értelmezése 
szerint : á.lbékadaganat, következetes 
békadagauat ; nyá.lelö1nlés a \Vhat'·· 
toncsato1na szakadása folytán Azo
nos értehnííl'k: ranula c:ystica, ranula 
diffusa, ranula secundaria„ ' 

Ptyalolithos, ptyalolithns (v ö 
ptyalon és lithos), fu nyálkö. 

Ptyalon, ptyelon. (•0 ..:t"Úa),o'I, 7':7ÚsA0'1), 
a nyál. 

Ptyalophthisis (v. b. ptyalon és 
phthisis), n; álve:;zt6sokozta sor vad ás 

Ptyalum = ptyalon. 
Ptyaln:ria (v ö ptya1on és u1on), 

húgytartó nyálelválasztás 
Ptychotis ajowan DC. = 
Ptychoi:_is coptica DC. (~ TIT:JY.~ a 

redő, oú; af'ül) =a mini copticu1n Linné 
E,e:yéb synonymai: atba1nanta ajowan 
-v.,r acl , buniu1n a1 omaticu1n. L , buniu1n 
copticnn1 Rpr., dancns copticus Pe1s, 
ligusticu1n ajowau Boxb., t1achysper
mu1n co1iticum Lk. 

Ptyelina, ptyelinum = ptyaJinum 
Ptyelismns = ptyalismus 
Ptyolon = ptyalon 
Ptygma (-:C <rTÚyp.et.), a iáncz 1 redö 
Ptysis (~ Y.:TÚcr~;), a köp8s 
Ptysnia ( TÖ v:Ttfcrµa), a köpet, a köpe

dék 
Ptysniagoga se. remedia (v. ö ptysn1a 

. és &11wyó.:;: hajtó) = sialagoga„ 
Ptysniagogia (-), nyálfolyasztó1 nyal

hajtó orvoslás, nyálhajtó gyógymód 
Ptysniagogns (-), nyálelválaszt6, 

nyálhajtó. 
Ptysmatischesis (v. ö ptysma; tcry_nv 

visszatartani) = ptys1natoschesis. 
Ptyslllatischeticns (-), mi a köpet 

inegr ekedéséJe vonntkozik. 
Ptysmatoschesis (-), :t köpet n1eg~ 

rekedése. 
Ptysmns (ö v:rucrµó;) = ptysis. 
Pnbens, pubei:·, ivarérett, eladó, fel

sei:dült 
Pnbertas (v ö. pubex), felse1dülés 

ivarérettség, fanosodás 
Pnbes, a fan, a szemé1·en1. Os l)ubis, 

os ].Jectinis, a fancsont 
Pub-es c:cinosa, a fandon1b Hebe 
Pnbescens (-), fanosodó. 
Pubescentia (-), fanosodás. 
Pubicns (v„ ö pubes), fancsonti, fautáji„ 

Angulus pubicus = angulus ossium 
rubis 

Pubo-femo:talis (v. ö. pubes és femo
ralis), fan„czombi. 

Puccinia (- ?), a llukczinia1 penész
gomba 



Pnecinnm Wayne 515 Pnlpitis chronica idiopathica 

Puccinnm Wayne (- ?), tisztátalan 
sang_uinaiinum (Hopp). 

Pndendagr'a (v. ö„ pudendum és agia 
Hybiidum), 1.. szeméremköszvény -
szemé1emfájdalom i 2 a külső sze
mérem buJ·akÓIOS bántalma. Felesle
ges. 

Pndendalis (v. ö. pudeudu1n), szem;é:r
ines, szemérn1etes Plexus pudeudalis, 
szeméremfonat 

Pudendum (pudet sze1né1meteskedik 
stb.), a szemé:rem. 

Pudendum mnliebre, a n6i szemé1·en1 
Pudendus se. nervus, a szcmé1·emideg. 
Puditia {--), a szemérmetesség 
Puerpe:ra (puerum parere gyei.:meket 

szülni), a szülő, a gyermekágyas 
Pne:cper·alis (-), g,ye1mekágyi, gyer

mekágyas. 
Puer·perinm (v, ö. puerpera), a gye1-

1nekágy 
Puex·peropyi:a, puer·pex·iopyx·a (v, ö. 

puerperium és cO nüp a láz; hyb1i
dun1) = febris pue1pe1alis, peritoni
tis puerperalis stb V. ö lochopyra 

Puer·perotyphns (v. ö„ pue1pe1iuin és 
typhus„ Hybridum), lochopyra, febris 
puerperalis stb. 

Pugillus (pugnus ököl, a inarok), kis 
maroknyi, c.;ipetnyi i füfél9böl körül
belül 3 grm. 

Pugnns ('-), az ököl. 
Pulegium vulgax·e Mill inentlrn. 

pulegium Linné 
Pulex, a bolha. 
Pulex ir:ritans, közönséges bolha 
Pnlex: penetrans, búvó bolha. 
Pnlicaria, pnlica:r·is = plantago psy 1-

liu111. V. ö„ azzal. 
Pullus, a csirke. Lac pulli, csiiketej, 

leves tojásszékével habar va. 
Pulmen.tnm (-), a p~p. 
Pnlmo a tüdő. l:ie11desen : pulinones, 

a tüdök 
Pulmo dex:ter, a jobb tlidö 
Pulmo sinister·, a bal tiidö 
Pulmonalis, tüdöi, tüdős. V ena pubno-

nalis, a tüdö ere Consumptio pulmo
nalis (Balogh sz6tániból), a tüdővész 

Pulmonaria maculata. l'leu macu
losa = 

Pnlmonaxia officinalis Linné, pe·· 
tyegtetett gálna, orvosi tüdőfű. 

Pnlmona:ris, pnlmona:r·ins (-), tü
' dői, tüdős. 
Pnlmonia (hybrid P) = pneumonía 
Pulmonicns (hybridum) = pneumo~ 

nicus. Balogh szótárából 
Pulmonife:r·ns (v„ ö .. pulmo és fEirre 

viselni), tüdővel bitó, tüdős. Balogh 
sz6táráb6l. 

Pulpa, a pép1 íz, bél. 

Pulpa adamantinat, zou1ánczcsir„ Ba·· 
logh szótárából. 

Pulpa cassiae, };:assziaíz, kassziabél 
Pulpa dentalis seu dentis, a fogbél 

Árkövy. Thanhoffer sze1int : fog
csira Táú elvétve }}fogcsi.r« helyett? 
~{ert csira = hermaphroditus. Azo„ 
nos: blastema dentis. Gangraena pul· 
pae totalis humida, fogbélfenésedés 
Gangraena pulpaB totalis sicca, fog„ 
bélüszök. Atrophia pulpae simplex 
seu mumificatio pulpae, a fogbél k.i
szál'adása, elszáradása. At1·ophia pul„ 
pae sclerotica, megkeményed6, meg
csontosodó fogbélszáradás Atro1Jbia 
llulpa.e retioula1is (Wedl.)1 hálószerű 
fogbélsoivadás. Dissolutio pulpae ab 
soluta, a fogból tökéletes eltűnése, 
szétbo111lása. V ö. Árkövy czikkével 
Orvosi hetilap 1884. pag. 129 stb. 

Pulpa digiti, a harmadik v„ végső 
újjpei:cz tapintó pfLruája 

Pulpa Iinealis seu lienis, a lép 
gyurmája. 

Pulpa px·nno:r'llm, szilvaíz 
Pulpa tamat:indorum, a tan1a1inda-iz 
Pulpa testis, a here gyu1n1ája, pa· 

r enchy1na testis 
Pulpitis (ba1ba1is1nus), fogbélgyula· 

dá.s 
Pulpitis acnta, heveny fogbélgyu· 

ladas 
Pulpitis acuta pa.~·tia.lis, egyos ré

szekre szoritkozó heveny fOgbélgyu„ 
ladás. 

Pnlpi tis acnta pa:r·tialis purn
lenta, egyes részekre szoritkozó 
heveny, tf1lyogképző fogbélgyulad:is. 

Pnlpitis acuta septica seu supex„ 
ficialis, rothadó heveny :fogbélgyu
ladás; eves felszincs heveny fogbél
gyuln.dás 

Pulpitis acnta totalis, heveny fog
bélgyuladás. 

Pulpitis acuta t:r anmatiea, sérüléses 
heveny fogbélg,yuladás. 

Pnlpitis chr·onica, idült fogbélgyu
ladás. 

Pulpitís chxonica atxophica, sor
vadó idült fogbélg,yuladás 

Pnlpitis chxouica concrementalis 
= pulpitis ch1onica· idiopathica 

Pnlpitis chronica gang:r·aenosa, 
üszkösödő idült fogbéllob 

Pulpitis chronica hypertrophica 
granulomatosa, szemcsésen t"Íl 
tengő idiilt fogbélgyuladás„ 

Pulpitis chronica hypertrophica 
sa:r·comatosa, vadhúsk8pző idült túl
tengő fogbélgyuladás„ (?) 

Pulpitis chronica idiopathica, e1e~ 
deti idült fogbélgyuladás. 
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Pnlpitis chronica parenchymatosa 516 Pulsns lentns 

Pnlpitis chronica pa:r enc!iymatosa, 
idűlt gyu-i:más fogbélg:yuladás 

Pnlpitis ch:r,onica pn1"ulenta tota-
lis, idült fogbéltályog ? -

Pulpitis gangi;aenos& = pulpitis 
chi·onica gangraenosa? Vagy gan
graena totalis pulpae? 

Pulpitis nlcerosa = pulpitis chronica 
purulenta„ (?) 

Pnlposus (v. ö. pulpa), ízes, beles stb 
Sllbstantia pulposa = pulpa 

Pnls. pnltis, a pép, pulpa. 
Pnlsatilis, ve1él, lüktetö Fons pulsa

tilis = fontic:ulus, fontanella 
Pulsatilla Halleri Pz·sl , Haller ko

körcsiuje (?)„ .Azonosak: anemone Ha
ckelii Pohl, anemone patcns I-Iopp , 
pulsatilla hybrida :Ufik. 

Pnlsatilla p1'atensis Mill. = ane-
111one p1atensis Linné. 

Pnlsatilla vulga:r.fs Mill ane· 
mone pulsatilla Linné A.zonos még : 
anen1one acutifolia et tenuifolia 
Schleich 

Pnlsatio (v ö pulsus), ~i lüktetés, 
ve1és, dobogt\.s 

Pnlsatio cox·dis, a szivve1és, a sziv
dobog<is 

Pulsatio epigastI·ica, a gyo1no1táj 
verése, a szivgödö1táj lüktetése. 

Pnlsatorius (v ö pulsns), lüktet(), 
kopogó I)olo1 pulsato1ius, J.ropogó 
fájdalo1n. DoJor autiu1n pnlsatorius, 
a fül kopogó íá jdahna 

Pnlsilogiuru = 
Pulsimetx·um (hyb1iiiu1n) V. ö sphyg

mon1et1u1n 
Pnlsus (pulsare vorni), az é1 verés, é1-

lökés Ictns co1·dis et a1tcriarum 
.Tc,qyzct Érverés, szívverés 11latt 

é1te1n a szívnek, a ve1·őétnek foly
tonos !\ e1ö núiködését :É:1lökés, szív
lökés alatt é1te1n á szívnek, verö
érnek cgyi::s aktusAt. I üktetós n.latt 
é1tein a s:«Ívnek1 illetőleg a ve1öét 
verése.inek nagyobb fok{1,t Ji:nnél
fogva lH)ffJ. hclyeslern. ·vutkovic:h azon 
javaslat;Lt, hogy nevc?;::1Ük az a1·te
riát - lüktetü-é1nok V. ö arte1ia,, 
1-'hlobs. stb 

Pnlsus aecelex ans s acceleratns, 
gyo1sitott éi ve1 és 

Pnlsns aeqnalis, ogynmníi e1 veres, 
egyenletes érverés 

Pnlsns alter·nans, f<üváltó érverés, 
váltakozó érlökés 

Pulsus anacrotns, egyhnllá1nú.1 cgy
on1elkedé'3ű é1lökés. \' (i„ pnls11s n10-
nocr"Otns 

Pnlsus anadicxotns, kettösen fel
e1nclketlű, kéthullámú é1lökés 

Pnlsns ax·texiosns, vc1·őe1es verés 

Pulsns ai:·ythmicus, rhythmusavesz„ 
tett érve1·és. 

Pnlsns bigeminns, ike1 érverés1 ikei: 
étlökés. Két lökés - hosszabb szü
net stb. Tehát jelben kifeje?;ve u u - ? 

Pnlsus bisfex'iens = 
Pnlsns bispnlsans = pulsus dic1otus 
Pnlsns cadncus = pulsus ced'ens 
Pnlsus capz;izans, ugr6 é1verés. 

Thanhoffe1· sze1int : kecskeszökésű 
érve1és 

Pnlsns cedens, engedő érve1és 
Pnlsns cele:i:·, gyors é1 verés. 
Pnlsns cotn:r·nizans = 
Pulsns daetylisonans, fü1jve1és„ 

sze;1.ű, pitypalatysze1ü daktylus-
szerű érven~s. Jele: -·- u u 

Pnlsns debilis, gyenge é1 verés, 
Pulsns decrescens, apadó érve1és. 

A_zonos : pulsus cedens s, caducus ? 
Pnlsns decnrtatns = IJulsus mutilus, 
Pnlsns deficiens, kimaradó érverés. 
Pnlsns deletus, eltüuedezö érlökés v„ 

é1 verés. 
Pnlsns dicx·otus = pulsus anadic1otus. 
Pulsns dnJ:•iusculns, keményded ér

ve1ós. 
Pnlsus duxus, ke1nény é1 ve1és 
Pulsns en:c·hythmns (-) = pulsus 

iliythmícns. 
Pnlsns exilis1 vékony, apró érverés. 
Pnlsns facile comprimendns, köny-· 

nyen elnyomha,tó é1ve1és. 
Pnlsns filifoJ:mis, czé1nas7.eriien vé
. kony érverés 

Pnlsns formicans, rezgő érverés. 
Pnlsns foztis, e1ös 61 ve1·és 
Pnlsns f1eqne:us, szapora é1·verés. 
Pnlsns imminntns, a 1negcsappant, 

111eggyengült é1 verés, 
Pnlsns inaeqnalis, egyenetlen ér

ve1és 
Pnlsns incidens, szA.kaclozott ér verés 

J:gy iendes lükés1c jön egy e1ösebb, 
s azuh\,n egy inég e1ösobb lökés 

Pulsus incrcsce:ns, lassankint c1ős

büll.í érve1és 
Pnlsus inflammatorins, gyula.dás-· 

jelző é1 ve10s 
Pnlsns iute:c·cidens, közbeeső é1verés, 

é1lökés. V. ö. 
Pnlsns intezcn1·x·ens = pulsns inter·· 

cidens. Egyik-.n1ásik lökés kisebb, 
illetf.íleg rövidebb, 

Pulsns intermittens, Jd111aradó, ki
hagyó é1 ve1és 

Pnlsns i1:r·egnlaris, rendetlen érverés. 
Pulsns isochronns, azonos idejíí, azo

nos ideig ta1 t6 érve1és ; a szünetek 
egyenlők 

Pnlsns lanqnidns, ernyedt érverés 
Pnlsns lentus, lassú éryerés. 

\, 



Pnlsns magnns 517 Pnlvis aristolochiae herbae 

Pnlsns magnns, na.gy, teljes 1hve1és. 
Pnlsns medioci;is, középe1·ejli érverés 
Pulsus mollis, puha érverés„ 
Pulsns monocrotus, egylökésli é1 ve1és, 

egyemelkedésű, egyhullámú érve1és 
Pnlsns mntabilis = pulsus varius. 
Pnlsns mntilns) csonka érve1 és, csonka 

érlökés, rögtön megszakadó érve1és 
Pnlsns myur·ns, vékony - egérfark~ 

szerli érverés 
Pnlsns natni:alis = 
Pnlsns noi:·malis, 1 endes érve1 és 
Pnlsus opp:r·essns, nyo1nott, kis, ke~ 

mény érverés. 
Pnlsns pa:i:adoxus, pa1adox - »el

lenu1ondÓ« ·- érve1és, ni.ely belég
zésnél kilna1ad, vagy igen ap1ó lesz 

Pnlsns pai:·vns, kis érverés 
Pnlsns plenns, teljes é1 verés 
Pnlsns :r·a:r·ns, ritka é1 verés, 
Pnlsns :r·egularis, szabályos, rendes 

é1'v1.nés 
Pnlsns x·emittens, alábbhagyó, apadó 

érverés. 
Pnlsns :r etai:·dans, késedolmezö, késlö1 

érvin·és 
Pnlsus :r·hythmicns, szabályszerii -

vagy rendes rhythn1ussal bir6 é1 ve1és 
E szavak »ütem, n1ozan1(( helyes volta 
nagyon ké1déses lévén- ke1 iilö1n őket. 

Pnlsns x·otnndo-tax·dns, gö1nbölyded 
lassú érvo1és V ö anacrotia. 

Pul~us saliens, ug1ándozó érve1és. 
Pnlsns sei:·1atus, f{[részelö érverés. 
Pulsns spasticns, gö10sös érve1és. 
Pnlsns snb:pi·essus = pulsus 011p1es· 

SUS, 

Pnlsus tal'·dns, lassU érverés 
Pnlsns tx·emulns, rezgő, igen gyenge 

érverés 
Pnlsns tz·icrotns, háron1 llullán1Ú (hul„ 

lán1hegyli ?) ór verés~ 
Pnlsns nndosns s. uudnlatns, bul-

lá1nz6 érve1és 
Pnlsns vacilans, ingó érve1és 
Pnlsns vacnns, üres é1 ve1és, 
Pnlsns vazius, változó érve1·és. 
Pnlsns venosus, az e1ek v01ése, c1es 

ve1és. 
Pnlsns vez·micnlaxis, íóregszcrü, vé-

kony é1vc1és. 
Pnlsns vibx·ans, sur1an6 é1 verós 
Pnltatio (v„ ö puls), pépes daganat 
Pnlticnla (v„ ö. puls) 1 híg pép. 

• Pnltifoxlllis (v. ö puls; fo1ma az 
idom), pépszerli' 

Pnlveratio, (pulvis a por) 
Pulverisatio, a porlitsztis, po11atö1és, 

permetezés. 
Pnlverisator, pnlvexisatenr· -· (v ö. 

pulvis), a permetező, t. i készülél;: 
Pnlvei'nlentus, po1·lékony. 

Pnlvillns, pulvinnlns = pulvinus 
Pnlvillus medicatns = pulvinar me-

dicatu;n1 
l?nlvillns plnmacetis =plu1naceolun1, 
Pnlvinax·, pulvina:rinm1 a vánkos 
Pulvinaz· medicatnm, gyógyfüszeres 

vánkos. szeres vánkos. 
Pnlvina~· thalami, láttele11-párna, lát

telepdudor, Balogh szótárából A lát6· 
telep v. a látástelep pá1nája 

Pnlvinaris, .Pnlvinarins, po1alakli., 
por;:;zerii 

Pulvinus, vánkos, tépéspamat V. ö 
bourdonnet, 

Pulvis, a por. 
Pulvis absinthii, ürömpo1. 
Pulvis acidi citi:;·ici, czit1onlsav-por, 

po1rátii1t czitiomsav 
Pnlvis acidi tartar·ici, borkősav~-101' 
Pnlvis acori, káln1os-gyöké1po1 -
Pnlvis ad infricationem, bcdö1zsólui 

való .Por. 
Pnlvis ad limonaclam, czitronüének 

való IJOr, lünonada.készités1e való por 
Pnlvis adspe:c·sox·ius, hintőpor 
Pnlvis aer·opho:c·ns, 1)ezsgöpo1. 
Pulvis aer·ophorus anglicanus 
Pnlvis ae:c·opho:r·us seidlitziensis, 

Soidlitz pezsgő po1·a, angol pe>:sgőpo1' 
Pulvis aga:rici albi, fehé1 gal6oza··1)01 
Pulvis alcoholisatns, igen fino1n l)Or 
Pulvis algai:·othi, algarothpor. V ö 

algaroth. 
Pnlvis alo0s1 a.loö-1)01 
Pnlvis alterttns Plumeri, Plu11ic1· 

féle por. 
Pnlvis althaeae x·adicis, zilizgyöké1-

1101„ 
Pnlvis aluminis cx·udi, közönséges v 

nye1s tiinsópor. 
Pnlvis aluminis plumosi, pelyhes 

tüns6por, pirított v égetett tiinsópor. 
v, ö 

Pnlvis alnminis usti, égetett tin1s6por 
Pnlvis ammoniaci 1'esinae, am1110-

niak-gyanta1Jo1. 
Pulvis amyli1 buzaken1ényitö .. po1 
Pnlvis amy-li mai.·anthae, lnarantha-

ken1ényitö-po1, 
Pnlvis angelicae, angelikapor 
Pnlvis anisi, it.nizspor 
Pulvis anisi stellati, csilll1gos ánizs

por. 
Pnlvis anthectico-sc1·ofulosns, gö1-

vélyell011es por, 
Pnlvis antimonii compositns) össze

tett antimónos por. 
Pnlvis ax·a:robae = pulvis Goae 
Pulvis ar'cani dnplicati, kénsa-vas 

ka1iu1nJ?or 
Pulvis ai:istolochiaé he1'bae 1 a1isto

lochia fűpor 



Pnlvis arnieae flornlli 518 Pulvis cnbebarnm 

Pnlvis arnicae flornm, ka.ppanör vi 
iágpor, ainikavirágpor, 

Pnlvis ax'nicae foliorum, kappanör„ 
levélpor, a1'uikalevélpo1, arnikafü-por, 

Pnlvis a:r·nicae xadicis, kappauör„ 
gyökér por, arnikagyökérpor 

Pulvis a:c·omaticns, illatos po1 
Pnlvis ai:senicalis Cosmii, Cosmi

féle arzénes por. 
Pnlvis a:rsenicalisHellmundii, Hell

n1und-féle arzénes po1 
Pnlvis artemisiae xadicis, fehér 

ürömgyökérpo1 
Pnlvis asae foet.idae, büzaszatpol.. 
Pulvis asaxi X'adicis, kapotnyak gyö„ 

kérpor, kerek kapor - mogyo1óalja
gyökér'por. 

Pnlvis anx'antii foliox·nm, na1ancs
levélpo1 

Pnlvis anrantio1'nm fiavedinis, a 
narancs sárgiLjának pora, porrátört 
narancssárga · 

Pnlvis belladonnae foliox"Um, nadra
gulya levélpor. 

Pnlvis belladonnae X'adicis7 nadra-
gulya gyökérpo1. 

Pnlvis benzoes, benzo8por 
Pnlvis boli albae, fehé1 agyag1Jor 
Pulvis boli ax'menae1 ö1n1ény agyag-

por.. 
Pnlvis bondncellae compositns, 

összetett bonduczellapol'. 
Pnlvis boracis, bó1ispo1. 
Pnlvis bx·yo:niae büdös gönyegyökér

por. 
Pnlvis calcis vivae, n1a16 v oltatlan 

inész1Jo1 
Pulvis calnmbae, kolo1nbopor 
Pulvis camphorae, k<imfo1po1. 
Pnlvis cancrornm lapidnm, 1ák-

szemp@r. 
Pnlvis canellae albae, fehér kanella-

poi. 
Pnlvis canthaxidnm, kőrisbogárpor. 
Pnlvis capsici annui, paprikapo1 
Pnlvis capsularum papavei•is, mák-

t@kpor, miLkfejpo1. 
Pnlvis cax·bonis ligni depurati 

tisztított faszénpo1 
Pulvis cardamon1i, karda1nompor., 
Pnlvis caxdni benedicti, áldott csü. 

k.üllöpor 
Pulvis Cax·thusianox·um, stibiu1n sul

furatum rubrum, karthauzipor. 
Pnlvis cax'vÍ, kö1nénypo1 
Pnlvis caryophyllatae x·adicis, szeg„ 

fiigyökérpor 
Pnlvis caryophyllornm, szegfüszeg

po1 .. 
Pulvis cascarillae, kaszkarillapor. 
Pnlvis castox'ei anglicani, angol 

hódonypor. 

Pulvis ca.storei moscovitici, n1uszka, 
v, Ol'OSZ h6donypor. 

Pulvis catechn, katechupor. 
Pnlvis catechu compositns, össze

tett katechupor. 
Pulvis causticus viennensis, bécsi 

maró1Joi. 
Pnlvis cei;·nssae, 6lomfehérpor: 
Pulvis chamomillae x·omauae, sza· 

gos montika v római székfüvirágpor„ 
Pnlvis chamomillae vnlga:ris, kö

zönséges székfűvirág1lor 
Pnlvis chinae ca.lisayae, calisaya„ 

chinapo1. 
Pnlvis chinae fuscae, barna china

ké1 egpor„ 
Pulvis chinae rnbxae, vörös china„ 

kéregpo1 
Pnlvis chocoladae, csokoládépor 
Pnlvis cinae, czinavirágpor, 
Pnlvis cinnamomi cassiae, kasszia

fahéjpo1 
Pul1vis cinnamomi compositus, ösz· 

s~etett kassziafah~jpor 
Pnlvls ciunamomi zeylanici, czey· 

loni fahéjpor 
Pulvis cit:c'i flavedinis , a czitrom 

sárga hárujának pora, a czitl'om .. sárga 
pora. 

Pnlvis coccionellae, kokczionella 
bogá1po1. 

Pulvis coffeae t.oi;t,ae, pörkölt lni.vé
por. 

Pnlvis collatox·ius = pulvis cosme-
ticus, 

Pnlvis 
Pulvis 

por. 

colocynthidum, sá1tökpor, 
commnnis, közönséges fi.non~ 

Pnlvis conii macnlati, bürökfűpor. 
Pulvis cont:c'a tnssim, köhögés elleni 

por. 
Pnlvis co:ciandr'i, ko1iand1ompo1 
Pnlvis cornn cex·vi nsti, égetett 

agáncspo1 
Pulvis cox·xallii albi, fehé1· kláris

por. 
Pnlvis corxallii rubri, piros kláris

poi. 
Pnlvis cosmeticns, kendözéípor 
Pnlvis cx·emox·is tartari, tisztított 
borkőpo1 

Pulvis cretae aromaticus, illatos 
krétapor. 

Pnlvis ci;·etae ax·omatiCns cum opio, 
mákonyos jó illatú krétapor. 

Pnlvis ci;etae venalis, árúbeli kréta
por. 

Pnlvis c:coci anst:c-iaci, osztrák sáf. 
ránypoi. 

Pulvis c:c·oci galliciJ franczia sáfrány
por. 

Pulvis cnbebax·um 1 kube bapor. 

l 
·1· •. 

.. 
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Pulvis dentifI"icns 51\l Pulvis liquiritiae coinpositus 

Pnlvis dentifricus1 fogpor 
Pulvis dentifricus albus, fehér fog

po> 
Pulvis dentif:ricus Caxabelli, Cara·· 

belli··féle fogpor. 
Pnlvis dentif:ricus Huf'elandi, Hufe· 

land-féle fogpoi. 
Pnlvis dentif:ricus nige:c·, fekete fog. 

por. 
Pnlvis dentifricus i:nbei:·, IJiros v. 

vörös fogpor 
Pulvis dext1ini, ken1ényitöpor, dex· 

trinpoi. 
Pulvis digestivus, cmésztésjaYit6por, 

en1észtö1JOI. 
Pulvis digitalis purpnreae, gyü

szünkepor, a gyiisziinkelevél pr-ra 
Pulvis Dowei:i, Do-wer1Jor. 
Pulvis dulcama:r·ae, édeskeserűpo1, 

az édeskesG1ii leveleinek pora 
Pulvis ennlae, örvénygyökérse1 tecsék-

poi. 
Pnlvis eqnoi:·nm, 1611or? ! 
Pulvis euphor·bii, ebtejfüpor 
Pnlvis fabae Sct Ignatii, Szt Ign;l,uz 

babjáuak po1·a 
Pnlvis febrifngns ox·bis amex·icani 

= pulvis corticis chinae. 
Pulvis fex·i·i limati, vaspor. 
Pnlvis filicis mai:is, páfránygyöké1· 

por. 
Pulvis fl.avo-albns, sá1gás por 
Pnlvis foenicnli, édes kö1ué11y1;01 
Pnlvis fuliginis splendentis, korom· 

por? ! 
Pulvis fnmalis-ax·thriticns, köszvény

ellenes fiistölöpo1, 
Pulvis fnmalis Dr· Engel, Engel.féle 

füstölöpor 
Pnlvis fumalis nobilis, fino1n füstölő· 

1101'. 
PnlTiS fnmalis oi:d'ina1"ins, közön-

séges füstölöpor 
Pnlvis galangae, galangapo1· 
Pnlvis galbani, galbanpor 
Pulvis gallai:nm qnercns, gubacspor 
Pulvis gelatina e lichenis islandici, 

izlandi zuz1n6 kocsouyájának pora 
Pulvis gentianae, tá1nicspor. 
Pnlvis globnlor·um campho:rato· 

x·nm, kán1fo1goly6po1 
Pnlvis globulozum max·tialium, vas„ 

goly6po:i; 
Pulvis Goae, Goapor., Acidu1n ch1y„ 

sophanicum és chrysarobinu1n vegyest 
adja a goapo1t, melyet I.iebermann 
»Ch1yso1Jhaniun1nak« nevezett meg. 
Goa egy vidék neve 

Pnlvis g:ranato:c·um frnctnum co:r„ 
ticis, gránátalma.héj pora, 

Pulvis g:canulosus, sze1ncsés, szemes 
por„ 

'.-. 

Pnlvis gratiolae hex·bae, csikorka
flipo1 

Pnlvis g:r:·ossns sen :c·udis, du1 va poi. 
Pulvis guaja.ci resinae,gtiajakgyauta 

po1. 
Pulvis guai::-annae pastae, gua1·anua·· 

IJOI' 
Pulvis gummi a:i;·abaci, a1·abs gumnÜ· 

po1, porrá tö1t arabs gummi. 
Pulvis gummosus, gu1nmipor, arabs 

Jnézgás po1, 
Pnlvis gutti, guttünézga-1Jor 
Pnlvis haematidis lapidis, vérkö

llOL 
Pulvis helianthi tuberosi foliorum, 

csicsóka lcvé1por ? 
Pnlvis hellebo:ci nig1i, fekete hu

nyo1po1 
Pnlvis hyosciami :folioi:nm, belén

deklevélpor, beléndekfii1Jo1, 
Pnlvis impe:c-atoi:iae, csics6kás de„ 

lelypor. 
Pulvis indigo, indigopo1. 
Pulvis infantum = pulvis inagnesiae 

cun1 rheo, a kisdedek hashajtó IJora 
Pnlvis insecticidns pei:sicus, ftc1·es 

py1ethri iosei et caruei, llersa féreg
ölö por 

Pnlvis insecto:i:·nm, féregölő pol', 
Pulvis Jacobi, pulvis antin1onii con1-

11ositus, Ja111espo1vder, Jákob po1a, 
összetett antim6nos po1 

Pulvis jalapae, jala1Japo1 
Pulvis ipecacuanhae, hánytat6 g·yü· 

kér11or · 
Pnlvis ipecacnanhae compositns = 
Pnlvis ipecacnanhae cum opio = 

i1ulvis Doweri 
Pulvis i:r·eos flo~·entinae, fhenzi nü„ 

szi10111-gyökérpor 
Pnlvis juglaudis f'oliornm 1 diólevél-· 

por. 
Pnlvis junipexi baccai:·nm, bo1Óka

bogy6por„ 
Pulvis kino, 
Pnlvis kino 

kino1Jo1 

lduopor 
compositns) 

Pulvis konsso, knssz61101 

összetett 

Pnlvis ladani, ladangyantapo1 
Pnlvis lanxi baccarum, bcirostyin-

bogy6por 
Pnlvis laui:i folioi:um, borostyán„ 

levélpor. 
Pnlvis levistici i·adicis, lestyáng,yö

kórpor 
Pnlvis licheuis islandici, izlandi 

inoszatpo1. 
Pulvis lichenis islandici eli:x:ivata, 

kilúgozott izlandi moszatpoi. 
Pnlvis liqnii:-itiae compositns1 össze. 

tett higviriczpor. 



Pulvis liqniritiae radieis 520 Pnlvis scammoniae com.positns 

Pnlvis liqni:r·itiae :r·adicis, higviricz„ 
gyökérpor. 

Pulvis lithai:gyx·i, Ólomélegpol' 
Pnlvis lobeliae in:D.atae, porhonrojt„ 

por. 
Pnlvis lycopodii = semen lycopodii 
Pnlvis macidis, szerecsendióhéjpor. 
Pulvis magnesiae ca1;·bonicae, szén-

savas magnesia-por 
Pnlvis magnesiae snlfni:icae, kese· 

rüsópor 
Pnlvis malvae, malyvapor„ 
Pnlvis mangani hyperoxydati na

tivi, te11ués magánfeUilegpo1 1 termés 
ba1naköpo1 

Pnlvis mastichis, másti:s:poI 
Pnlvis matico, matikopor. 
Pnlvis mediae snbtilitatis, közép

:finon1 por.. 
Pnlvis meze:rei, faikasboroszlánpor 
Pnlvis minii = plumbum hyperoxy

datu1n rubrum pulveratu1n 
Pnlvis na.txii bicarbonici = natriún1 

hydrocarbonicum pulveratum, hydro· 
szénsavas v. kettedszénsavas natrium
poI. 

Pnlvis nati:ii carbonici, szénsavas 
natriun1por. 

Pnlvis natxii nitrici, salétro1usavas 
natriumpor. 

Pnlvis nat:rii phosphorici, villany
savas natriu1npor, foszforsavas nat·· 
riumpor, 

Pnlvis natxii sulfu1:ici, l:.énsavas 
natriumpor, G-laubersó-por, csudasó. 

Pnlvis nihili albi, sem1nipor V. ö 
zincum oxydatum pulveratu1n 

Pnlvis nitri depnrati, salétrompor, 
salétron1savas kaliumpor 

Pulvis nncis moschatae, szerecsen·· 
di6por. 

Pnlvis nacis vomicae, ebvész1nag
por 

Pnlvis nncnm moschatarum com
positus = pulvis anthectico··scro
fulosus. 

Pnlvis nntriens infantum jnxta 
Liebig, Liebig„féle kisdedtáplál6 po1. 

Pnlvis nnti:·iens jnxta Nestlé, Nestlé
féle tápláló por (t i kisdedtáplál6 
pol') . 

Pnlvis olibani, olibanpor 
Pnlvis opii, mákonypoi. 
Pnlvis opii compositus, összetett 

inák0nypo1 
Pulvis o:r·yzae, rizspor 
Pnlvis ossinm sepiae, szepiacsont 

por. 
Pulvis ostreae conchax·nm, osztriga

kagylópo1· 
Pnlvis panis tostae, pörkölt··kenyér

por, pirított kenyérpor. 

Pnlvis pedicnlornm, tetüpo1 
Pulvis phelland:t·ii, bösövénypor. 
Pulvis pichnx·im, píchurimpor 
Pulvis pipe:i·is albi, fehé1bors-por 
Pulvis pipexis nigri, f8ketebors„po1· 
Pulvis Plnme:ri, Plumer-félc po1· 
Pulvis polygalae amarae, keserű 

csészeszáruypo1. 
Pnlvis pumicis lapidis, 
Pnlvis punicae :r·adicis 

granatgyökér -kér egpor. 

tajtkőpor. 
coi:·ticis, 

Pulvis qnassiae, kvassziapor 
Pnlvis qnercns co:rticis, cserhéjpo1·, 
Pulvis ratanhae, iatauhapor. 
Pnlvis xhamni f:rangulae, kutya .. 

beugepo1. 
Pnlvis r hei, rebarbarapor 
Pnlvis rhei compositns, összetett 

ieba1barapor 
Pulvis rhei tostus, pörkölt v, piritott 

iebarbarapor 
Pnlvis rosai:·nm, 16zsapo1, rózsa

sziro1upo1 
Pnlvis rnbiae tinctoi:·nm, festö-bu~ 

zé1po1 
Pnlvis :rudis = pulvis grossue 
Pulvis sabadillae, szabadillapo1. 
Pnlvis sabinae, szabiuapor 1 nehéz 

szagú bo16kapo1 
Pulvis sacchax·i albi: íehér czukor· 

por. 
Pnlvis sacchari lactis, tejczukorpor. 
Pulvis salep, szálepgyökérpor , kos

borgyökérpo1. 
Pülvis salicis, füzfa .. kéregpor 
Pulvis salicylicns cum. talco, szalon

naköves szalicylsavas por. Balogh 
sz6tiráb61. 

Pnlvis salinus anticholericns, ko
leraelleues por„ 

Pulvis salis Seignetti, Seignette„sÓ·· 
1101. 

Pnlvis salis thermarum Cal'·olina-
rum, karlsbadi sópo1 

Pnlvis salviae, zsályapo1 
Pulvis sambnci, bodzavirágpo1. 
Pnlvis sandax·aci, szanda1akapo1. 
Pulvis sanq ninis d:xaconis, sir kány· 

vérpor. 
Pnlvis santali r·nbxi, veres szantal· 

por. 
Pulvis saponis medicinalis, orvosi 

szappanpo1 
Pnlvis saponis segediensis, szegedi 

sza1Jpanpor. 
Pnlvis saponis veneti, veleficzei 

szappanpor 
Pul vis sassapai:·illae, szaszapa1 illa11or 
Pulvis scammonii, skammoniumpor. 
Pnlvis scamm.oniae compositns, ösz·· 

szetett ska1n1noniumpor 

"' l 



Pnlvis scillae bnlbi 521 Pnnct.nm ossiflcationis 

Pnlvis scillae bnlbi1 tengeri hagyn1a„ 
por. 

Pulvis secalis cornnti, a.11yarozspo1, 
Pnlvis senegae, szenegapor 
Pnlvis sennae, szennalevél1)01·. 
Pnlvis serpentar·iae, aristolochia-gyÖ·· 

kérkéxegpor 
Pulvis simai:·ubae, szima1uba1101 
Pnlvis spodii, csontszénpor. 
Pnlvis spongiae nstae, pörkölt, piií-

tott vagy égetett szivacspor 
Pnlvis ste:rnntatorius, tüsszentő po1 
Pnlvis stibii, antimonos i101. 

Pulvis stx·amonii herbae, n1aszlagos 
r edőszir om··fü JlOI .• 

Pnlvis subtilis, fi1101n por Azonos: 
pulvis communis 

Pulvis snbtilissimns = pulvis alc.o
holisatus. 

Pulvis sneci liquix·itiae depnrati, 
tisztított higviricz-nedvpo1. 

Pulvis snccini, borostyanköpor 
Pnlvis snlfui:·is crudi , közönséges 

kénpo1 
Pnlvis symphyti, nadálytö1)0l 
Pnlvis tanaceti seminum, vá;:adics

magpor„ 
Pnlvis taxaxaci xadicis, pitypang

gyökéipor 
Pnlvis ta:r·taxi emetici, háuytat6 

gyökér por 
Pulvis tempe:rans, enyhitü 1)01. 
Pnlvis tennissimns = pulvis alcoho-

lisatus, 
Pulvis toxmentillae, tim116g)·ökérpor. 
Pnlvis t:ragacanthae7 t1agakantapol.. 
Pulvis ti'agacanthae compositus, 

összetett tragakantapo1' 
Pulvis tx·if'olii fibr·ini, vid1a-eleczke· 

pol.. 
Pnlvis tntiae = l)Ulvis„zinci ox_ydati 

impuri 
Pulvis uvae ux·si, n-1.edveszöllöpoi. 
Pulvis vale:rianae, gyökönkepo1 
Pulvis ve:rat:r-i albi, fehér zsáspa1Jor 
Pulvis violae t:r'icolox·is, á1 vácska-

poi. 
Pnlvis Winte:rani co:rticis, V·.7interfa 

héjának J_JOra. 
Pulvis zedoaxiae, ku1ku1na-gyöké1-

por. 
Pnlvis zinci oxydati impu:r'Í, tisz

tátlan h01gány-élegpor. Azonos: pul
vis tutiae 

P~lvis zinci snlfur-ici venalis, ái Ú-
beli kénsavas ho1·gan,ypoi.. 

Pulvis zingibex·is, györnbé1po1 
Pnmex, a tajtkö 
Pnncta (punctu1n többese), a. pontok 
Pnncta dolorosa, fájdalmas pontok 
Pnncta lacrymalia, könypontok 
Puncta maxima, főpontok 

. 

Pnnctatus (v ö. punctum), pontos, 
pontozott 

Pnneticula:ris (v ö punctum), pon·· 
tos, foltos. Feb1·is puncticularis = 
febris petechialis = typhus exanthe" 
matic.us 

Puncticullnm, punctillnm = punc 
tulum 

Pnnctio (pungere szúrni) 
tesis 

paracen· 

Punctio abdominis, a hasc.sapolás 
Punctio articulornm infiammato„ 

i:·um, gyuladt ízületek n1egcsapolás::i., 
megszúrása, mcgtüzdelése„ 

Punctio corneae, a mellsö sze1ncsar· 
nok inegcsapolása, megsz{uása Azo. 
nos : i1a1acentesis can1e1ae anterioris 

Pnnctio explo:r·ato:r·ia seu explOra
tiva, kémlö, vizsgá.16 csapolás, ké1n
szurás J..iát6 csapolás? 

Punctio herniae incarceratae 1 a 
beszoruit sérv megszurkálása, meg„ 
szegzése, in e g t ü z d e 1 é s e. 

Pnnctio hyd:toceles, a vlzsérv 1neg-
1n0gcsapolása, vizsé1 vcsapolás. 

Punctio hyd:rocephali, a vízfej meg
csapolása 

Punctio pe:r-ica:r·dii paracentesis 
pericardii 

Punctio thoracis = paracentesis tho· 
racis. 

Punctio vesicae (ur·inariae), a 
húgyhólyag - csapoló meg-szúrá.sa, a 
húgyhólyagszú1ás, a húgyhólyag 
szúrva„1ncgcsapölása. 

Puuctio vesicae alta, a húgyhólyag 
inagas faniv fellctti ·-· megszú„ 
iása v szúrva: inegcsapolása 

Pnnctio vesicae pei:·inealis, a húgy. 
h6lyag n1egszúrása a gáton át, vagy 
szíuva··mcgcsapolása :;i, gáton. át. 

Pnnctio vesicae rectalis, a húgy„ 
hólyag megszú1ása v. szúi va„meg
csapolása a végbélen át 

Punctnlum (iJunctu1n kies), a pon
tocska 

Pnnctnm (--), 1 a pont; 2. a folt 
Pnnctnm cnlminans seu cnlmina

tivum, a legfőbb fok 
Punctum fixum seu oi:-iginis, az ere· 

det pon~ja, az eredés pontja. 
Punctnm insertiGnis, a tapadás 

pontja, a mozgópont 
Pnnctnm maximum, a föpont 1 leg

főbb pont, hol a szívhangok vagy 
zö1ejek legjobban hallhatók Balogh 
szótárából 

Pnnctnm mobile = punctun1 inser
tionis 

Pnnctum o:i:-iginis = punctum fixu1n 
Pnnctnm ossificationis, a csontmag, 

a csontosodás kiinduló pon~ja 

' 



Pnnctum saliens 522 Prrstnla 

Pnnctum saliens , éb1 ényta.nilag : 
lüktető pout. Balogh szerint: ugró
pont. Nem mondható szerencsés foi
ditásua.k 

Punctum sentiens, é1ző pont 
Pnnctura (punge1e szú1ui)1 a szúrás 

V. ö. punctio, lJaraccntesis. 
Punctur·a nei:vox·nm, idegszluás, ideg

tüzdelés 
Punctui:a pleux·ae 

tho1acis 
paracentesis 

Pnngens ( -), szú1·ó. Dolores puugen
tes, szúxóf<\jdalmak. 

Punica granatnm Linné, a grauát 
almafa, gxáuá.tfa„ Malnn1 punicu1n, a 
gránátalma 

Punicinum (Falk), a gr4uátfa kérgé. 
nek hat6anyaga1 alkaloidja ; a puni
cinu1n. L<\.zonos : pelletierinu1n Tan
ret Balogh sz6t4rában ; pelletin? ! 

Pupilla, pnpula, pupulio (pupa b<\,b 
kies), a 18,ta, a szembog3,1. Ela,.tult 
synonymjai: fenestra ocul~ foramen 
oculi, pcinclla, prunella, lumen, core, 
visio. 

Pupilla 
bogár, 
bogá1 

ai:·tificialis, 1nüleges 
műlAta, inest.erséges 

sze1n-
sze1n-

Pupilla conti:acta, a1n6 sze1nbogá1 1 

összehUzódott láta v. sze1n bogár 
Pupilla dilatata, nagy szembogár, 

tíl.gn l t h\ ta. 
Pupilla.ris (-), mi a llLtára, a szembo-· 

gárra vonatkozik, szen1.bogihi„ Men1-
b1ana pupillaris, sze1nbogá.rbo1it6 
h.áitya, látaboritó h<i1tya 

Pnpillometi:ia (ujabb barbarismus), 
látamérés, szen1bogár1né1és. Jobb vol
na: c01·emetria, v. coro1netria. V, ö. 

Pupillometrum (v. ö pupilla és -rC 
fJ.{t"pov a,,mértók. Hybridu1n), lá.ta - v. 
szembogá.nnérö; Laud.olt alkotmánya 
1{01·rektebb volna: eore1netrum v 
coron1et1un1. V. ö. core. 

Pnppis, l, a ha:j6 hátiésze; 2.az a1cz(!); 
3„ os puppis = as occipitis. 

Pupnla = pupilla. 
Purgamentum, pni:·gatoi:·inm (pur. 

gare tisztítani), a tisztító, hashajtó 
szer 

Purgans (-), tisztit6, ha~hajt6 
Pnx·gantia Se i:·emedia ( v ö„ pu1ga

meutu1n), hashajt6szerek 
Pni:·ga:utia antiphlogistica, lobelle

nes hashajtók. 
Pux·gantia drastica, erös hashajtók 
Pui:·gantia laxantia, ernyesztő vagy 

olvaszt6 hashajt6k, 
Pur·gantia phlogistica, izgató has. 

hajtók. 
Purgatio {pu1gare tisztítani), a has

hajtás, tisztítás, 

Purgatio me.nst:i:ua seu m.nliebx·is, 
havi tisztulás, havi vllág·zás„ 

Purgatio neonati, az ujszülött tisz· 
tubi.:=;a ~ a magzatszuroktól 

Purgatio pnex·per·ai:·um = lochia 
Pui:·gativus (-), hashajt6, tisztító 
Purgatoi:·inm = purgamentu1n 
Pu1•ificans, purificus, tisztító 
Puxificantia, purifica (-·), tisztíto 

sze1ek 
Purificatio (pu1ificare tisztítani), a 

tisztítás 
Pui:·ifoi:·mis (pus a geny, foin1a idon1), 

genysze:tű 
Pui:·p:i: itnm (?), a vörös bor fElt;téke, 

színanyaga, festenye. 
Purpu:ra, 1. a bibo1·kagylO ; 2. a bi

bo1szín; 3. = haelnorrhagiae snbcu
taneae, a ta1jag 

Pui:·pnxa cachectica, a senyvesek 
aszályosok, a sinH5dök tarjaga. 

Pui:·pui:·a ex usn ei:·gotini, jodi, jod·· 
v. ergotiuokozta taijag. 

Pur·pura haemox·i:·hagica = inorbus 
rnaculosus \\T erlhofB.i 

Pui:pui:·a maligna, vészes patincsos 
süly. V ö petechiae scoi buticae 

Pui:·pui:·a miliaris = nüliaria rubra 
Pu1pni:·a neonatox·nm, az njdonszü

löttek tarjaga 
Pui:·pnr·a nervosa, ideges taijag. 
Pui:pn:i:·a. papnlosa., lichen liv-idus, 

göbös tarjag 
Pui:·pux·a pnlica, bolhacsipés okozta 

ta„1jag 
Purpuxa r·henm.a-tica = iheun1ato-

celis = peliosis 
Pu:rpur·a senilis, az aggok tarjaga. 
Pur·pui:·a simplex, cgyszeri.i tarjag 
Pui:·pni:a ni:ticans (Willan) = pur-

pura silnplex 
Purpnra variolosa, himlős tarjag 
Pux·pni:·innm, a pur1iu1in, festőanyag 
Purnlentatio, pnrulentia, a gcnye· 

dés V ö 
Pu:r·ulentus, purifox·mis , genyes, 

genyszerü, genyedő 
Pus1 pux·is, a gcny 
Pns benignum seu bonum. et lan· 

dabile, a júféle ger:„y J}alogh sze
rint: jóte11nészeti.i geny 

Pus malignum, az eV". 
Pus maturum, az érett geuy 
Pns spux·ium, ál vagy hamis geny 
Pnstula, a tűszö, genynyel telt h6lyag-

csa. S pedig : achor, ha a pustula 
kölesnyi s középen szö1 áll ; psydra
ciunl - hasoul6 az előbbihez de 
valanlivel nagyobb; phlyzacium, ha 
bo1s6nyi inekko1aságú s véres ta1ta
lo1nmal bit 
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Pustnla gangraenosa. 523 Pylothrombosis carcinomatosa 

Pnstula gang-:raenosa seu maligna: 
lépfenés pokolkelet, pokolvai. Azonos 
értel1nűek: carbunculus contagiosus, 
an1pulla 1naligna, anthrax malignus1 

Carbunculus polonic:us 
P nstnlosns, pnstnlatns1 fakadékos 
Pntamen, a héj, a belsö burok Balogh 

szerint: csontbu1ok v· ö. burok. 
Putamen nncum jnglandis vii;·ide, 

a zöld dióhéj. 
Pntamen ovo:rnm 1 tojás b~ja, testa 

ovi. 
Putamen ovoi;nm alcoholisatnm, 

finom po11átört tojáshéj 
Putium = :rnaeputium. 
Put:redo, putz·escentia, a iothadás1 

iioshadás, evesedés 
Pntredo nnivex·salis = status colli-

quativus 
Pnt:r·escentia = pnt1 edo. 
Pnt:r·escentia dentis, a fogszú 
Pnt:rescentia ute:ri g:r·avidi, a ter-

l1es méh rothadása. 
Putxidns, eves, rothadó 
Pyaemia (v ö. pyon és haen1a), a 

genyvérüSég. 
Pyaemia occulta, la111Jangó genyvé· 

rüség. 
Pyaemicns (v. ö pyae1nia), genyvérü

s6gi, genyvé1okozta stb 
Pyapostasis ( v ö„ pron és a1Jostasis), 

genylerakodá.s 
Pyai.·th:i:·on (v. ü IJjon és a1Lhruu) i 

izületgenyedés, izíiletbeli tályog. Azo 
é1tehnüek: synovitis suppu1·atíva 1 

abscessus articuli, a1th101iyosis 
Pyaulacomele (v. ö. pyon i v ö. auh~

con1ele), specilln1n sulcatu1n, vájt 
kutató, válús kutató. 

Pycnotica se r·emedia, süiitö 1 e1ö
sitö szerek ·v. ö 

Pycnoticus (n:ux.\IW1"txé;)," sül'itö, c1ő
sitö. 

Pye Ui TCt.o'fÍ) = pyesis 
Pyecchysis (v ö. pyon és ecchysis), 

genyönilés, g e ny b eb o r u l ás 
Pyelitis (fi TCÚ1úo; medencze, kehely), 

a vese-·kehely lobja. 
Pyelitis calculosa, kőokozta vese .. 

kehely lob. 
Pyelitís catax·xhalis, htnutos kehely· 

lob„ 
Pyelitis c:i;·oµposa, kiupos kehelylob. 
Pyelitis u:ratiea = pyelitis calculosa 
Pyelonephx·itis (v. ö pyelitis és ne·· 

phritis), a vese és vesekehely lobja 
Pyelonephxitis parasitica, 1ienész

gornba vagy élősdiek okozta vese
kehelylob 

Pyelolutx·on (v„ ö. pyelos és lut1on), 
a kádfürdő 

Pyelos (fi r. 1Sú.oi;), m edencze, kehely, kád 

Pyemesis (v ö. ri_yon és emesis)1 a 
genyhányás, vomitus puruJentus 

Pyesis (~ rci.Í11crt;), a genyedés. 
Pygag:r·a, pygagxia (~- Tc\!'(if a fai; 

v ö .. agra)1 a. fa1zsába, fa1köszv4ny, 
fa.rfájdalo111, dolo1 podicis. 

Pyge Cli -.C':J'(~), a fa1, az alfél 
Pygodidymns {v. ö. pyge ós 0 Otüv. 

uo; aZ ike1) = pygopagus 
P~gom.ele_s (v ö pyge és 111eles), fé 

les vógtagú ikerszörnyeteg; a feles 
véghtgok a ,fa1 on, ülnek , , 

Pygopagns (l'J -.cuyl'] a farcs1k j TCt"Lj·e:t; 

kötő), fatcsíkcsontjaikkal összenőtt 
ikerszörnyetegek 

Pyi'cns, genyes 
Pyi'.num (cO ;-;:\ío\I a g-eny), a pyin a 

geny fehé1ny.éje 
Pylemphi:axis (~ rcÚA1J a kaptÍ1 ~ ~µq;ipo:· 

.;t; a dugulás), ve1őczérbeli vér pangás. 
Pylicns (·~ nÚ).iJ a kapú), verőczé1i 
Pylogast;itis ("~ rci.Í).YJ a gyomo:r alsó 

szádja; v. ö gastritis), a gyomor 
gyuladása a 11ylorus tijt\,n 

Pylophlebectasis (v. ö. ec:tasis és 
pylophlebitis)1 a ve1őczé1 kitágulása 

Pylophlebitis (~ r:Ú).YJ a kapú; v. ö 
phlebitis), a ve1őczér lobja1 gyuladása 

Pylophlebitis adhaesiva, összenö
vesztő, összefrn1asztó ven':Jczórlob 

Pylophlebitis ch:r·onica seu endophle
bitis portalis ch1011i.ca1 a veIÖczér 
l ... ás<-ts elfajulása 

Pylophlebitis suppnxativa seu pu· 
i:nleuta, genyes, tályogos ver·öczér· 
lob, v„ gyuladás 

Pylox-icus, gyomo1csuki mi a gyon1or 
alsó sz:idjira vonatkozik V. ö pylorus. 

Pylo:r·ocleisis (v ö. 1Jylo1us; ~ x),e:tcrt; 
a. zár) 1 a gyomor csukjának zára, a 
gyon1or alsó szádjának szorosa 

Pylo:rogast:r·oscii:·i:hns, pylox·osci
i:rhns (v ö pylorns1gaster s scirrhus) 1 

a gyomor alsó szádj:inak rákja 
Pylorosteuoma (v. ö. pylorus és ste·· 

non1a), gyon1orcsukszoros, a gyo1nor 
alsó szádj;-i.nak szorosa 

Pylor·ostenosis (v. ö p_ylorus és ste~ 
nosis), a gyomorcsuk szükülése, a 
gyo11101 alsó szádjának szűkülete 1 
szo1osa. 

Pylo.rns (0 71.'JÁWpÓr; ajtón3..lló, ör; TcuAW· 
pe:~\I ajtón állni), a gyo1nor csuk, a 
gyon1or alsó S7.ádia Azonosak: jani
tor1 ostiu1n ventliculi duodenale, os 
ventriculi inferius, portana1íus, val
vula pylori, angustia.1 ostiarius, hos
tiarius. 

Pylothx·ombosis (f, 7'1JA11 a kaptl i v 
ö. thro1nbosis), a veröczór betö1niilése. 

Pylothx·ombosis carcinomatosa (-), 
a verőczér rákos betön1ülése. 



Pyoblenna 524 P,yorrhoea 

Pyo blenna (v ö pyon és blenua), 
genyes nyák, genyes turha, 

Pyoblennicus (v ö pyoblenna), genyes„ 
nyákos, genyes·-tu1hás 

Pyoblennocystis (v. ö„ pyou i -~ ~AÉV'll'.Z 
a nyák és c,ystis a tö1nlö}, tüdötályog, 
zá1t gümős genyodú 

Pyohlennoi:i:·hoea (v. ö. pyon és blcn
no11hoea) = pyorrhoea 

Pyocataz·acta (v ö pyon és cataracta), 
_ genyhál.yog. 

Pyocele (v. ö. pyon i ~ x~A·f) a sérv), 
genyes he1cbo1éksé1 v, genysérv 

Pyocelicns (v. ö. llyocclc), genysé1ves. 
Pyocenosis (v. ö. pyou i ·~ x:Évwcn; 

ürülés), gcnyürülés. 
Pyocenoticns (v. ö pyocenosis), geny

ürülési, genyü1itö 
Pyochezia (v ö. pyon; 'J/.,tt'I székelni), 

genyes székelet, genyes ha,sme11és. 
Pyocoelia {v ö. pyon ; ~ xocAla a 

haslireg), hasü1egbeli genyöss'zeszala
dás hasbeli tályog 

Pyocoelia sacoata, elzsákolt hasü1eg
beli genyösszeszalaclási hasü1egbeli 
genydaganat, hasü1egbeli tályog. 

Pyocoelomele = pyog111omele .. 
Pyocyauinum (v ö pyon i X'Jr:J.IJÓr; kék), 

a geuy kék sziuanyaga, a geny kékje 
Pyocysticut;i (-), genytö1nlös stb„ V. ö. 
Pyocystis (v ö„ pyou és cystis), gony

tart6 udú, geuytö1nlö1 genyodú -
különösen a tüdőben. 

Pyodes ( n:uoe:~O~;, n:uW:Ori;), gcnysze1 ü, 
genyes. 

Pyodiathesis (v. ö. pyon és diathesis), 
genyes kórhajla,1111 genyesedés1·e való 
hajlam. 

Pyodyspuoea (v, ö pyon és dyspuooa), 
1nellüregbeli geu.) okozta nehéz lég
zés,„ fulladozás, genyn1ello kozta ne· 
héz légzés. 

Pyoedema (v. ö pyon és oedo1na), ge-
nyes vizenyő, genydaganat? 

Pyoedematiciis = 
Pyoedematosus, genyes··vízenyös. 
Pyogeuesis (v ö. pyon ; -/i l'i!ve:o-r:;; 

képződés), a genyképzödés 
Pyogeneticus (v. ö„ pyogenesis), geny .. 

képző. Feb1is pyogeuetica, gonyes 
láz, genyláz 

Pyogenia = pyogenesis 
Pyogenia corrosiva = cxulce1 atio 
Pyogeuia simplex = supp1natio. 
Pyogmomele = pyaulaco111ele 
Pyoma ("rb n:Úú)µtf. ?), a tályog, geny-

daganat, kelevény. 
Pyomalgia (v. ö pyon és 01nalgia), 

genyes vállfájdalo1n1 vcillizületbeli 
tályogokozta f~jdalon1 ? 

Pyomele (v. ö pyon; ~ µ.r;t.'t) a ku·· 

tató), genykutat6, vájtkutató, Specil
lum sulca.tum, pyogmomele. 

Pyometi:·ia (v. ö pyon és metla), méh
üregbeli genyfelhabnozódás, méh
üregbeli tályog 

Pyometi:·icus (v. ö. py•)lnetra), méh· 
tályogos. 

Pyou (:-0 rciJ01J, Ti c.u·fi), a geny 
Pyouephxosis (-rO 7.iJO'I a geny; v ö. 

nephrosis), genyes vesebd.utalom, ve·· 
setályog 

Pyouoma (v. ö pyon), eves fekély. 
Pyoophoi:itis (v ö. pyon és oophoritis) 

= oopho1itis pu1ulenta, genyes pete
fészokg:yuladás, r'etefészckbeli tályog, 
petofészektályog 

Pyopei:·ica:rdia = 
Pyopei:icai:dium (v ö pyon és peri

cardiun1), szívbutokbeli genyfelhal-
111oz6d<ls, szivburoktályog 

Pyopei:ica:rdiacus (v ö riyoperi-
cardia), szivbu1okbeli genyf0lhalino
z6rlásokozta 

Pyophacos (cO 1t:Ío\I a gen:y, D épo::x.Ór; 
a lenc.se) = iiyocatanicta. 

Pyophthalmia (v ö pyon és opthal-
1nia), 1 gcnyos sze1ngyuladás ; 2. 
pyophthaJ1nus 

Pyophthalm.icns(-),genyszemii. V. 0 
Pyophthalmus (v. ö i1yon és 01ihthal· 

inus), genyszen1, hypopiun1 
Pyophthisicns, genysorvadá.si V o 
Pyophthisis (v. ö pyon és phthisis), 

genycdésokozta sorvadfí,s 
Pyoplania ( v ö. pyon ; rrAo:vdv elter

jedni), genysü.lyedés, genyte1jedés, 
genyk6borlás, genybeszür·e1nkedés. 

Pyoplanicus (v ó pyoplania), geny
sülycdóses. 

Pyopnenmopei:icai:·dium (v„ ö iiyou 
és pncu1noperica1diu1n), lég és geny·· 
felha.hnozódá.s a szívburok ü1egében 

Pyopneumotho:xax ( v. ö pyo11 és 
pu1c;uTnothorax)1 Mg és geny1nell. 

Pyopneumonypostasis (v. ö pyon; 
~ T:\IEVµW~ a tüdő, ~ Ún:Ócrttl.O"t; a SÜ· 
lyodés ), tüdőbeli genysiilyedós 

Pyopo0sis (v. ö. pyon; -~ rco1ljo-t; kép
ződés) = pyogenia 

Pyopoeticus ( rcuonotrinxÓ;) = 
Pyopoens (r;;Jorrot~;), genyesztö, ge

nyesitő. 
Pyoptysis (v. ö. l)YOll; Ti n:-cÚ'Jli, a kö

pés), a genyköpés, genyes köpés 
Pyoi:·~hagia (v. ö pyon i 'fi {it1.y"t) a 

szakadás), geuykitöiés, 
Pyoi:r-hagicus (v. ö pyorrhagia), geny· 

kitö1·ési 
Pyoi:·x·hoea /v. ö. pyon; Pe:rv folyni), 

1. a genyfol,yás, gonyes hurut; 2 go
norrhoea. 

• 
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Pyorrhoea alveolaris 525 Pyretophtalmicrrs 

PyorT·hoea alveolar·is, fOggyöké1. 
gyuladás, Riggbáutalom Balogh szó
tárából. 

Pyoz·:c·hoea alvina (-), dia11hoea pu
rulenta, genyes hasmenés 

Pyorrhoea au:rinm, genyes fülfo·· 
lyás. v„ ö„ otorrhoea purulenta. 

PyoI·:rhoea nasalis, genyes orrfolyás; 
ozaena iuterna 

Pyox·x·hoicns (v„ ö pyo11hoea), geny
folyásos 

Pyorthopnoea. (v. ö. pyon és orthop
uoea), rnellüregbeli genyfelhalmozó
d<is okozta nehéz légzés = orthop
noea µ:yotho~·acica 

PyosalpÍnx (v ö. pyon és salpinx), 
1néhkü1tbeli tályog 

Pyoscheocele, (v„ ö, pyou és oscheo
celes), genyes he1eboréksérv, geny
sérv. 

Pyoscheocelicns (-), genysérves 
Pyosis (Tj 7':Úwcru;:), 1. a genyedés; 2 

pyogenesis ; 3. = hypopium, 
Pyospei:mia (v ö. pyon és spe11na), 

gennyel elegy ondó. 
Pyotho:racicns, geny1nelli, geny111elles 

v Ö, 

Pyothox-a:x: (v. ö pyon és tho1ax), a 
genymell. 

Pyoto:r·:r·hoea (v. ö. pyon és 0!;011hoea), 
genyes fülfolyás. 

PyotoI·rhoicus (v ö pyotor1hoea), 
geuyes fülfulyási, 

Pyoxanthinnm (v. 0 pyon j ~ccv'.JÓ:;; 
sárga), a geny s~írga festéke, a ge
nyet sá1gá1 a festő anyag, a geny 
sárgája, genyfestő sllrga anyag. 

Pyi:· (Tcl nUp), a tliz, láz„ 
Py:r·a (-fi nupá), 1. tiizhely ; 2. anthrax:, 

car buncnlus ; 3. összetételben: láz, 
for16, lobos láz 

Pyx·amidalis = py1amodcs. 
Pyi·amides Fei·i:·einii (v ö py1amis), 

Ferrein··féle veseloborok, vesepiia
nüsok. 

Pyz amides Malpíghii, l\{alphigi··félc 
veselobo1ok, vesepiran1isok. 

Pyi:-amilles me(lnllae oblonga.tae, 
a nyúltagy loboraj 

Pyramis (·~ TC'Jpa;µ.l:;;), a lobor, a gnla, 
piramis 

Pyzamis vestibnli Scax·pae, Sca111a„ 
féle pira1n,is a fülcsa111okban v. fiil
pitvarban 

Pyramodes (TCupaµos~O-iíi;, TCupaµc.)OiJ;), 
gulaidorn1í, gulaalakú Jl..íusculus pyxa
nüdalis = musculus pyriformis. l{us
e:,ulus pyl'a.midalis abdominis, a hasnak 
piramisalakú izma Jlfusculus pyra-
1nidalis nasi = levator nasi et labii 
supe1ior. 

Pyz e (.fi ..:vp~) = pyra 

. 

Pyrectica se. x·emedia = antipyrec
tica. V: ö. 

Pyz·ecticns (7eupsx-;D;!Ó~), lázas 
Pyreliometria(nem »pyrheliometria«: 

,Q 7i:Up a hő, Ó fího; a nap, TO µlTpov 
a mérő), a nap höségmennyiségének 
1né1·ése (Ranke) 

PyI·eliometzicns (s nem pyrhelion1et
ricus), naphöségmérő 

Pyx·enomycetes (0 r.:'Jp-r)v a csontár
n1ag; v ö. myces), a szemcsegombák. 

Pyxetaetiologia (v. ö pyretos és 
aetiologia), a láz oktana; a láz eTe
detéuek tana 

Pyx·ethi:innm (v ö, pyrethrun:!), az 
Ílnelyalag, a ry1eth1inum 

Pyrethrum. (TO n:Úpt'.Jpov), az imely. 
Még pedig: anacyclus officinarum 
IIayne, német imely ; anacyclus llY
rethrum Lk., Sch1., DO,(~ anthemis 
py1·ethrum I..iinné), olasz ímely, vagy 
montil}a írnely. 

Pyx·ethrnm ca'l''neum M. B. ( ~ ), hú
sos ünely? E növénytől ered a pul
vis iusecticidus persicus 

Pyz·ethrum cineraef'olinm T.reviza· 
nns, dalmát rovarölőport adó növény 
Dalmát imely ? ! 

Pyx·ethrnm :r·osenm M, B. E növény 
világai adják (a py1eth1u1n carneum
n1al egyeten1ben) a pe1sa fé1egölöpo1 t 
Rózsás Í111ely? ! 

Pyxethx·n.D1 spilanthus Med = s1Ji
lanthes ole1acea Jacq 

Pyx etica = an;tipy1etica V. ö. 
Pyx·eticosis (ó rcvp€TÓ; a láz), a lázas 

állapot. Felesleges. V. ö. febdcitatiJ 
Pyxeticns ('rO n:~p a láz), lázas 
Pyretion, pyxetinm ('rcl TCvpénov), lá

:;:;acska, könnylí kis Iá:;:; 
Pyretogenesi_a7 pyi:·etogenesís (ó 

nupsTÓ::; a láz; v. ö. genesis), lázkép· 
zödés, lázeredés lázfejlödés 

Pyretogenia = pyretogC'nesis 
Pyr·etogenicus (v ö. pyietogcnesis), 

lázered8ti stb. 
PyretogF•aphia (v ö. py1etos; ypá(;)$t\I 

lcüniJ, a láz tünettana~ a 18.z iajza 
Pyretographicns, pyx·etogzaphus (í· 

ö. pyrotog1a11hia)1 lázleüási, lázleiró. 
Pyz·etologia (v. ö pyretos; 0 A0y~; 

a tan), a láz tana 
Pyz etologicns, py'z·etologns, láztani, 

lllztannal foglalkozó V ö. pyretolo
gia 

Pyr·etologista (v. ö„ py1etologia), láz
tud6s, a láztannal foglalkozó 

Pyz·etophthalmia (v ö pyretos és 
ophthaln1ia), 1. lázokozta szen1loó; 
2. lázas szemgyuladás 

Pyretophthalmicns (v ö pyretos és 
ophthaln1ia), lázas szemgyuladásos. 

,_ - -·- - - ·-_.· ·_,.:, ____ . ---,.,.;.+-~-,-,-~-.. - .. -. ~-,,~-.-



Pyretophysiologia 526 Pyrnsniínricns 

Pyretophysiologia (v ö. pyre.tos és 
physiologia ), a láz élettana A. in 
py1etologia. 

Pyr·eto:itthopnoea (v ö pyretos és 
orthopnoea), lázas nehéz légzés? 

Pyi:·etos CJ 7'.:upscti';)1 a láz 
Pyi:·etosymptomatographia. (v. ö. l)Y-

1etos és symptomatographia) = 1JY-
1etog1 a1)hiu.. 

Pyr·etosymptomatología (v ö„ p:rxe
tos és syrnptoma.tologia.). a láz _tünet
tana 

Pyretosymptomatologicns = 
Pyretosymptomatologus (v, ö py1·e

tosym1)to1natologia.), l:iz:tünettani stb. 
Pyrexia, py1·ex.is (-A. ttt5p<..gu;, "fi -;ccipe;lo:), 

a lAzas áHapot, a láz1 oha1n. 
Pyrexialis (hybridu111 Balogh s.z6t:l1á

b6l) = py1·ecticus 
Pyx·i f-x·uctns, pyrí, a kö1tvék 
Pyria (·C1 O:'Jptct.), szá1az, izzasztó fü1dö, 

homok vagy hamufiililő, g-őzfürdő; 
2 roeleg borogatás 

Py:1iama ("rO ít1Jp•'.1'.µa.) = py1iri... 
Pyxiatexium (TO rc1Jpv:1.c·fÍpto'1)1 1.. hely 

vagy kés:r.ülék szá1az1 meleg f1üdök 
alk1tlmazásár a ; 2. = pyriarna. 

Py:r'iatos (~ -;t·;pv;cro;), 1nelegitett ki\ 
tégla, korsó, hévtégla. 

Pyricauaa, pyrlcausta (cr,/ .-cvpl~aucro:, 
r.vp1lzo:ucrca}, a nnigsütöt.t helyek, sü
tések, 

Py:t'idinnm, a. py1idin1 Djppel-iéle olaj
ban talDJható illékony a,lag, vagy 
alkoloid 

Pyx·ifox :rni„ovatus, kö1 teidomú- tojás
di.td~ petéded. 

Py:r·ifol"mis, pi:i·ifo1·mis (py1un), pi-
1un1 körte, forn1a az idom), köite
idon1ú l'l1:usculus pyrifo1n1is, kötte
ido1nú izon1. 

Pyx·igenaeus, py.iigenens = 
Py:c·igenes: (:::1Jpt)'s\1'1d, tüzes, tt{z 110111-

zette, tűz alkotta. Átvitt 0rte!einben; 
láz okozta. V, ö 

Py:cigonoS ( rcupiyá~n~ t\Ízadü), lúznernz01 
lázfejlesztő, lúzf'ejtö. 

Py:r"Oboxícus ('rO -:c'Jp '-1 tiíz, itt - koz
rnás? V. ö. bcnicus)1 pyi:obói;,avas 

Pyrocatechinum, pyl·oka.techinnn1 
(-rO 7'\íp a tűz és (',ateehinum), a 1iy~ 
i·oka.techin, kozniiis katechin? Azo
nos: metabihydrobonz:olum (! ?), aci
dun1 oxyphenieu1n 

Pyr·ochinicns (v ö. pyroboiic,n;;:; és 
ehinicus), py1ochiuasavas. 

Pyroe<>menicnm se aeiduru (-), }1y
, ro1nekonsavas, kozn1ás mekonsav, 

:Pyrodes, pyx·oides (1rupostC:-r}c:;, ";;:.ipW· 
5·~i;), 1. tüzs7.e1ű, láugszerü; 2 buza
szex·ű 

Pyx·oga.llicus (rO -.cíJp a tüz; v ö. gaJ .. 

EcU.8) py1ocse1sa.vas„ v· ö acidum 
pyrogallicuYn 

Pyrogallolum (-) = acidun1pyiogal
lieun1 

Pyrogeneticus, pyr·ogenes = py1i
geues 

Py:r:·ogen0ns = pyiigenes 
Py:rola umbellata Linné (py1um a 

kő1te) = chimuphi1a u1nb'i'lla.ta !il"utt 
(el-vBt.ve: »chÜn<:l:.phylht«). -· _.l_._zouos: 
chirn11phila co1,y::i.1 bosa Pursh 

Pyroleosns (:-j r.Gp a tfíz és oleosus. 
IIyb1idum), ko,;-rotl.s ol~jos, túlheví
tett olajos? 

Pyz··olignicus = 
Pyx·olignosns (e; 7-:::Í? a, túz; v, ö li

gnosus Hyb1idum) = pyros:yliouf> 
Py:r:·olithicus (r; ·rtJp a -rűz és At~~x.,::í'; 

köves)= cyanícus Acidum pyrolíthi· 
ei:m seu py1ornic-:im = acidun1 oya-
n1eum 

Pyx·omauia ("rO rcU? a tüz; v ö ma
nia), gyujtogatü n1ánia, gy-ujtogató 
L-\1iilts8g. 

Py:r·omaniacus (-), gyu,itog'3.t6 iná-
niáhan, ö1ültségbeu szenvedő 

Pyx·omeconictu:n. se a.cidu.:tn. =- 1'Y~ 
túüQlU0ni(:Ulli acidU\U, 

Pyroxl.etx·ic-ns ( -), tűz;1nét ési .. V. ö 
Pyromet1 nm (TO n.up a t{ü-: ; ,Q 1:1.trpov 

a rnó1 ték), a tli;;;rnérő 1 inagn.s hömé1 ö. 
Py.r·omo1·inicum. acidnm (-?), pyJo-

1no1insav? 
Py1·opecticnm sen pyr·opeetillienru 

acidnm (.-?)1 pyropektinsav. 
Py:iophor·us. (TO -rc\ip a tdz; ydpa'i vi·· 

,selni), 1. phospho1us; '.2 niinden gyÚ· 
lékouy anyag. 

Py:r·o11hosphas (-r6 i-cUp a tÜP.- ésc lJhos
rhas), py1 ophospho1sa.vas só„ 

Py:r:·o11hosphas fer:i:·o·-na.t1·ii seu. so" 
dae, pyrophosphorsuva.» vasná.tliu1n, 
Azonosak: fc1ro .. na.triu1n _pyrophos 
phoricun1, nR.triu1n py1ophosphoii
cu11"1. fe11a.tum, fer1UJ)1 pyrophos1Jho
ricum n:'l.tlon/ttuin 

Py:rophospho:i·icns (,~ ;c::Íp a tüz és 
phosphoríeus), py1 ophos1Jhorsavas 

Py.r·osis (.fi rcDpwcrti;), 1. a;.: égés; 2. a 
fene i g a gyon101·égés, a zaht-t 

Py:t"Osis hyste:r·ica, méhszPnvcs vagy 
n1óhkó1ságos za.ha. 

Py:s:·osis potatox·um, :iszákosok za.h~ja.. 
Pyi:·osphyxa (t·O ;;:üp a. tl\z; fi crcyUpO'. a. 

kalapács), tüzes vagy inkább fö11b 
kalapács, fü116 vizben he:vitett kala„ 
páes caute1iu111u1ik használva, II óv
k alap ács? Ad no1rn:iu1: hévviz? 

Py:c·osulfu.:c·icus ("rO y.;)p tűr,; v. ö. 
sulfuricus. liybriduu-1.. Jobb -volna: 
ii.yrothioni0us), lJ,Jrtokéosa.vas 
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Pyrotartaricns 527 Pyxodes, pyxoid~s 

Py:r·otartaricus (•0 n:Up a tűz és ta1-
tarious)1pyrobor kő savas, kozmás boI -
kősavas. 

Py:r·otechnia, pyi:·otechnice (TO 7Clíp a 
tlíz, ~ Tsy_vtx:r! a miívészet), 1. a tllz 
alkalmazása ; 2 tűz1nívesség 

Pyrotechnia chi:rui;·gica, a tiíz alk:i,,l-
1nazása a sebészetben, s e bé sz i 
tüzmivess ég? V. ö. 

Pyx·otica = caustica. V ö, 
Py:r·oticus (TCiJpwnxÓ<;) = causticu;:., 
Pyroxylicns (tO >eUp a tűz, -rO ~Ú).ov a 

fa), kozmás fasa.vas 
Pyroxylinnm (-"·), a lőgyapot. V. ö. 

pyroxylious„ 

Py:roxylosns = pyroxylicus 
Pyr:c·haeleum = 
Pyr:rholenm, py:r·oleum (ro TCUp és 

oleun1? Vox hyb1ia„) = 
Pyi:·rholinum, pyx·rolinnm, ::t pyr-

10lin„ 
Py2i:·hopinnlh {;cu~Pói:: lliios és opi

num? !) = c11ele:i:ythrinun1. 
Pyi:·nm, pi:rnm, a körtve. 
Pyi:us anonpa:1·ia SM„, veres berke· 

nyefa. 

Py:rns communis Linné, a körtefa 
Py:1ns cydonia Linné, birsalmafa 

Azonos cydonia vulgaris Person, cy
douia europaea Sav. 

Pp·us malns Linné, az; ahnafa. 
Pythogell.es (T.Ú'.Jo:!\I rothadni) - sap• 

rogenes. 
Pytia (~ TcUTlO'.) = colostium. 
Pynlceus, pynlcon, pynlcus (TcuouAx0'i;;), 

a gP.nycső, genyszalag, draincsö 
Tehát: 

Pyulcia, pynlcosis (v. ö az elött,3-
va16va1} = dxaiuagc 

Pyulcum = llyulceus 
Pyu:ria (v. ö. pyon és uron), genyes 

vizelés. 
Pyu:ria i:·enalis, a veséböl eredű ge

uyes vizelés. 
Pyui:·ia vesicalis, a hólyagból eredő 

genyes vizelés 
Pynxicns (v. ö. i1yuria), geuyvizeleti 
Pyxicula (pyxis kies.), kis szelencze 
Pyxidatus = pyxodes 
Pyxidinm ('rO n:u;lOto\I), a kis szelen·· 

cze, n1ágtok. 
Pyxis (~ nu;t;), a szclenczA, szelenmm 

puszpángfá ból 
Pyxodes, pyxoides ( Tiu;WOlJ.; TCu;oi::t

O-~;), l szelenczealakú, toksze:rií i 2 
puszpángsze:rű - mert pyxosi pyxus 
('fi :;:J;o;) = buxus 



Q. 
Q p., qn„ pi = quantu1n placet, tet·· 

szés szerint Balogh szótárából 
Q s , qu. s = quantum su:fficit seu 

quantum satis, sziikség szerint, szűk~ 
séghez képest, Balogh szótárából 

Quadxangnlaris = quadratus. 
Quadr·angnlatus = quad1'atus. 
Quad:r-ans, a negyed 
Qnadratns ( quatuor négy, angulus a 

szög), négyszögű, 
Quadratns femo:ris se„ mnscul~s, a 

czon1b négyszögű iz1na„ 
Qnadx·atus lumboi: nm se„ mnscnlns, 

az ágyéki négyszögű izom, az ágyék 
négyszögű iz1na 

Qnadi:·atns menti se. mnsculns, de
presso1 labii iufeiioris az áll négy
r:;zögű izn1a 

Qnadi:·iceps (quattuo1 négy, capnt a 
fej), négyfejű. 1fusculus quadriceps 
:femoris, a czon1h négyfejű izma 

Quad:r·identatus (quattuor négy, den·· 
tatus fogas), négyfogú, négyszeresen 
fogazott, 

Qnadi:·ifax·iam, négyszeres 
Quadx·ifidns (quattuor négy, finde1e 

hasítni), négyosztatú, négyszeresen 
hasított. 

Quadi:·iga (qnattuor equos age1e né
gyest liajtani), 1 a négyes fogat; 2 
négyfejű övkötés„ 

Quadi:igeminus (quattuor négy j v ö 
geminus), négysze1eseu iker. C01pu~ 
qu.adi {gtminu1n, - S7.Ór61 szóra: négy~ 
sze1esen ike1test. ·v ö. azzal 

Qnadrilatexns, qnadx·ilateralis, 
négyoldalú. 

Quadrilobatns, qnad:rilobns (quat
tuor: négy i v. ö. lobus), négykaré·· 
lyos, nógyleben) es. 

Quadrilocnlai:'Ís (quattno:i: négy, lo
culns i·ekesz), uégy1ekeszíí Balogh 
szótá1ából. 

Qualificatio (-j, a minösités Balogh 
szótárából 

Qnalitas, a ininöség. 
Qnalitas oconlta, rejt.ett titkos e1ő, 

tulajdonság, 
Qualitas corporis, a test alkotmánya 
Qnalitates insensibiles, láthatatlan, 

érzékileg megfoghatatlan tulajdonok 

Qnalitates sensibiles, látható, érzé
k;ileg megfogható, felfüghat6 tulaj
donok vagy minőségek„ 

Qualitativns (v. ö. qualitas), minőle
ges. Analysis qualitativa, iniutíleges 
vegybontás 

Qnantitas ( - ), a mennyiség 
Qnantitativns, mennyileges. Analysis 

quantitativa, mennyileges vegybontás. 
Qnantn:m, a 1nennyiRég. 
Quaxantaine (fr.), a vesztegháx - a 

vcisztegl(í, 
Qua::r·tanns, negyedik. Febris quax·

tana = febiis inte~1nittens quartana, 
negyednapos váltóLLZ. 

Quartio, qnaternio, qnati:io (mivel 
négyszögű), talus, az ugrócsont, e s ü-
1 ö k cs out. 

Qnar·tns pedem mo't'"entium se :mus-
cnlorum = 

Quax·tus tibiae = soleus 
Quassatio, quassatni:·a = conguas
, satio. 

Quassatns, conqnassatus, össze;lú
zott, összerázott„ 

Quassatus saepius, többszö1 felrázott. 
Quassia ama:r·a Linné (állitólag 

(~uassi 1abszolga nevére), keserüfa, 
keserű kvassziaf'a V ö„ lignum riuas
siae surina1nensis 

Qnassia dioica ph snec = sima~ 
iuba offi.ciualis DC 

Quassia e:x:celsa Sw, jlitua.ikai szálas 
keser űfa, jamaikai szálas kvassziafa 
A„zonos értelműek: i1i.cras1na excelsa 
Plaucbou, sima1uba excelsa Dr., 
bitte1a feb1ifuga Belange1 WittsteinM 
nál azonkivül: picraena excelsa 
Iiiudl., pic1auia ainara \\~1 , quassia. 
polygan1a r„iuds. 

Quassia Jnssieni L. = 
Quassia monoica Schreb 

ruba ama1a Aubl., sima1uba 
nensis Rich 

sün a· 
quia-

Qnassia polygama Linds = quassia 
excelsa S·w. 

Quassia sim.arnba L filins = sima·· 
ruba amara Aubl 

Quassia sim.aruba W:r·. = si1na1uba 
officinalis DC. 

j 
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Qnassiae eamphora 529 Qnotidianns 

Qnassiae riamphora, kvasszia.kámfOr 
(Bennerscheidt)„ 

Quassinnm seu quassitum, a kva.ssia 
keserűje„ 

Quebrachaminium (-), quebrachami-· 
num, a quebracho kérgének kristályos 
alkaloidja., V. ö„ 

Qnebrachinum (v„ ö. q_uebracho), a 
quebrachinum, a quebrachokéreg 
kristályos alkaloidja. 

Quebracho blanco, quebracho fája. 
Quebracho cortex, quebrachoh~j, a.S·· 

pidosperma quebracho Schlchtd. 
fának kérge 

Quebracholnm. (quebracho és oleum), 
a quebracholum , cholestearinszerű 
anyag a quebracho kérgében, 

Quercetinum (v,. ö„ quércus), a quer
cetin 1 a halvány katechu stb egy 
anyaga. 

Quercinum (-), vén tölgykéreg egy 
alaga, a quercinum„ Balogh szexint: 
tisztátalan quercit„ V. ö„ 

Quercinus, quer•nus1 qner·nens, töl·· 
gyes„ Gallae quercinae, a gubacs stb 

Quer·citrinum (quercus és citrinum)1 
sárga festöanyag bizonyos növények
ben. 

Quer·citum (v. ö. quercus), a makk
czukor 

Querons, a tölgy. 
Quercus infector-ia Oliv. 1 kis ázsiai 

tölgy - melytől a török gubacs ered, 
Qnercus marlna = fucus vesiculosus 

Linné. 
Quercns peduncnlata Willd„, nyél 

czés tölgy.. 
Querous robnr Linné, Wittstein sze· 

rint: V\Tilld, közönséges tölgy. 

Qnercus sessiflo:i::·a, kocsánytalán 
tölgy. 

Qnercns snber• Linné, pai:atölgy„ 
Quies, qniesoentia, a nyugalom. 
Qnietns, nyugodt. 
Quincnn:z: = quinque unciae, öt 

obony. 
Qninetnm = chinetum1 a chinetum. 
Qninia = chinínum„ 
Qniniae mur·ias = chininum hydro· 

chloricum, 
Qniniae snlfas - chininum sulfu· 

ricum .. 
Qnini, ötönkint .. 
Qninoleinnm = chinolinum. 
Quinologia (v,. ö. quinia és ó Aóyo.; 

a tan), a kina tana, a cbina tana. 
Qninqueangnlaris, ötszögű, ötélü. 
Quinqueangularis obsolete 1 elmo„ 

sódotta.n ötszögletes. 
Qninqnecostatns, ötbordás 
Qninqnedentatus, ötfogas 
Quinquefidus, ötszörösen hasadt 
Quinquefolius, ötlevelü. 
Quin.quelobatns, ötkarélyos. 
Quin.qnen.ervius, ötbordás. 
Quinquepartitus1 ötszörösen osztott, 

ötoszta.tú. 
Quin.qneplicatns, ötszörösen tánczos, 
Quinquina = chininum, chinium. 
Quinta essentla, quintessentia, a 

kvintesszenezia, valaminek a legve 0 

leje. Elavult értelemben: a tápszerek 
legveleje, melyet az a.rcha.eus kivá
laszt s felhasznál a szervezet feu
tartására. Gyógyszer tanilag: a g,fógy
szerek legveleje. 

Quin.tanus, ötödik, ötödnapos„ 
Quin.tus, ötödik. V ö„ quinta esseutia 
Quotidian.ns, mitldennapos. 
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R. 
Rabidus, dühös, veszetti ebveszeht. 
Rabies, a düh, a veszettség 
Rabies canina = hydrophobia. 
Rabiosus = 1abidus„ 
Racahout des ~-abes (fl:„), tölgy„ 

n1akkkávé 
Racemosus (racemu,s szölőgerezd;, 

fürtös, gerezdezetes. Ovarium racemo· 
sum, gerezdezetes petefészek. 

Rachiagria (Balogh szótár á bal}- i hibás', 
v. ö, rhachiagria 

Rachialgia (Balogh szótárában! ra.· 
chialgitis ! ?) ; v. ö„ rhachialgia 

Rachiocampsis, rachíochysis, :ra· 
chiopagus (hibás szavak) = rha
chio .... stb„ 

Rachiticus (-), augolk61'0s_. \T, ö. 
Rachitis (A iégibb szótár üók, pl. Sie· 

benhaar, Kraus rhachitis··nek irják s 
származta~ják »rhachis1: v rhachites 
sza,vu,któl, Azonban Vir·chow és 
Stiebel azt iLllitjak, hogy rachitis a 
franczia riquets, v.. az angol th~ 
rikets szavaktól eredne, ennélfogva 
a szóban forgó műkifejezés helyes 
irása »1achitis", inert nen1 »1hachis.i: 
a töve De ha ez áll, ·- 1nit az emlitett 
két nagy tekinbélylyel szeinben két
ségbe vonni nem ·lehet, akkor »1'a
chitis« is egyike azon barbarisn1u
soknak, melyek oly buján tenyésznek 
az orvosi irodalo1nban), angolkór, 
csontpuhulás angol betegség. 

Rachitis acuta, heveny angolkó1, 
angol betegség, 

Rachitis adnltoi:·um, a felse1dültek 
angolkór a, csontpuhulása„ 

Rachitis infantum., gyer1nekkori 
angolkó1, gye1 inekkori csontpuhulás, 

Rachitismus = rachitis. 
Radesyge (-), norvegiai t~jbuja

senyv, radesyge. 
Radialis (v. ö. radius), 01s6csonti stb 

Nervus radialis p1ofundus, a mél,yen 
fekvő 01s6ideg. Nervus i·adialis su„ 
perficialis, felszines orsóideg. 

Radiai:ius (?), sugaras„ V. ö. iadius. 
Radiatus (-), sugaras. 
Radicalis (1adix a gyöké1), gyöke1es, 

pl. operatio„ 
Radicans (v. ö, iadix), gyökérhajtó. 

Radices (radix többese) ductu.s thora
cici, a mellbeli n_yirkcsato1·na gyö
kerei 

Radicula (radix kies„), kis gyökérke1 

kis gyökér : 2„ gyökcsir 
Radiculae (-), gyökérszálak. 
Radiolns (radius 1-ics.) = specillun1. 
Radius (-), 1 bot, küllő ; 2. fény·· 

sugár; 3,. az orsócsont. Utóbbinak 
synonymjai: additameutum ulnae i 
os adcubitale i focile minus ; manu„ 
brium manus. 

Radius sni:·ae = fibula„ 
Radius visorius, a látás vonala, a 

a nézö vonal. 
Radi:x:, a gyökér, a gyök 
Radix aoaciae nostratis, a kökény„ 

gyökér, 
Radb: acanthii, por-dongyökér. Aza .. 

nosak: radix cardui tomentosi, radix 
spinae albae, -

Radi:x: acetosae, sóskagyöké1. 
R.adix aconiti, sisakvirággyökér, 
Radix aconiti hiem.alis = radix 

hellebori hiemalis = radix eranthis 
(tán: erauthidis) hiemalis, 

Radi:x aconiti lutei = 
Radi:x aconiti lycoctoni, fiuka.sölö 

sisakvirággyökér. 
ltadix aconiti napelli, katika sisak

virággyökér. 
Radi:x aconiti racem.osi, a fürészes 

takta gyökere Azonosak: radix 
christophorianae, radix hellebo1i 
nigri falsi, 

Radix acoi:·i = rhizoma acori. 
Radix acori vnlgax·is seu palnsti:·is 

= rhizoma pseudacori. 
Radi:x aotaeae americanae, a fürtös 

takta gyöke1·e. Azonosak : r·adix 
christophorianae ainericauae , radix 
eimicifUgaé serpentariae„ 

Radix adenes canadensis = ru.dix 
helianthi tuberosi. 

Radi:x: Adonidis, tavaszi héricsgyökér. 
Radi:x alcannae1 a festő atraczél 

gyökere .. 
Radix alcannae vei:•ae,valódialkanna. 

gyöké1 Lawsonia alba Lam (La,vsou 
orvos nevére) gyökere, 

Radix alchemillae, bokálgyökér. 

' 



Radix alkassnz 531 Radix cielae 

Radix alkassus, alkasszus édes gyö
kér, periand1a dulcis Mart. gyökere, 

Radix allii = bulbus alli. Növénye : 
allium sativum L„, foghagyma, 

Radix: althaeae, zilizgyökér.. Azo„ 
nos: radix bismalvae. 

Radix anchietae, sipo-surna gyökér 
(szipo-szuma: braziliai sz6); anchieta 
salutaris St„ Hil (noisettia py1ifolia 
Mart.) gyökere, 

Radix anchnsae = radix buglossi. 
Radix anelD.opsidis, mansa (mamza) 

gyökér, (mansa spanyol sz6 s azt 
jelenti, hogy : enyhítő) ; anemopsis 
californica Hook gyökere. Azonos: 
anemia californica Witt. 

Radix: angelioae sativae, angyalfű
gyökér. 

Radix apii, a czellergyökér, apiurn 
g1aveolens L„ gyökere. 

Radix apii hortensis, a petrezselem
gyökér. 

Radix ari seu Aronis = rhizoma 
ari stb. 

Radix ar,istolochiae = rhizo1na aris-
tolochiae„ 

Radix ar,moraciae, tormagyöké1· 
Radix a:r'nicae, kappanéhgyökér. 
Radix artemisiae vnlgaris, üröm-

gyöké1„ 
Radix arundinis = rhizoma arun· 

dinis„ 
Rn.dix a.sa.:i:·i = rhizom11 asaxi„ 
Radix asparagi, spá1gagyökér 
Radix bar·danae , bojtorjángyöké1. 

V. ö. radix lappae majoris„ A_rct1um 
htppa L. gyökere. Arctium bar lana 
"\V. = lappa tomentosa Lam. = arc-· 
tium tomentosum Schnk.. (Wittstein), 

Radix batatae, batatagyökér, ipomoea 
batatas Lam,, (convolvulus batatas 
L.) tápláló gyökere. 

Radix belladonnae, nadragulyagyö„ 
ké1'„ Azonos: i·adix solani furiosi. 

Radix betae, a czukorrépa 
~ Radix betonicae, 0rvosi betonika·· 

gyökéi, betonica officinalis Linné 
gyökere. 

Radix bismal vae = r adix althaeae 
Radix bistor·tae, kigyógyökéi·, tekert 

czikszárgyökér. V. ö. polygonum 
bistorta L. 

Radix bryoniae, ~üdös gönyegyökér 
Radix bugiossi, ökörnyelvfűgyökér, 

, orvosi atraczélgyökér, V„ ö radix an
chusae. 

Radix bnglossi agrestis = radix 
echii = ra.dix viperini 

Radix caapebae = radix. perip~robae. 
Radix caincae, ka.inkagyökér. Növé

nye: chiococca Iacemosa Ja,cq. Azo* 
nos értelműek: chioocca auguifuga 

.. 

Mart„, chiococca brachiata Ruiz et 
Pavon; chioCocca panniculata et 
parviflora Willd. (Ohiococca hófehér 
bogyó; -il xtc.l'i a h6, és coccus„ Nem 
kifogástalan alkotás. Oaiuca, indiai 
sz6). 

Radix calami ar·omatici = 1hizoma 
acori.. 

Radix calumbae = radix colombo. 
Radix cannabis aquaticae, pakócza

gyökér. Azonos: radix Sct.-Ouni
gundae. Növénye : eupatorium canna
binum Linné, keresztes bodza, vizi 
kender, paszkoucza, pakócza 

Radix cardopatiae = radix carlina.e 
Radix car·dui fullonnm radix 

dipsaci fullonum. 
Radi:x: cardui tomentosi radix 

acanthii. 
Radix car·dn.i Veneris = radix car. 

dui fullouum V. ö. radix dipsa('.Í 
sativi. 

Radix caricis ai;·ena:r-iae = xhizo1na, 
caricis areuariae. 

Radix carlinae1 körfénygyökér ; Iüi· 
rolygyökér. Azonos: radix cardo
patiae 

Radix caJ:'yophyllatae, szegfüszagú 
cziklászgyökér. Azonosak: radix gei 
urbani, radix sa.namundae.. Any,i· 
növénye : geum ur banun1 Linné, szeg„ 
fűszagú cziklász 

Radix ca:i:yophyllatae aqnaticae1 

pataki cziklászgyöké1, A_zonos: ia

dix gei rivalis~ Anyanövénye: geum 
iivale Linnéi pataki cziklász. 

Ra.dix cassamnna:r· = rhizolna cas· 
samnnar 

R·a.dix cepae, bulbus cepae, 
hagy1na. Növénye : allinm 
I.ánué 

VÖl'ÖS 

cepa 

Radix: cervariae albae = iudix 
geutianae albae. 

Radix chelidonii majoi·is, nagy 
fecskefiígyökér, g6diiczgyö1uh V. ü 

Radix: chelidonii minoris = ru.dix 
fica1iae. 

Radix chinae nodosae or'ientalist 
cso111ós tuk111ag,yöké1, keleti szá1csa 
gyökér. 

Radix christopho:r·ianae = iadix 
aconiti racemosi. V. ö. radix holle· 
bori falsi 

Radix: ch:1-istophor·ianae america
nae = iadix actaeaei seu radix ci„ 
micifugae serpentaria.e 

Radix chy:nlen (v„ Ohynleu ?) = ra
dix serpentina seu serpenturn i,r„ ö 
ezekkel. 

Radix cichorei silvest:r·is, inezei ka 
tánggyökér 

Radix: ciclae = iadix bctae„ 
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Radix cimicifugae serpentariae 532 Radix jaborandi 

Radix cimicifugae serpentar-iae = 
radix actaeae americanae. 

Radix colchici = bulbus colchici 
Ra.dix colombo, kolom bogyökér„ 
Radix colubrinae = radix serpen„ 

tariae virginiauae, 
Radix consolidae majoris, nadály„ 

tögyökér.. V, ö, radix symphyti. 
Radix contraje:i;·vae virginianae = 

radix serpentariae virginianae 
Radix convallar·iae majalis = 1hi.· 

zoma convallariae niajalis. 
R1dix coptodis, teetagyökér, kis fü. 

gyökér, coptis teeta "\Vall. nevü nö„ 
vény gyökere. (Egyéb ohinai és ke· 
letind. nevei ~teeta«-n kivül: chyn· 
len, houglane, mahmiran1 mishmee, 
soulin} 

Radix cor·dis, a szív gyökere, bázisa, 
feneke. A m, hasis cordis. 

Radix cux·cumae = rhizo~a cur
cumae. 

Radix Qyclaminis = rhizoma cycla·· 
minis. 

Radix cynoglossi, ái·nőgyökér 
Radix dauci sativi, s-árga répa, Rá1ga 

murok Növénye : dauous carnta 
Linné = caucalis car ota Crtz = dau .. 
ous vulgaris Neckei. 

Radix: dentar1ae) olmárgyökér. Azo
nosak : radix dentellariae, radix 
plumbagini::; 

Radix dentella:r'Íae = radix den. 
. tariae 
Radix dentis1 a foggyöké1, a fog 

gyökere 
Radix: dentis leonis = iadix ta·· 

raxaci. 
Radix dipsaci sativi, takácsmácso. 

nyagyökér„ Azonos é1telmlíek: radix 
ctndui fullonum, ra.dix cardui Ve
neris 

Radix dox·onici ger·manici = r adix 
arnicae. 

Radix dulcis = radix liquiritiae 
Radix ebnli, földi bodzagyökér 
Radix echii = radix bug-lossi agres-

tis„ v„ ö radix viperini. 
Radix enulae = iadix helenii.. 
Radix er·a:nthis (tán: eJ"anthidis) h i e. 

m a 1 i s = tT1.dix helle boi·i hiemalis. 
Radix esulae mi:noris, enpho1·bia 

cyparissias L. gyökere. 
Radix: enpatoxiae = 1adix cannabis 

aquaticae. 
Radix far·fax·ae = r adix tussilaginis 
Radix ficariae, salátaszironták-gyö

kér 
Radix filiois foeminae =· rhizon1a 

pteridis aquilinae, 
Radix filicis maris = rhizoma -PJicis 

maris 

Radix :6.licnlae dnlcis = radix poly~ 
podii = rhizoma filiculi dulcis seu 
polypodii. 

Radix: foeniculi por·cini = radix 
peucedani.. 

Radix: foenicnli vnlgaris, konyha·· 
kömény gyökere. 

Radix: fragar·iae, szam6czagyökér 1 földi 
eper gyökér. 

Radix fxaserae, ha.mis kolombogyö·· 
kér·, fl::aseragyökér Növényi: frasera 
Walteri Mich. (.John Fr:i.ser nevére), 
frasera carolinensis Walt, 

Radix: galangae = rhizoma gala.ngae 
Radix gei rivalis = radix caryo· 

phyllatae aquaticae. 
Radix gei ur"bani = radix caryophyl·· 

latae, xadix: sanamundae. 
Radix gelsemii = rhizoma gelsemii. 
R-adix: gentianae albae, széles levelű 

bordamaggyökér. Növénye : laser·· 
pitium latifolium Linné 

Radix: gentianae majo'.l'ÍS, a sárga 
tárnics gyökere, 

Radix gentianae rnbrae, a lJiros v 
pannoniai tárnics gyökere, a magyar 
tárnics gyökere. 

Radix: ginseng, japáni giusenggyöké1·. 
V. ö. panax. 

Radix: ginseng amer·icana, amerikai 
ginsenggyökér V, ö„ panax, 

Radix gossypii, gossypiurn hcr bace;u1n 
L. (= gossypium candidum Harnil
ton) gyökere 

Radix: gr·aminis = rhizo1na g1aminis. 
Radix: gratiolae, csik0rkagyökér„ 
Radix helenii, örvénygyöké1, serte-

csékgyökér 
Radix helianthi tnber·osi, a csi

cs6ka 
Radix: helleborastri = radix helle. 

bori foetidi. 
Radix hellebori albi = rliizo1na hel· 

lebori albi 
Radix helle"box·i foetidi1 büdös hú„ 

nyorgyökér. 
Radix hellebori hiemalis, téli hÚ· 

nyo1gyökér. 
Radix helleboI'Í nigi:·i, fekete hunyo1·· 

gyökér Azonos 1adix melan1podii. 
Radix hellebori nigx·i falsi = radix 

aconiti racemosi. 
Radix hellebori vir·idis, zöld hunyor

gyökéI.. 
Radix hemidesmi indici = r adix 

nanna1i seu sarsaparillae iudicae, 
Radix hix·nndinaJ:iae = radix: vince· 

toxici 
Radix: hydi:·astidis = rhizoma hy·· 

drastidis 
Radix: hyosciami, beléndek.gyökér. 
Radix jaborandi1 jaborandi-gyökér 

• 



Railix jalapae fibrosae 533 Radix plumbaginis 

Radix jalapae flbr·osae, rostos ialapa 
gyökere, orsójalapa-gyökér. Növé„ 
nye: ipomoea orizabensis Pellet V. 
ö„ stipites jalai)ae„ 

Radix jalapae fnsiformis = radix 
jalapae fibrosae, 

Radix jalapae tnber·osae, gümös 
jalapagyökér Azonos : :radix mechoa
cannae nigi-ae. 

Radix imperatoriae albae, csics6-
kás derely„gyökér. 

Radix: ipecacnanhae annnlatae seu 
fnscae seu gi:iseae, hánytató gyö
kér. 

Radix ireos lloi:·entinae = i·hizou1a 
ü·eos florentinae, 

Radix ir·idis nostr-atis 1·hizoma 
iridis nostratis 

Radix lapathi acnti = 
Radix lapathi obtnsifolii, sóslÓ·· 

I'Olli··gJökér. 
Radix lappae majoris = radix bar-

danae. 
Radix levistici = 
Radix lignstici, lestyán-gyökér., 
~adh: lilii albi, a fehér lilio1nhagy-

1na. Bulbus lilii albi 
Radix: lilioz·nm convallinm = rhi-

zoma convalla.riae majalis. 
Radix: lingnae, a nyelv gyöke, 
Radix: liquiritiae, higviricz.gyökér. 
Radix: Lopez, Lopez-gyökér {J, Lopez 

Pigniero nev1he.), Növénye: toddalia 
aculeata Pers. paullinia asia
tica r.J 

Radix: lycoctoni = radix aconiti 
lutei.. 

Radix: mand:i:agoxae, altat6 nadra„ 
gulya·-gyöké1. 

Radix: mechoacannae albae, fehér 
mechoakanna .. gyökér. 

Radix: mechoacannae.nigxae = 1·a· 
dix jalapae tuberosae 

Radix: melam.podii = radix hellc· 
bori nig1i. 

Radix: mox·sns diaboli = radix suc„ 
e is a e 

Radix mudaxii, mudar-gyökér Növé· 
nye: calotropis procera R„ Br„ = 
calotropis mudarii Hamilt = ascle
pias gigantea Linné. Hokon ezzel : ca„ 
lotropis gigantea R Br 1 melynek 
gyökere szinte mudar név alatt van 
forgalom bán„ 

Radix: mnstelae = radix serpentina. 
R.adix nanilax·i, nannari gyökér, 

indiai szárcsa--gyökér, alszárcsa-·gyö. 
kér 

Radix nax·di celtici = nardus celtica, 
spica celtica. 

Radix ninsi, a ninzi v. ninsigyökér, 
ázsiai mézes bolonyik-gyökér . 

• 

Radix. ononidis spinosae, iglicz· 
gyökér. Azonos: radix restae bovis, 
radix remo1ae aratri. 

Radix oStruthii = radix impe1atoriae 
albae 

Radix oxylapathi = radix lapathi 
acuti 

Radix paeoniae, bazsalrózsa-·gyöké1 
Radix panna„panna, pauna-gyökér. 
Rad:ix pai:·alyseos = i·adix prit11ulae 

ver is, 
Radix pareix-ae bx·avae1 amerikai 

dara„gyökér Növénye : chondroden
dron tomentosu1n Rr„ Pav {Botryopsis 
platyphylla Nfiers, cocculus chroudro· 
dendron DC,) 

Radix paridis = rhizoma paridis 
Radix. pastinacae sativae, a pasz

ternák. 
Radix pex·ipax·obae, i·adix caapebae, 

kaapeba-gyökéi:„ 
Radix petasitidis, szattyú-gyök6r. 

V. ö tussilago petasites 
Radix petroselini, a petrezscle1n. 

gyökér A nép egyszerűen »gyökér
nek« nevezi.. 

Radix peucedani, orvosi kocsord
gyökér, 

Radix phytolaccae drasticae, has· 
hajt6 berzsenvérfürtgyökér. 

Radix picqnotianae, pikocziana .. gyö
kér. Növénye még nincs beosztva 

Radix pili, a haj gyökere. 
Radix pimpinellae albae majoris, 

a nagy földitömjén gyökere V. ö„ 
radix saxifl:agáe magnae 

Radix pimpinellae albae minoxis 
seu nostratis seu hii:·cini seu trago
selini, a tö1njénes pimpinella gyö
ke1e 

Radix pimpinellae hiz·cinae = radix 
pimpinellae albae minoris 

Radix pimpinellae hortensis 
radix pimpinellae italicae iniuo1·is 

Radix pimpinellae italicae, 01·voi:Ü 
vérfűgyökér v„ ö„ sauguisorba ofíi
cinalis Linné 

Radix pimpinellae itali~ae mino„ 
x·is, vérfejü csábaírgyöké1· v„ ö„ pote„ 
rium sanquis0r ba Linné. 

Radix pimpinellae nostrn.tis 
radix pimpinellae albae mino1is 

Radix pipei:·is IP.ethystici, kawa
gyökér, a mamorit6 bors gyökere 
V. ö. piper methysticum Forst 

Radix plantaginis majox-is, széle~
levelű úti fűgyökér„ 

Ra.dix plantaginis media.e, köz 611 
útifűgyöké1. 

Radi:a:: plan taginis minoxis, a kis 
útifűgyökér. 

Radix plumbaginis =radix dentariae 
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Radix podophylli 534 U.adií taraxaci 

Radix podophylli ::::: rhizoma podo· 
phylli 

Radix polygalae amax·ae, a -keserü 
csészeszá.rns gyökere. 

Radix polygalae virginianae 
radix senegae 

Radix polygonati = 1adix sigilli 
Salamonis 

Radix polypodii = ihizorna poly-· 
podii 

Radix popnli, nyá1fa„gyöké1. 
Radix px·imnlae ve:r·is, tavaszi kauka„ 

lingyökér 
Radix psendo·r-habarbax·i = iadix 

rhabarbari monachorum. 
Radix ptar·micae, vad t.árkony.gyö· 

kér (?). V, ö. ptar nüca vulgaris DO 
Radi=x; pnlmonis = pedunculus pul

monts 
Radix pyx·ethx·i germallici, német 

imely .. gyökér. Növénye : anacyclus 
officinarum Hcyne ' 

Radix pyxethxi italici seu r·omani, 
afrikai imely„gyökéL r\övénye : ana
cyclus py1ethrum LK., Schr., DC, 
{anthemis pyrethrum L.). 

Radix x atanhiae, val6di ratanha .. 
gyökér, perui vagy paytai ratanha
gyöké1 

Radix X'emori ai:atx'i = 
Radix X'estae bovis = iadix ononidis 

spiuo::.tte 
Radix :t·habax·bai:'Í, reba:tbara-gyökér. 
Radix x·habax'haxi chinesis = radix 

i.:habar bal"i sinensis 
Radi:x: i:·habax·bari monachorum, 

havasi 16rom„gyöké1. Azonos: radix 
pseudo- rhabarbari. 

Radix :r·habax·ba:ti sinensis, chinai 
v. sinai rebarbara-gyökér. 

Radix rhaphani hox-tensis = 
Radix X'haphani nig:ri, a fekete retek. 

v. ö. rha11hanus sativus r .... 
Radix x·haphani x·usticani, a torma·· 

gyökér. Azonos: radix armoraciae„ 
Radix: rhapontici = radix rhei rha

pontici. 
Radix i:·hei chinensis seu sinensis, 

chinai v. sinai 1eba1ba1a--gyökér., 
Radix: x·hei javanica, javai reba1 bara-. 

gyökér. Növénye ismeretlen 
Radix x·hei xhapontici, pontusi ie·· 

barbara-gyökéi: 
Radix x·nbiae tincto:r'nm, festő buzé1 .. 

gyökér 
Radix ~alep = tube1 salep. 
Radix sambnci ebuli, a földi bodza 

gyökere 
Radix sambuci nigxae, g-yepübodza· 

gyökér. 
Radix sanamnndae = radix ca1yo„ 

phylatae 

Radi:x: Sanctae Cunignndae = l'a.dix 
ca.nuabis aquaticae, 

Radix Sancti Antonii = radix den. 
tariae. 

Radix sangninariae canadensis, 
ka.na.dai vérfű-gyökér, 

Radix saponariae aegypticae seu 
hispanicae seu levanticae, keleti 
vagy spa.nyol szappa.n· gyökér. Nö
vénye: gypsophyla struthium Linné, 

Radi:x: saponariae X'nbrae, szappa.n
gyökér„ V ö. saponaria offi.cinalis 
Linné. 

Radix: sa:rsaparillae = rhizoma sa:tsa
parillae 

Radix: sa:r'sapaxillae ge:r·ma.nicae = 
rhizo111a caricis arenariae. 

Radix: sa:r'Sapax·illae indicae = radix 
nannar·i, V. ö. hemidesmus indicus„ 
R. Bl'. 1 periploca indica Linné. 

Radix saxif:ragae magnae = radix 
pimpiuellae albae n::ajoris. 

Radix scillae = bulbus scillae .. 
Radi:x: scox·zonerae hispanicae , 

pozdor-·gyökér 
Radix scrophulariae nodosae, bod. 

zaták-ajak„gyökér„ 
Radix: senegae, szenega-gyökér. 
Radix: se:r·pentax'iae vii:·ginianae, 

szerpentaria-gyökér.. V .. ö. aristolochia 
se1pentaria Raf. 

Radix sex·pen ti na = 
Radix se:r·pentum, ophioxylon se:i:pen
. tinum, Linné gyökere, kigy6-gyökér ? 

Radi:x: sigilli Salam.onis, sokbötykű 
gyöngyvirág gyökere. Növénye: con· 
vallaria polygonatum Linné = poly
gonatu1n vulgare Red 

Radix: sii pal ustx•is, méI ges bolonyik .. 
gyökér „ V. ö. sium latifolium Linné 

Radix: sisa:r•i, mézes bolonyik·gyökér„ 
Radix: solani fu:r·iosi = radix bella·· 

donnae 
Radix solani quad:rifolii = rhizoma 

solani quadrifolii. 
Radix: spicae celticae, nárdus-.gyö·· 

kér V. ö valeriana celtica L„ 
Radix: spigeliae anthelmiae, bélfe .. 

regölö spigelia gyökere. Növénye spi
gclia anthelmia L, délamerikai nö
v:ény. v„ Ö, ezzel. 

Radix: spigeliae mai:,ylandicae, 
inarylandi spigelia-gyökér. 

Radix spinae albae = radix acanthii .. 
Radix: succisae, osonka. sikkantyú

gyökér, 
Radix snmbul seu sumbuli, szumbul

gyökér.. Növénye: euryangium sum
bul J{auffm„ 

Radix symphytfi nadálytögyökér 
Radix: ta:raxaci, pitypang··gyökér 

• 
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Radix tórmentillae 535 R&nnncnlns ficaria Linné 

R3.dix: tormentill9.e, timpó-gyökér. 
V. ö. tormentilla erecta. L 

Radix: tragoselini = radix pimpinel
lae albae. 

Radix tnrpethi, turbit-gyökér (mert 
turpetum =az arabs turbit). Növénye : 
ipomoea turpethum R Br.. = con
volvulus turriethum Linné 

Radix tnssilaginis, szattyú-gyökéri 
lókörmü szamárlapú-gyökér. 

Rad:b:: ulluci, ulluko„gyökér. Növénye: 
ullucus tuberosus Lozan. 

Radix ux•ticae, csalán.gyökér 
Radix valerianae hoi:·tensis= radix 

valerianae phu„ 
Radix valerianae majoxis = radix: 

valerianae phu, 
Radix valerianae minoris = radix 

vá.le!ianae sylvestris. 
Radix valerianae palnsti:is = radix 

valerianae phu minoris. 
Radix valerianae phu, phu gyökön„ 

kegyökér, nagy gyökönke-gyökér, 
Radix valer·ianae phn minoris, kis 

phugyökönke-gyökér , mezei gyö
könke-gyökér,. v„ ö„ valeriana dioica 
Linné. 

Radix valerianae ponticae = 1adix 
valerienae phu 

Radix: Valerianae sylvesti;is, orvosi 
gyökönke··gyökér.. v„ ö, vale1iana 
officinalis 

Radi:x: vera:b:·i = rhizoma veratri. 
Radix: vincetoxici, a fecske-gyökér. 

V. ö„ vincetoxicum officinale Mönch 
Radix violae odoratae, az ibolya

gyökér, 
Radix viperinanae = iadix serpen

tariae virginianae 
Radix viper·ini, kigv6szisz··gyökét 

V. ö echiu1n vulgare L 
Ra.dix. zedoariae =.. rhyzo1na zedo .. 

ariae„ 
Ra.dix zingiberis rhizoma zingi-

beris, 
Radnla = scalprum, 
Railway-spine {angol), co1nmotio ce

rebri·féle bántalom, mely különösen 
vasuti balesetek alkalmával történt 
agy1·ázk6dásoknál fejlődik. 

Rak, alrak (= arrak), rizs-szesz, az 
arrak„ 

Ramasseur {fi.), kanalas kőzúzó, kotr6 
Ramenta'intesiinorum (~), bélnyál

ka, a bél nyákhárty~jának foszlányai 1 

b é 1 v a k a l' é k. v„ Ö, 
Ram.entum (radere karczolni), a re

szelék, vakarék. Balogh szótárában : 
rügytakaró polyva, pelyva. 

Ramex = hernia 
Rami junior·es arboris vitae-= ra

muli arboris vitae, 

Ramifi.catio (V. ö,. ramus; facere al~ 
kotni), elágzás, elága_zodás, 

Ramifi.~atus (-), ág:ts·bogas 
Ramiosus = herniosus. 
Ramosns ( - ), ágas, elágzott 
Ramuli ar·bo:r·is vitae, a thuja occi·· 

dentalis fiatal ágai, az életfa lombja 
(lignum cum foliis thujae occidentalis), 

Ramulns (ran1us kies„), kiság, fiatal ág 
Ramns, az ág. Többnyire: idegá.g. 
RamuS ampnllaris nex·vi acnstici, 

az odúág, a hallóideg odúága. 
Ramus cardiacus nervi lai:·yngei 

snperioi:·is, a felső gégeidegnek szív·· 
ága„ 

Ramus circnmflexns1 körülhajl6, kö
rülkeritő, bekeritű ág„ 

Ramus cochlearis nei:·vi acnstici, 
a csigaág

1 
a hallóideg esigaá.ga. 

Ramus com.mnnicans, összekötő ág. 
Ramus infr·amaxill~is se. nei:vi 

trigemini, az állkapcsi ág, a t1i
geminus á.llka1Jesi ága. 

Ramus lateralis, oldalas ág, oldalsó 
ág. 

Ramus ophthalmicus se, trigemiui, 
a trigeminus szemága. 

Ramus supx·amaxillai:·is se, trige
mini, az ábrázatesonti ág, a trige 
minus ábrázatcsoutos ága. 

Ramns vestibnlaris ner•vi acnstici, 
a csarnokág, a. hallóideg csarnokága, 

Rana, a béka Emplasf;rum de lanis 
sine mercurio, békapeteflastrom kén· 
eső nélkül, Emplastrum de ianis 
cum mercuiio, békapetetapasz kén· 
esővel. Elavult 

Ranciditas ( · ), avasság 
Rancidus1 rancidulus, avas, 
Raninus (- ), békás, békadaganatos. 

Arteriae rauinae, a nyelv mélyen
fekvő ve1őerei Venae raninae seu 
virides, a nyelv alszinén látható erek 
- békae1ek, zölderek? 

Ranula (rana kies.), a béka daganat 
Ranula congenita Redtenbachei:· 

= hygroma eolli cysticurn eongeni·· 
turn. 

Ranula cystica seu di:lfusa = -r-antila 
seeundaria„ 

Ranula lapidea, köves békadaga:1at, 
uyálköves dugulásokozta békadaga· 
nat, V ö. rauula seeundaria„ 

Ranula primaria, eredeti béka.daga
nat 

Ranula secundai:·ia, álbékadagauat1 

következetes békadaganat. 
Ranunculns :6.car·ia Linné (ra,na 

kies), salátaszirouták, Köznéven: 
tavaszi saláta, galambbegy,kis fecske
fű. Aionos : ficaria ranunculoides 
Roth; ficaria ve1·na I-Iuds, 



Ranuncnlns sceleratns Linné 536 Reeessns ehiasmatis 

Rannncnlns sceleratne Linné, tor. 
zsika szironták. Kö:Znéven: torzsika, 
istárj, viziméreg, lator koldus, sebe
sitö fű. 

Ra.phania., helyesb: rhaphánia 
Raphe, helyesb : rhaphe. 
Ra.ptus (rapere ragadni), a. roham, 

indulatoss8.g. 
Raptns melancholicns, búkóros Ín" 

dulatroham„ Balogh szótár8.ból.. Bú
kórságos vagy búskomorságos roham, 
mélakóros roham 

Rapnm, rapa, a répa, 
Rar·efaciens (rax·efacere ritkitani), rit·· 

ki tó. 
Rar·efacientia se. remedia = dilu

entiá, 
Rar·efactio, rarefactio (v. ö. raref8.-

ciens), a ritkitás, a ritkul8.s, 
Rar•itas (rarus ritka), a ritkasag 
Ra,ritas dentium, ritka fogsor, 
Rasoeta, raseta, r·asetta = carprrs. 
Rasceta pedis = tarsus, 
Ra•etae = malleoli. 
Rasga (-) = patella. 
Rasor•ium {radere vakai:íii), 1. a. bo„ 

rotva ; 2. = scalptrum„ 
Raspatorium (v. ö. az elöttevalóval), 

1,. fogreszelö ; 2. vakaróvas a csont
hártya leválasztásához. 

Rasura (-), 1, a beretválás, a reszelés, 
vaka:u.l.s ; 2,. reszelék ' 

Rasnra cornu cer·vi, szarvas agáncs„ 
reszelék 

Rasnra ligni quajaci, quadakresze„ 
lék, kvajakreszelék. 

Rasura quassiae, quassiareszelék, 
kva.ssziareszelék„ 

Ra.tanha, ratanhia = i•adix ratan
hiae. V. ö„ krameria triandra Ruiz 
et Pavoti, 

Ratio (-), 1.. a szánüálás, a. számla; 
2. ok, mód stb. Ad rationes N N .. , 
N„ N„ számlájára„ 

Ratio medendi, gyógymód, az orvos„ 
lás módja, az orvosi elbánás. 

Ratio vitae, életmód„ 
Rationalis (-), észsze.tű, okszerű. The„ 

rapia rationalis, okszerű gyógyitás, 
okszerű orvoslás 

Raucedo, rancitas (-), a rekedtség. 
RanCedo cata:r·:r·halis, hurutos re

kedtség. 
Rancedo s7philitica, bujakóros re-

kedtség 
Rancitas = 1aucedo 
Rancus, ravicns1 r-avis, rekedt. 
Reactio (reagere visszahatni), a vissza .. 

hatás, vegyhatás„ 
Reactio acida, savanyú hatás, sava

nyú vegyhatas 

1 React.io acidnla, savan,yús hatás; sa·· 
vanyús vegyhatiis, 

Reactio alcalica seu alkalina, lúgos 
vegyhatás. 

Reactio f'eb:r'ilis nx·eth:ralis, húgy„ 
csöizgatásszülte lázas visszahatás. 

Reactio mor·bida urethralis Dittel, 
húgycsöizgatásokozta halálos lá~as 
visszahatás„ Coup foudroyant. 

Reactio t:r·anmatica n:r·ethralis, 
húgycsösérülésokozta. ideges vissza
hatás. 

Reagens (v. ö„ 1eactio), a kéms_zer„ 
Reagentia (reagens többese), a kém

szerek, 
Realgar (arabs?), arsenicum sulfura·· 

tum rubrum, veres arzénkéneg, a 
:i:·ealgar„ 

Realis (-),valódi, tényleges, valóságos, 
Realitas (-)1 valódiság, ténylegesség, 

valóság, fekvöség, ingatlan vagyon 
stb. 

Reampntatio (re újra ás v„ ö, ampu·· 
tatio), a csonk csonkitása, ismételt 
csonkitása kónikus csonk miatt·„ A 
meztelen csonk csonkitása, 

Rebelliones (rebellis makacs Elavult) 
carunculae papulosae corneae„ 

v .. ö 
Recens (-), friss, új, iménti.. Jn„ 

fans recens natus, iméntszülött, új
szülött. 

Recente:r· (~ ), frissen 
Receptacnla dnrae matris, (-), a 

k-emény agymez véttartói, sinus du· 
rae matris. V, ö„ 

Receptacnlnm (recipere tartani, be· 
fogadni), a tartó, befogadó, a tár„ 
Növénytanilag : maghon1 magtelep, 
virágtelep, virágkorong 

Receptacnlnm chyli (-), tápnyirk
tartó Azonos értelműek: cisterna 
chyli, saccus lacteus, saccus chyli 

Receptaculnm seminis, ondótartó. 
Receptacnlum sneci, a nedvtartó, 
Receptaculum u:r·inae = vesica. uri• 

naria. 
Receptio {recipere befogadni), befo

gadás, felfogadás, felvétel. 
Receptivitas (v. ö„ az elöttevalóval), 

a fogékonyság. 
Receptivns (-), fogékony, izgékony, 

ingerlékeny. 
Receptum (v .. ö .. 1ece:ptio), az orvosi 

rendelvény, fotmula medicinalis„ 
Receptui:a (-), a gyógyszerkiszolgál·· 

tatás, az 0rvosi rendelvények elinté
zése. Balogh szótáxában: vénytan ! ! ? 

Recessus (recedere hátrálni), a zu
goly, a zug, sinus, öböl. 

Recessus chiasmatis (Balogh szótá„ 
rából) = recessus opticus. 
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RetessU.s cocblearis 537 Rednctor spinae dorsi 

Reoessns eochlear'is, a osigazug. Ba
logh szótárából.. 

Recessns ellipticns labyr·inthi {Ba„ 
logh sz6tárából) = sacculUs ellipticus„ 

Recessns hemiellipticns, félköröczös 
zugoly„ 

Recessns hemisphaerions, félteke· 
idomú zugoly„ 

Recessns jngnlar•is, torkolati zugoly. 
Recessns latei:alis ventricnli qnarti 
Reicher·ti, Reichert··féle zug a 4 . .ik 

agy-gyomr ocsban, 
Rocessns optiens, a látóideg zugolya, 

a S·ik agy··gyomor mellső szeglete 
Reoessns pinealis, a tobozmirigy zu· 

golya. Balogh szótárából. 
Recessns rotundns labyrinthi (Ba„ 

logh szótárából)= sacculus rotundus 
Recessns vesicae nr-inar•iae = diver„ 

ticulum vesicae urinariae, ' 
Réoidiva, r·ecidivns = morbus 1eci„ 

divus, v„ ö. 
Recidivns (1·ecidere visszaesni), vissza„ 

eső, ismétlődő Mo1 bus i·ecidivus, 
megújuló , újra ismétlődő betegség, 
visszaesés a betegségbe 

Recipiens (v„ ö .. receptio), a fölfOg6 
edény. Bugát szerint: a bura. 

Recipiens nrinae, a húgyfogó. 
Recipr·ocna ( ~ ), kölcsönös. 
Reclinatio (1·eclinare visszahajlani), 

visszahajtás, h~.tranyomás, batrafor· 
ditás; pl. 

Reclinatio cataractae = depressio 
cataractae. 

Reclinatio palpebr·ar·nm = ectro„ 
piu1n 

Reclinatio nteri, a méh hátradőlése, 
Reclinatns (v„. ö reclinatio), vissza„ 

hajlitott, hátrahajlott. Balogh szótá· 
rá Ml 

Reclnsor (recludere megnyitni), meg. 
nyitó, 

Reclnsor palpeb:a:·ar·nm = levato1 
palpebrae supel:ioris. 

Recognitio (recognoscere felismerni, 
kutatni), a vizsgálás, kutatás, kém·· 
lelés, exploratio. 

Reconvalescentia (reconva1escere 
felüdülni), felüdülés, fellábadás. 

Recordatio, i:·ecor·datns (recordare 
emlékezni) = memoria. 

Recreatio (recrear·e felüdülni), ana„ 
lepsis, megnyugtatás1 felüdülés, fel· 
üdités. 

Recr·emen tnm (r eoér ner e kiválasztani) 
1„ exrementum; 2. néha= recreatio. 

Recr·ndescentia (recrudescere meg
nyersesülni), r'Oszabbulás, k6rújulás 

Rectalgia (Balogh szótárából). Barba„ 
rismus„ V. ö„ pr octalgia„ 

Rectalis (v„ ö. rectum), végbéli, vég
beles, mi a végbélre vonatkozik. 

Rectiflcatio (--), igazítás, jav.itás, tisz„ 
titás. v„ ö 

Rectiflcatissi:m.ns (1·ectificatus legfőbb 
foka), teljesen tiszta„ Spiritus rectifi„ 
catissimus, tisztított vízmentes szesz, 
teljesen tiszta szesz, V. ö. 

Rectiflcatns (rectus egyenes, facere 
csinálni), tisztított„ 

Rectitis (barbarismus. Balogh szOtá„ 
rából) = proctitís. 

Rectocele (hybridum) = archocele v. 
proctocele, 

Rectocele vaginalis (v .. ö. az előtte„ 
valóval), ·végbélsérv a hüvelybe Jobbi 
archocele vaginalis, proctocele vagi· 
nalis. 

Rectnm se. intestinnm, a végbél 
v. Ö, 

Rectns, egyenes, igaz Musculi r·ectí, 
egyenes izmok Arteriolae rectae, 
a vesének egyenesen futó verőerecs-
kéi, 

Recnr•r·ens ·-(recurrere vi.sszafutni), 
visszafutó, visszahajló. :-;fervus re· 
currens = nervus access0rius Willí· 
sii. V„ ö. accessorius„ Nervus recur
rens Arnoldi, Arnold„féle visszafut6 
ideg 

Recnrvatio (-), behajlá.s. 
Recnr·vatio colnmnae verteb~·aliA 

= lordosis„ 
Redigere aliqnid in pnlverem, vala„ 

mit porrá törní. 
Redintegx·atio (re visszai integer óp), 

helyreállitá.s i felépülés, felüdülés, 
restitutio in integrum„ 

Redinte~-a.tns (-},felépült, felüdült 
Redivia = reduvia 
Redr·essement for·cée (fr„), erőszakos 

beígazitás 
Rednctibilis (-), vissza.nyomható, 

visszaigazithat6, vissza.tolható„ V ö 
Rednctio {1·educe1e vissz3.vezetni, meg· 

apasztani), 1. visszahelyezés, beigazi
tá.s ; 2 szinités, élenytöl fosztás -
desoxydatio .. 

Rednctio bnlbi, a szemteke sorvasz 
tása, szemaszalás, szemkífutás„ 

Rednctio fractnrae, tört csontok 
helyreigazítása„ 

Rednctio herniae = taxis „ 
Rednctio her·niae en masse, sen en 

bloc1 a. sérv tömeges visszatolása. 
Rednctio herniae spnria, látszólagos 

visszatolás a a sér v-nek 
Reductio lnxationis, a ficzamodás 

beigazitása„ 
ReduCtor s].)inae dorsi se. mnscnlns, 

gerinczegyenesitö izom. Melyik-?! 



Rednvi3 538 Regio verticalis 

Rednvia. (?), L körömszálka i 2„ paro
nychia? l 

Refectio (-) = reconvalescentia, 
redintegratio. V. ö 

Refectivus = 
Refl.ciens (reficere újra alkotni, helyre·· 

állítani), helyreállitO, felüdítő. 
Refl.cientia, refectiva se x•emedia, 

üdítő szerek. 
Refl.e::itio (reflectere visszahajlit·ani, 

visszaverni), L visszaverés, vissza„ 
sugá1zás, visszahajlás. 

Reflexio lncis, a fényvisszaverödés, 
a fény visszave.ré_se, a fény vissza·· 
vetése. 

Reflexio palpebrax·um = ect1opium 
Reflexlo uteri = hysteroloxia poste

rio1 
Reflexus (-), visszah~jlott, vissza·· 

verődött, visszavetett 
Refl.uxus (refluere visszafolyni), vissza~ 

folyás. · 
Reftuxus sanquinis, a vér visszafo .. 

lyása, 
Refr·a.ctio {refrangere megtörni),a törés 
Refi:actio dosium, adagkisebbit.és, 

adagapritás. 
Refractio lucis, a fenytörés 
Refx·actus ( ~ ), tört. Refracta dosis, 

a1n·ó szeradag„ ln refractis dosibus, 
a1nó adagonként. 

Befrigerans {refrigerare h{-ítAni), hűtő1 
kihütő 

Refrigerantia se. remedia1 hűtö sze .. 
rek, fagyasztO szerek. 

Refrigeratio (v. ö„ reftige1ans), La hű
tés, meghűtés j 2„ a meghűlés, kihűlés 

Refrigerator (Balogh szótárából) = 
Refrigeratox•iúm, a hűtő készülék, a 

fagyasztó készülék., A hűtő. 
Refriger·atue (-), behűtött. 
Refrigerium (-) = refrigeratio„ 
Regeneratio (:tegenerare újra terem" 

teni), újrateremtés, űjraalakulás, U.jra. 
alkotás, mezújulás, újraképzödés, pa· 
lingenesia, 

Begimen (regere kormányozni), a rend 
Regimen dia.eteti.cum, életrend, ét· 

rend„ 
Regio {-), a táj, a tájék, az h·ány, 
Regio analis, a segt~j. 
Regio aux·icularis, a fültáj. 
Regio axillaris, hűna,ji táj Balogh 

szótárából. 
Begio buccalis, ábrázattáj, arcztáj. 
Regio cardiaca, a szivgödöt tája. V. 

ö„ scr·obiculus cordis, anticardium 
Regio cervicalis, a tarkOtáj. 
Regio clavicularis, a kulcscsont tája„ 

Balogh szótárából 
Regio dorsuali111, a háttáj, a hát tája. 

Balogh szótárából 

Regio epigastrioa = epigast1·ium.: 
Regio facialis, az arcztáj, az ábrá·· 

zattáj 
Regio fr·ontalis, a homloktáj. 
Regio gastr-ica = regio mesogastrica 
Regio guttuxalis, a gégetáj Balogh 

szerint: toroktáj. 
Regio hypochondriaca, a rászttá,j, 

hypochondrinm. 
Regio hypogastrica, alhasi táj, hypo

gastrium. 
Regio iliaca, a csipötáj. 
Regio infr·aaxillaris, hónalj alatti táj 

Balogh szótárából 
Regio infi:·aclavicular·is, a kulcscsont 

alatti táj Balogh szótárából, 
Regio inf:t·amammaria; a csecs alatti 

táj. Balogh szótárából.. 
Regio infraspinosa, tövis alatti táj. 

Balogh szótárából,. .Jobb: a la.poczka
gerincz alatti táj 

Regio inquinalis, lágyéktáj. 
Regio inter·scapula.ris, a lapoezká.k 

közti táj Balogh szOtárából L a„ 
p o ez k a k ö z„ 

Regio ischiatioa = regio ilia.ca. {?) 
Regio jugalls, a járomcsontok tája, 
Regio lumbalis, ágyéktáj. 
Begio mammar·ia, a csecstáj„ Balogh 

szótá1áb61. 
Regio mentalis, az áll tája. 
Regio mesogastrica, középhast~j 
Regio nasalis, az orr tája. · 
Regio nuchae seu nuchalis, a tarkó 

tája, 
Regio occipitalis = 
Begio occipitalis postica, a nyak„ 

szirttáj„ v„ ö. occipitium„ 
Regio ocnlaris, a szemtá.j 
Begio olfactoria nasti az 01·rüreg 

szagló tája 
Regio paraster·nalis, a 'szegy melletti 

táj. Balogh szótárából 
Begio perinealis, a gáttáj. 
Regio postster·nalis, a szegymegetti 

táj,. Balogh szótárából. 
Regio praeoordialis = praecordiu1n. 
Begio pubis, a fantáj„ 
Begio respir·a.to:t·ia se nasi, az or·r„ 

üreg légző tája„ 
Begio sacr·a, a keresztcsont tája, 
R.egio ster·nalis, a szegytá,j Balogh 

szótáráb61. 
Begio snpraclavicularis1 kulcscsont 

feletti táj„ Balogh szótárából. 
Begio supr·a~pinosa, a tövis feletti 

tá.j. Balogh sz6tiráb61. Lapoczka· 
gerincz feletti tá,i 

Regio tempo:t·alis, a halántéktáj, tem· 
pora. 

Regio ver•ticalis, a fej búbja, a fej. 
búb tája„ 
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Regio nmbilicalis 539 Remedia dentilricia 

Regio nmbilicalis, a köldöktllj„ 
Regio zygomatica = regio jugalis. 
Regins so„ möz·bns (regius királyi} 

= icterus 
Regx·essivns 

hátramen6, 
visszafejlődő„ 

(regredi visszalépni), 
vissza.lépő, hanyatló, 

Regula (regere kormányozui), szabály, 
rend, törvény„ 

Regulax-is (-),szabályos, szabá,lyszerü 
Regnlativum. (--), szabályzat, 
Regnlatox· ( -), szabályzó. 
Regnlinicns (v„ ö regulus), szinitett, 

színrovitt, színrehozott. 
Regnlus (rex kies.), 1„ kis ki:rályj 2„ 

színfém 
Regnlns antimonii = antimonium, 

stibium. 
Regux·gitatio, (-), a felböfögés, ök„ 

rúndözés, ructatio„ 
Reinfectio (re újra, v. ö„ infectio), 

újb61 megfertözés, újból ragályzás. 
Reinfectio syphilitica, több izbeni 

vérfertőzés bújakórral, ismételt búja
k6ros ragályzás 

Reinversio (re vissza és invertere 
beforditani), visszaforditás, vissza· 
helyezés„ 

Reinvez'sio ute:r'i, a kifordult n1éhuek 
helyreigazítása, repositio uteri. 

Reiteratio (1eiterare ismételni), ismét·· 
lés, ismétlődés, megújulás, megújitás, 

Rejectio (rejiuere elvetni), az elveLés„ 
Rejectio nngninm, a körörnhullás, 

onychoptosis 
Relatio{referre jelenteni),a jelentés stb, 
Relatio m edicolegalis, orvostörvény· 

széki jelentés 
Relativns {-), viszonylagos. 
Relaxans (1·elaxare ernyeszteni), er. 

nyesztő. 
Relaxantia se„ remedia (v„ ö. rela

xans), ernyesztő szerek„ 
Relaxatio (v. ö relaxans), elernyedés, 

lazulás„ 
Relaxatio cordis et arteria:r·ium = 

diastole. 
Relaxatio nteri, a méh elernyedése, 

hysteranesis„ 
Remansio (remanere elmaradni), el· 

maradás 
Remansio mensium = amenorrhoea. 
Remedia, . a gyógyszerek, szerek álta

lában. V, ö remedium, melynek töb· 
bese 

Remedia abortiva, magzatelhajtó 
szerek, elvetéltető szerek. 

Remedia acr·ia, csipős) eiős szé1ek. 
Remedia acria aromatica, csipős 

illatos szerek„ 
Remedia ac:r,ia cathartica1 heves 

hashajtó v„ erős hashajtó szerek. 

Remedia a.cr'ia diapho:retica, heves 
izzasztó szerek. 

Remedia acr'ia diu:r,etica, heves 
húgyhajt6 szerek. 

Remedia ac:r'ia emetica, heves hány· 
tató sze:rek 

Remedia acria emmenagoga, heves 
h6számhajt6 szerek. 

Remedia aci;·ia epispastica, heves 
bBrizgat6, heves hólyaghúzó szerek 

Remedia aci:·ia e:x:pectorantia, erős 
köptető szerek. 

Remedia aetioci:·atrica, remedia no„ 
soc-ratica specifica, fajlagos s'zerek. 

Remedia ag:rypnotica, áloműzö sze
rek, ébrentartó szerek. Azonosak: 
remedia cephalica, noosthenica 

Remedia alexipharmaea seu anti· 
dota. ellenszerek 

Remedia ama:r-a, keserű szerek. 
Remedia amara adst:r·ingentia, ke

serű ősszehúz6 szerek„ 
Remedia ama:r·a i:·esolventia, keserű 

olvasztó, v. hashajtószerek, 
Remedia angiosthenica = xemed.ia 

fibI'osthenica. (Angi0sthenicus jobb, 
mert fibrosthenicus vox hybrida) 

Remedia antherpetica, bőrbántalom 
elleni szerek. 

Re_media antiblennorrhoica, kankó 
elleni szerek. 

Remedia antidiarrhoica, hasmenés„ 
csillapitó szerek. 

Remedia antimiasmatica = 
Remedia antimephitica, posvány

gerj elleni szerek, posványfertő elle· 
nes szerek, 

Remedia antipaludosa, jobb: r·eme
dia antimepbitica 

Remedia antiperiodica, váltóláz 
ellenes szerek„ 

Remedia antiphlogistica, lázcsök· 
ken.tő szerek, lázellenes szerek 

Remedia aromatica adstringentia, 
illatos összehúzó szerek. 

Remedia bioc:1:·atica, életfenta.rtó sze· 
rek, a tápszerek 

Remedia cardiaca sedativa, a sziv„ 
müködés„csillapitó szerek. 

Remedia cardiaca stimulantia, a 
szivmüködés„foko.zó szerek 

Remedia cephalica = remedia agryp· 
notica. 

Remedia confi:r·mantia. ,r, ö cou„ 
fortantia 

Remedia contrastimulantia. V„ ö, 
contrastünulus 

Remedia cosmetica, kendőző, szépí
tő szerek. 

Remedia dentifricia, f0gtisztit6 sze„ 
rek. 



Remedia depíllatoria 540 RemedintiJ. corrigens 

Remedia depillatox,ia, hajvesztö 
szerek, 

Remedia dex•maphytocida (talán: 
dermatophytocida), a köztakaró nö
vényélősdieit ölő szerek 

Remedia der'mazoicida, rühellenes 
szerek (Dermazo'icidus hibás előszö1\ 
mert dermatozolcidusnak kellene len .. 
nL De igy is vox hybrida) 

Remedia directa = remedia speci
fica., 

Remedia dinx·etica antiphlogistica, 
lobszüntető, -· vizelletre hajtó szerek. 

Rsmedia ecbechica- = :re1nedia ex
pectorantia, V„ ö„ expecto1·antia. 

Remedia empyreumatica, kozn1ás 
szerek, kőolajszerek„ 

Remedia epizolcida. (epizoicidus: vox 
hybrida), a börszinéu élősködő álla· 
tokat irtó sze1·ek 

Remedia evacnantia, kiürítő szerek 
Remedia excitantia volatilia, illé

kony izgat6 szerek 
Remedia exsiccantia, szárit6 szerek 
Rem.edia febrifuga, lázcsökkentő sze

rek. 
Remedia flbrolytica = remedia ie

solventia. 
Remedia flbrosthenica, i·ostössze

húz6 szerek. V. ö. remedia angiosthe 
nica. 

Re1nedia galactica seu galactogoga, 
tl'jszapo1·it6, tejgyarapit6 szerek„ 

Remedia haematozoocida, a vér 
élősdieit ölő szerek 1 

Remedia haemori:·hagipara seu hae„ 
mor:x·hagoga = remedia e1nmcna
goga. V. ö em1nenagoga. 

Remedia helcotica ='= ren1edia caus
tica v„ ö. caustica 

Remedia .. hyperaemica, vér1nesség· 
szülő szerek, vérmességokozó sze1·ek, 

Remedia hypercinetica, n1ozgas
szüntetö szerek 

Remedia indirecta , nem fajlagos, 
közvc;itve ható sze1·ek 

Remedia iocratica (Ó to'; a inéreg}, 
állati n1ércgellencs szerek, 

Remedia lenitiva, enyhe hashajtók 
Remedia liquefacientia = remedia 

resolventia. 
Remedia lumbricida, giliszta„elle

neS szerek. 
Remedia maturantia, remedia pyo

genetica, seu pyopyretica, érlelő sze„ 
rek 

Remedia mechanica, a műszerek. 
Remedia microphytocida1 a bakte

riumokat ölő, irtó szerek 
Remedia nomaesthetica {ó v:íµ.oi; a 

törvény; v .. ö aestheticus), érzéssza
bályzó szerek 

Remedia nomocinetica. (ó vóµoi; a 
törvény j v ö. cineticus), mozgássza„ 
bályzó sze1 ek 

Remedia nomodynamica, erélysza„ 
bályzó sze1·ek 

Remedia noostenica = remedia 
agrypnotica„ 

Remedia nosoc:r:·atica = remedia 
specifica. 

Remedia oi:·ganica, sze1 vi szerek. 
Remedia oxyuiicida, az oxyuris 
nevű bélféreg ellenes szerek. 

Remedia parasiticida, élösdieket 
irt6 szerek 

Remedia peptagoga, az emésztő ned. 
vck elválasztását fokozó szerek, v 
emésztésfokoz6 szerek„ 

Remedia pharmaceutica, a gyóg,y· 
sz~rek 

Remedia phlogogenetica, lobositó, 
gyulasztó szerek, 

Remedia physica, természettani sze
rek 

Remedia psychica, szellenü sze1·ek1 

szelle1ni behatás 
Remedia pyogenetica seu pyopo. 

0tica, genyképzö_. érlelő szerek. 
Remedia resolventia, oldó szerek, 

olvasztó szerek. 
Remedia x·obet:r:-antia1 Zsongitó, erő

sitő szerek 
Remedia rnbefacientia reme-

dia epi~pastica„ V. ö cpispastica 
Remedia soc:r:-atica, állit6lag mEirges 

marás elleni szerek Tá..n: iocratica ? 
Remedia solventia = re1nedia. re

solventia 
Remedia soporifera = remedia hy. 

pnotica V. ö„ hypnotica 
Remedia spinantia, a gerinczvelöre 

hat6 szerek 
Remedia taenicida, galandféregölő 

szerek 
Remedia tectiva, fedöszerek1 boritő 

szerek. 
Remedia ther·molytica = xemedia 

temperautia 
Remedia thermopoötica , höképzö 

sze1·ek, hőfejlesztő szerek. 
Remedia tonica, zsongitó szerek„ 
Remedia tonica :r·ef:tlgerantia , 

hűtve zsongit6 szerek 
Jegyzet, Egyebeket találhatni a 

iuegfelelö mellékn.évnél 
Remedium (re1nederi orvosolni) 1 az 

orvos-sze1·, a szer általá.ban 
Rem.edium adjuvans, öregbitö, segi~ 

tő szer, segédszer. 
Remedinm car·dinale, a föszer. 
Remedium constituens , alakad6 

szer, alkot6 szer V. ö, vehiculum. 
Remedium corr·igens, javitó sze1-. 
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Remedium · principale 541 Resina acaroides 

Remedium p:r'incipale = remedium 
cardinale,. Balogh szótárából, 

Reminiscentia, {reminisc13re megem
lékezni), megemlékezés, emlékezet. 

Remissio (remittere engedni), enge· 
dés, szünet, enyhülés, 

Remissio ~ febris, a láz csökkenése, 
csillapodá11a. 

Remissio mo:r·bi, a betegség csökke
nése, engedése„ 

Remissio virium, er()fOgyatkozás, erö
kimerülés. 

Remittens ( -) engedő, enyhüH:S. 
Remotio (removere eltávolitani), az 

eltávolitás, elháritás, elmozditás, 
Remotns (v„ ö, remotio), eltávolitott, 

elh:iritott Causa morbi remota, a 
k6r„ok, a bántalom okának elhári
tása. Folia, stamina remota, szét
szórtan á.116 levelek vagy hím szálak. 

Remulus (1emus az evező kies.) a 
bordák h&ts6 vége. 

Ren ( - ), a vese 
Ren mobilis, a vándor vese 
Renparvns = 
Ren snccenturiatns (-), a n1ellék

vese. Azonos: capsula atrabiliaria, 
glandula suprarenalis 

Renalis (v. ö. vese), vesés„ Calculus 
renalis, vesekő Vasa renalia, a vese 
véredényei. Plexus renalis, a vese 
idegfonata, Venae renales, a vese 
erei Nervus renalis posterio1, hátsó 
veseideg 

Renculns, reniculus, i:·ennnculns 
(ren kies.) s u e e e n t u r i a t u s, apró 
vese, v e s e s z e m, a mellékvesének 
függeléke, 

Reniformis (v ö. ren és íOnna az 
idom), vcscidon1ú, vesealakú, 

Renisus = 
Renitentia = resistentia. 
Rennnciatio , x·enuntiatio (1enuu„ 

ciare jelenteui), bonczlelet~ a bonczo-· 
lás lelete, a tetembontás lelete, 

Renuncnlns = renculus 
Renversé (fi..), a pólya meghajtása, 
Reox·ganisatio (re ujra és organisa-

tio), l. újra szervezés; 2. elveszett 
szövetnek tökéletes újraképzödése. 

RepQllens (repellere visszahajtani), 
visszaható 

Repellentia se. x·emedia, visszahajtó 
szerek„ (? !) 

Repens {-), csúszó, mászó Fascia 
repens = spica, 

Repentinns, váratlan, véletlen 
Repercussio (-), visszaverődés, visz

szavetés. V. ö. 
Repe:r,cntiens (repe1L:nte1·e visszaÜz·· 
, nl), visszaüző, visszahajtó. 

Repex•cu_tientia se„ remedia, rögtön 
visszahajt6 szerek. · 

Repetitio (repere ismétleni), az ismét
lés, 

Repetitio medicaminis, a gy6gy-. 
szer ismétlése, szerismétlés„ 

Repletio {replere újra megtölteni), a 
megtöltés. 

Repletio sanquinis = pleth@ra„ 
Repositio (repon.ere visszahelyezni), 

a visszahelyezés, reductio 
Repositio en masse = reductio en 

masse. 
Repositio he:r•niae = taxis„ 
Repositio luxationis aut fracturae, 

kificzamodott v„ tört csontnak helyre
igazitása, 

Repositio ntexi = reiµversio uteri, 
Reproductio (repoducere újra te1·en1-

teni), előteremtés, pótlás, újraképz{)„ 
dés. 

Reproductivitas (·-),előteremtő erő, 
teremtő erő. 

Repi:'odnctivns, előteren1tű, új1a
teremtö. 

Repngnans (1·epugnare ellene hal·· 
czolni), ollenható, ellentétes, ellenfeles. 

Repugnantia remedia , ellentétes 
szerek, a javallattal ellenkéző szerek 

Repngnatio, (v. ö„ repuguans), az el
lenkezés, az ellentét. 

Repulsio, :repulsns (repellerA visf!za~ 
hajtani), visszahajtás, visszaveté::i. 

Requies, a nyugalom .. 
Res, a. dolog„ ügy, tárgy, 
Res venei:·ea = coitus, 
Resectio (resecare levágni), a cson

kolás. 
Resectio axticnloi:·nm , izületcson„ 

kolás. 
Resectio in contiguitate = resoctio 

articulorum. 
Resectio nervornm, idegcsonkolfts, 

idcgátmetszés, ideg1netszés„ 
Resetio ossium, a csontcsonkolás, 
Resectio osteoplastica, csontháttya„ 
kimólő csonkolás„ V ö. Balogh szó
tárával 

Reserans (resera.re nyitni), felnyitó, 
megnyitó . 

Reserantia se, remedia = laxa11t1a, 
pnrgantia. 

Reseratio (v. ö. reserans), a vérodé·· 
nyek önkénytes megnyitása Ellen· 
téte: rhexis, a szakadás. 

Residentia (residere lecsap6dni le„ 
ülepedni) = sedimentum. 

Residnum (=), a maradék._ 
Resina ( -), a gyanta, szurok 
Resina aca:roides = 1esina lutea 

Novi Belgii Xantor1hoea arborea 
nevű fának gyantája 
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Resina alba eommunis 542 Resolutio 

Resina alba commhnis , közönséges 
feh3r szurok. Azonos: resina commu„ 
nis nativa, resina piuí, 

Resina altingiae, altingiagyanta. 
Resina alnchi, aluchi gyanta.. 
Resina ambro-:D.ava = electrum suc„ 

cinum. 
Reaina anime, animegyanta. 
Resina arax·o ba, ar aro ba vagy goa„ 

gyanta, melynek élenyülése adja a 
goaport, 

Resina benzoes = benzoe. 
Resina cexadiae, ceradia gyanta, ce

radia furcata Neu1n. nevű növény 
gyantaja 

Resina colophoniae s colophonii 
= colophonium 

Resina commnnis nativa = resina 
alba„ 

Besina copal1 kopálgyanta„ 
Resina copal africanum, áfrikai ko·· 

pálgyanta„ Fái: hymenaea verrucosa 
Gartner és trachylobium petersÍ·· 
anum Klotzsch, 

Resina copal amerioannm1 ameri
kai kopálgyanta, Fája : hymenaea 
curbaril Spix. et Mart, (hyn1enaea 
stilboca1pa Hayne) 

Resina copal orientale, keleti ko·· 
pálgyanta.. V„ ö„ sevum vateriae 
auime orientale. 

Resina dam.marae, tlammg.ragyanta .. 
Fája: pinus dammara Lamb = aga
this loranthifolia Salish 

Resina dr-aconis = sanquis draconis. 
Resina elastica = gummi elasticum. 
Resina elemi africannm, afrikai 

elemi.. 
Resina elemi ame1„icannm, ameri

kai elemi gyanta, 
Reeina elemi bi:-asiliense1 br asiliai 

elemi gyanta - az amerikainak egy 
alfaja ' 

Resina elemi Indiae occidentalis, 
nyugotindiai elemi gyanta ; az ame
rikainak egyik alfaja. 

Resina elemi lndiae orientalis, 
keletindiai elemi gyanta. 

Resina elemi philippinicnm, mani·· 
lai elen1i gyanta 

Resina empyr·enmatica liquida, a 
ká:t1·ány, pix liquida, 

Resina flava = terebenthina. 
Resina gardeniae, dikamele··gyánta 

(dikamele ·~a gyanta indneve)„ Cserje: 
gardenie. lucida Rxb = gard.enia re„ 
sinifera Rth., (Ga1den Lawr. nevére) 

Resina gettania, gntta per·cha1 ta
ban, tnban; v., ö„ gutta, 

Resina gnajaci = guajacum, 
Resina guajaci peruviani aroma·· 

tioa, illatos perui guajak-gyanta. 

Resina hedvigiae, hedvigiagyanta, 
hedvigiabalzsam 

Resina jalapae, jalapa„gyanta. 
Resina icicae = resina aluchi.. 
Resina jnniperi, bol'Óka-gyanta. Azo„ 

nos : sandaraca germauica„ 
Resina labdani seu ladani = la· 

danum. 
Resina lacca, gummilacca, gummilak„ 
Resina ladani, ladanum. 
Resina lutea Novi Belgii, ausztrá·· 

liai sárga gyanta„ 
Resina mastix, masztiksz gyanta 
Resina nigi:a = terebenthina 
Resina pini, fehér szurok, Azonos 

értelműek: Iesina alba, resina com·· 
munis nativa, olibanum sylvestre, 
thus vulga.re, terebenthina cocta. 

Resina podophylli = podophyllinum„ 
Resina sandar•aca = sandaraca 
Resina sanquis di:aaonis„ V„ ö. san· 

quis draconis 
Resina scamm.oniae, skammonia

gyanta. V„ ö„ scammonium, 
Resina scammoniae alba, skammo

nium és csontszénkeverék„ 
Resina stoi:·acis ; v, ö. storax, styráx„ 
Resina tacamahaca africana, afri" 

kai takamahak-gyanta Fája : calo
phyllum tacamahaca Willd; calo
phyllum inophyllum Lam 

Resina tacamahaca am.ericana, 
amerikai takamahak-·gyanta 

Resina tacamahaca as:iatica, ázsiai 
takamahak·gyanta. Fája: calophyllum 
inophyllum Linné, balsa1naria ino· 
phyllum Lour. 

Resina tolntana = balsamu1n tolu-
tanum, 

Resinacens, szurkos, gyantás 
Resinalis ( ~ ), = resinaceus 
Resineonnm (·-), l'esineon, párolt 

kátrány„ 
Resinifei:'us (v„ ö. xesina és fen e 

vinni), gyantata1 tó„ 
Resinodea, resinoidea se. i:·emedia 

{-), gyantás szer·ek, gyantaszerek, 
gyantaszerü anyagok V ö. 

Resinoidu.m {-), gya.ntaszexíí anyag. 
Pl. 

Resilloidnm castorei, a h6dony gyaD·· 
taszerü alkot6 xésze 

Resinoso-aoria se. i:·emedia, csipös 
gyantaszerek„ 

Resinoso„volatilia se i:·emedia, illé
kony gyantás szerek 

Resinosns, gyantás szerek.. 
Resistentia (1esistere e11enállani)1 az 

ellenállás 
Resolntio (resolvere felolvasztani), a 

feloldás, szétoszlás . 

. . 

.!i 

' 
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Resolutio morbi 543 Retentio 

Resolntio morbi, a kór, a betegség 
eloszlása, szétoszlása. 

Resolutio nervorum, az ideghűdés, 
idegbénulás, 

Resolutio ossium = osteolysis. 
Resolutio tnmox·is inilammati, a 

lobos daganat eloszlása 
Resolntio ventr·icnli antopepticnm 

= gastromalacia. 
Resolntio vir·inm, er6kime!ülés 
Resolvei:J.s {-), eloszlató. 
Resolventia remedia (-), eloszlat6 

szerek. Species resolventes, eloszlat6 
szer·ek. 

Resonatio amphoi:·ica, kantahang, 
kanta.hangú légzés„ 

Resonator (-), hangerl:ísitö, hang· 
gyarapit6, hangfokoz6 

Resonitns (-) = contrafissura. 
Resox·bens !(1esorbe:re felszívni), fel· 

szivó. 
Resorbentia se. r·emedia, felszívó, 

felszivat6 szerek, Vasa resorbentia, 
felszívó edények. 

Resorcinum (?), a resorcin, rezorczin. 
Resorptio (v. ö. resorbens), a felszi

vódás, felszívás. -
Respirabilis (-- ), légzésre alkalmas, 

belégezhetö, beszivható. 
Respiramen, respiramentum = res

piratio, 
Respiratenr· (fr„) = respi1·ator„ 
Respi:m:•atio, .respiratu& (respirare le

helni, légzeni, lélegzetet venni), a 
légzés, a lélegzés. Centrum respita
tionis, a légzés agyvelöbeli központja. 

Respiratio abolita = apno6 
Respiratio anhelosa, a lihegés. 
Respiz·atio anxia, a félelmes lélegzés 
Respir·atio ar·tificialis sec, Sylves· 

te:.:·, Silvester-féle mesterséges légez· 
tetés„ 

Respir·atio brevis, rövid, szakado!tott 
légzés. 

Respiratio bronchialis, hörgöbeli 
légzés, hörgős légzé·s, 

Respir•atio celer, gyors légzés., 
Respir·atio Cheyne-Stokesii, Cheyue

Stokes-féle lélegzés. 
Respiratio clangens, fütyülő, sípoló 

lélegzé~. 
Respiratio debilis, gyenge légzés, 
Respiratio di:ft'icilis = dyspuoea. 
Respir·atio' ereota seu supina, egye„ 
, nes állásban való légzés. 
Respiratio h·equens, szapora légzés 
Respir·atio indetex•minata, határo-

zatlan légzés 
Respira.tio interrupta, szakadozott 

légzés, 
Respiratio lu.ctuosa seu euspiriosa, 
nyögő légzés. (? ?) 

Respiratio parva. = respiratio brevis 
Respira.tio profunda, mély légzés. 
Respii:atio pi:·ona, légzés előre hajolt 

testtel.· 
Respix·atio rara, ritka légzés„ 
Respir·atio stertorosa, hörgő légzés, 

hortyogó légzés, 
Respiratio stridula., a csecsemők 

szakadozott, mekegő kilégzése. Pa·· 
litzer M. L. V\Tierier Medizinische 
BHitter' Nr. 13 .. Jahrgang VII. 

Respiratio suft'ocativa, fuldokló lég·· 
zés, 

Respiratio snpina = respiratio erecta„ 
Respir·atio snspir·iosa = respiratio 

luctuosa. 
Resph:atio tai:•d.a. = respira.tio rara 
Respii:a.tio vesicularis, hólyagcsás 

légzés. 
Respix·ator• (-), belehel<S műszer, légzéS 

műszer. Balogh szótárában: légszürö 
készülék. 

Respii:·átorium abdominis = dia 
phragma 

Respiratox·ius (-), légzési, légző. 
Restaurans (restaurare helyreállitani), 

újító, pótló, helyreállitó, üdité!. 
Restaurantia se remedia, üditő, 

erösitö szerek 
Restanr•a.tio (-), helyreállítás, meg· 

újitás, felüdülés, 
Restiformis (restis a kötél, fOrma az 

idom), kötélszerű .. Corpora restifor
mia, kötélszerű testek„ 

Restitntio (restituel'e helyr·eállitani), 
l.. a helyreállítás, redintegL·atio i 2 
beigazitás. 

Restitutio ad integrum, tökéletes 
helyreállás, helyreállitás, 

Restitutio organica pa:.:·tium de
perdita:1•um. = plastica 

Resumptiva se. x·emedia, iidítö szerek. 
Resumptivus1 r·esumptozius, üditü, 

erösitö. 
Retar·datio (rétardare késleltetni), ké·· 

sedelmezés, késleltetés, 
RetB;rdatio partus, a szülés késed~l 

mezése. 
Rete, a. há.10, recze. 
Rete a:1·f;erioeum, veröérháló, ve1-ö0r· 

recze„ 
Rete majue = omentum majus 
Rete Malpighii, Malpighi teczéje., V. 

ö. mucus Malpighii, stratum pigmen· 
to::um derma.tis., 

Rete mirabile, csodarecze. 
Rete mncosum (Balogh sz6tárá.ból) 

rete Malpighii 
Rete testis1 a here reczéje. 
Rete vasoulosum, edényhálOzat, edény. 

recze. 
Retentio (retinere visszatartani), a 



Retentio aerea 544 Retrosternalis 

helybentartás, visszatartás, megre„ 
kedés„ 

Retentio aex,ea = dyspnoea„ 
Retentio alvi, székrekedés 
Retentio bilis, eperekedés. 
Retentio fx•actnx•aei összeillesztett 

tör .. végek helybentartása .. Balogh szó
tárából ))Törvég« barbarismus Te
hát: a beigazitott tört e s ont ok 
helybentartása · 

Retentio hex•niae, a sérv visszatar· 
tása. Balogh szótárából A vissza.tolt 
sérvnek helybentar·tása„ 

Retentio lactis, a tejreked-és„ 
Retentio lochiox·nm, a gyermekagyi 

tisztulás megrekedése. 
Reten.tio partus, nehéz szülés 
Retentio placentae, a mása benn

rekedése„ 
Retentio ux·inae = ischuria. 
Retia capillaria, hajszáledényes re· 

czézetek1 hálózatok. 
Retia utex·i = ligamenta lata., 
Retioulax'is (-), reczés, hálószerii, 
Reticulatus (-), hálós, reczézetes. 
Retioulum (rete kies„), kis recze, kis 

háló 
Reticulum mucosum = rete Mal

pighii 
Retifox·mis (rete és fOrma az alak), re·· 

czeszerü, hálószerű, 
Retina se tu.nica (H,y1 tl szerint 

»rescheth héber szótól), a látó recze. 
V. ö. neurodictyon, tuuica intiina 
oculi, tunica nervea oculi, 

Retin.aculum (v. ö,. retentio), 1„ ho
rog, horga.cs, hantus1 bamulus; 2 szá
lagta1tó v,. intartó„ 

Retinitis (v,. ö„ retina, Hybridum) = 
neurodictyitis 

Retin.:i.tis albuminux-ica (Balogh szŰ-· 
tárából) = neundicty'itis nephritica„ 

Retinitis haemOI·rhagica (Balogh 
szótárából) = neurodictyitis apo= 
plectica 

Re tini tis dia betica (-), czuko1 beteg
ségokozta látÓ1'cczegyuladás Balogh 
szótárából.. 

Retinitis speciflca (Balogh szótara
b6I) = neurodictyitis l'lyphilitica, 
Jegyzet A többi »r·etinitis« nemeket 

tQ.lálja az olvas6 >>neurodictyitis« czikke 
alatt, 
Retino·choroiditis (v„ ö. retinitis és 

chorioiditis; vox hybrida), érhártya
és látóreczegyuladás 

Retino··Choroiditis exsudativa = 
neurodictyitis exsudati va 

Retinus (-J retifOrmis„ 
Retiolum = reticulum. 
Retorta (? ), gö1•eb., 

Retr~ctilis (-), visszahuzékony1 össze·· 
huzékony. v„ ö 

Retra?ti~, ra~x·act~s, <:etrahere viszc 
szahuzn1), v1sszahuzodas„ 

Retz·aotio ax·tex'iarum laesaI·um aut 
snbligatax·um, keresztül metszett 
vagy megkötött (alákötött) verőerek 
visszahúzodása„ 

RetX'actio bulbi, beesett szem„A szem
teke visszahúzódása. 

Retractio musculorum laesorum, a 
keresztül metszett izmok visszahú
zódása 

Ret:1·actox· (-), visszahúzó, izomvédö 
félig hasított nyom6folt. Tehát~ izom
véd6 (?). Musculi I"etractores seu re .. 
trahentes, visszahúzó izmok, hátra
von6 izmok. 

Retractus = retractio. 
Retrii:nentum (-J, finom váladék, 
Retroactivns (retr·o hátra, vissza; 

activus cselekvő), visszaható. 
Retrocessus (retrocedeie visszalépni, 

hátramenni), a hátramenés, hanyat
lás, elmaradás„ 

Retrofiexio (retI ofl.ec tere hátrahajta.ui), 
a hS.trahajlás. 

Retroflexio utex•i, a méh hátrahajlása.. 
v„ ö antefiexio„ 

Retrogradus hátra.lépő, visszamenő. 
Exanthema Ietrogradnm, visszament 
bÖI·kiütés, rögtön eltűnt bőrkiütés 

Retro:m.a:m.:m.u.riu.s (r·et10"' megf\tt j V." 

ö. mammarius), csecsmegetti1 t„ i a 
csecsgyurmája megetti, pl tályog, 
gyuladás stb. 

Retromaxillai:;'Ís {retro megett; v. 
ö. maxilla1is), állcsontinegetr.i, áll
kapocs megetti 

Retro-oeeophagealis (újabb barbaris .. 
mus), bárzsingmegetti, 

Retl'·opex·inealis (retro megett; v. 
ö pe1·inealis, perineum), gS.ttáj - me·· 
getti, 

Retx·oper·itonealis (retro megett; v„ 
ö, peritonealis), hashártya. megetti. 
Cavum retroperitoneale, hashártya 
megetti üreg .. Abscessus ret1·operito-· 
nealis1 hashártyamegetti tályog„ 

Retx·opexitonitis (retro megettj v. ö. 
peritonitis„ Vox hybrida.), a hashártya 
megetti kötÖ··szövet gyuladása, 

Retropharyngealis (retro; v,. ö. pha· 
ryugeus; vox hybrida), garat me·· 
getti. Abscessus retropharyngcalis, 
garat megetti tályog„ 

Retropositio uteI·i (-), a méh hátra.
térése a középvonaltól. Antepositio 
uteri, a méh elöretérése a median-· 
vonaltól.. Dr. Braun 

Retrosternalie (retio megétt; v„ ö .. 
sterna.lis), szegy1negetti. 
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Retroventrieularis 545 Rl1achiasmus 

Retr0Ve11tr·iculai-is (retr0 inegett j 
ventricularis gyomros), gyomor me
getti 

Retrover·sio {retro hátra, vertere for„ 
. ditni)1 a hittradőlés, 
Retroversio uteri, a méh hátradölése, 
Reb•oversio uteri gr'avidi, a viselős 

méh hátradölése., 
Retroviscer•alis (retro megett; v, ö 

viscera.lis), zsiger megetti„ 
Reunctor (reungere bekenni), az 

ápoló, 
Reunio (reunire egyesítni), az egye

sités, egyesülés 
Reunio p~·tium discissar•um = 
Reunio partinm separatarnm, elvált 

részek egyesitése, egyesülése, össze„ 
forradása„ 

Reunio per pr•im.am intentionem, 
heveny összeforradás„ 

Reunio per secnndam -intentio„ 
nem, a h e g e d és. 

Jegyzet., Az eddig használt magyar 
kifejezések (u„ m„ egyesülés elsö érint
kezés utján, heveny-egyesülés, egye
sülés genyedéssel --· nem mondhatók 
rövid ;velős mondásoknak. Ez okból 
megkisértettem más megfelelő sza„ 
vakat felhasználni. Hogy sikerült„e 
- döntsék el a tiszt. olvasók és a 
- Nyelvör ! A »heveny„összeÍOrra„ 
dá~« nem szorúl kommentárl'a; a 
:..>hegedés« pedig ugyis húzamosb 
ideig tartó folyamatot jelent, „ennél
fogva képzelem, hogy megfelel a 
:..;secunda intentio« érteln1ének„ 

Reunio vasornm = anastomosis, 
Revaccinatio (revaccinare újra ol

tani), ismételt oltás, újraoltás. 
Revaccinatns, ismételve beoltott, újra 

oltott. 
Reviviftcatio (reviviftcare felélesz„ 

teni), felélesztés„ 
Reviviftcatio appai:'enter mortni, 

félholtnak- vélt holtnak felélesztése. 
()'tetszholt« ··- barbarismus). 

Revolntio (-), 1. forradalom; 2„ in
volutio, decremeutum vitae, a ha· 
nyatlás. 

Revulsio (revelle1·e elszakitani). az el
vagy kiszakítás, helyi elvezetés. v„ 
ö. antispasis. 

Revnlsio· s3ngninis, a vé1 eltérítése 
más részek felé. 

Revúlsiva se, remed.ia, elvezeti:í 
szerek„ V„ ö. 

R.eynlsivns, revnlsoi:·ins (-), elve·· 
zet(í. Venesectio revulsiva, seu revul· 
soria, elvezető éivágás. 

Rha ('rO pa., jon„ Pií, Piio'll), i·hebarba1a. 
Tulajdonkép = gyökér; tehát iadi:x. 
rhabarba1i 11leonas1nus 

Rha pontieum1 cirosz reba1bara, rheum 
rha ponticum, radix Iha pontica 

Rhabar•bar•ina pn:r'gantia. hashajt6 
re ba1 ba1a-adagok. 

Rhabarbarina r~media, rebarbara„ 
szerek., 

Rhabar·barina tonica, zsongit6 re· 
bar barar·adagok, kis rebarbara-adagok 

Rhabarbar·inicum· acidum = acidum 
chrysophanicum 

Rhabar'barinum (v„ ö„ rhabarbara), 
1. re bar bara··szer ; 2, acidum ch1y· 
sophanicum„ (?) 

Rhabditis genitalis ( v„ ö. rhabdo· 
des)1 a szeméremf.estben - húgy
ban talált fonálféreg. Szeméreinben 
éli:í szi:írféreg? V. ö. 

Rhabditis intestinalis seu ste:1,co
:r·alis Leukart ; v„ ö, rhabd0noma 
stl'ongyloides Leuka:rt. 

Rhabdodes, :1·habdoides (Pct~Bw"ö1);, 
p((~ooe:~t11Í\;) = 

Rhabdoidens (-), pálczaszerü, vessző
szerü. Sutura rhabdodes = sutura 
sagittalis. 

Rhabdomyoma (Ó PO:~Oo\; a pálczika; 
v. ö, myoma), hal'ántcsíkos izom
daganat. 

Rhabdomys (v. ö rhabdomyoma), ha
rántcsíkos izom (?). E műkifejezés1·e 
sehol sem akadtam - vagy kike1·iil· 
te figyelmemet. Pedig kell hogy 
meglegyen mert ter'en1tésének 
tanúja: a rhabdomyoma 

Rhabdonoma str•ongyloidee Leu
kar•t (-), bélsző1féreg. V. ö„ ihab· 
ditis, Nagyon kétes, hogy Hyrtl Jó
zsef approbálja a két kifejezést. 

Rhachetae (-), a hátizmok, musculi 
rhachiaei. 

Rhacheti:,um {'rO pclX.ETP0'1), 1 a gerincz 
kezdete v,. közepe ; 2„ = rhachis 

Rhachiaeus (Pctz.w:to\;), hátge1iuczi, hát„ 
ge1inczes. 

Rhaohiagra ( v„ ö_„ r hachis és -fi ·ií.y~!l. 
a köszvény), a hátgerincz köszvényEl 

Rhachia.lgia {v. ö rhachis és algos), 
há tgerinczfájdalom, há tgerinczzsába, 

Rhachialgicns (v„ ö„ az eli:ítteval6val), 
hátgeriuczzsábás, stb„ 

Rhachialgiticns (---), geriuczlobf~j„ 
dalmas stb. V, ö. 

Rachialgitis (v. ö~ rhachis és algitis 
[! !]), 1„ helytelenül : myelitis értelen1· 
ben; 2. gerinczlobokozta fá.jdalom, 

Rhachiasmus (ily görög szót nem ta. 
láltam}, izomösszehúzódások a ta1k6-
izmokbau nehézkóros rohamok kez
detén. Balogh sz6táráb6L Tehát: Ián„ 
gások a tarkó izmaiban, izomrángú
gások a tarkóban, nyavalya ti)„ 
réses tarkóizom1ú.ngások 
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Rhachideus = r·hachiaeus, 
Rhachidicus (v. ö, iha.chis). gerinczes 

Bulbus rhachidicus = medulla ob„ 
longata. 

Rhachiocampsis (v ö. rhachis és ~ 
x.dµY,ti; a görbülés), egyszerű gerincz
gör biilés ( ? ). 

Rhachiochysis {v„ ö„ rhachis és hy. 
drochysis), gerinczvizkór, hydrochysis 
columuae vei·tebralis. 

Rhachiocyp~osi.s (v ö. rhachis és cy·· 
phosis)~ hátgcrinczpúp. 

Rhachiodynia {v„ ö rl;iachis; ~ OBu'"lJ a 
fájdalom) = rhachialgia 

Rhachiodynicus· (v„ ö„ rhachiodynia.)1 
g er inczfájdal:rnas, 

Rhachiomyelit*cus ( ....... ), gerinczve1Ö·· 
]obi, gerinczvelőgyuladásos, V. ö 

Rachiomyelitis (v. ö rhachis és 
1nyelitis), gerinczvelölob, myelitis 
spinosa1 myelitis. 

Rhachiomyelophthisicus , ge1incz .. 
velö„aszályos, gerinczveléí-sorvadásos. 
(Röviden : gerinczsorvadásos). V. ö„ 

Rhaohio.myelophthisis (v. ö, rhachio. 
myelos és phthisis), gerinczveléíaszály, 
ger inczveléísor vadás, ger inczsorvadás, 

Rhachiomyelos (v„ ö. rhao~üs és my-
elos), gerinczvelő, n1edulla. spinalis. 

Rhachiopagns (v ö rhac.his és "KC<)'d~ 
összekötő), hátgerinczttkkel összenőtt 
ikrek; hátge1 iuczeikkel összenőtt iker·· 
s:-.örnyetegek 

Rhachioparalysis (v., ö. rhachis és 
paralysis), a gf'rinczhíídés gPrincz
bénulás 

Rhachioparalyticns (v. ö 1hachio
pa1alysis), gerinczhíidéses, gerinczebé
nult. 

Rhachiophyma (v. ö. rhaohis; rO q;oiJµC< 
a daganat), gerinczdaganat1 hátdaga·· 
natr gerincztályog .. 

Rhachioplegia (v ö rh~chis; Ti 1tAEy~ 
szélhí.idés) = 1hachiopa1alysis. 

Rhachioplegicus i ha.chiopa1·aly-
ticus 

RhachioI·I·henm::i. (v. ö. rhachis és 
rheuma), hátgerinczcsúz, rheu1natis„ 
mus do1salis 

Rhachio:rrhenmatÍcus (-), hátge-· 
rinczcstlzi, gerinczcsúzos. 

Rhachioscoliom.a ( v. ö. rhaclíis és 
scolio1na), a gel'Ínczoszlop oldalagos 
elgörhiilése - az oldalpúp, scólioi:na 

Rhachioscoliosis (v ö. rhachis és 
sc0liosis), 1. Ihachioscolioma képző
dése ; 2. helytelenül = rhachioscoli
oma. V, ö. scoliosis„ 

Rhachioscetliotious (v. ö, r·hachio-· 
seoliosis)1 oldalge1inczpúpos 

Rhachiotomia ( v. ö. rhachis ; -riµvew 
vágni), a geriuczoszlop megnyitása, 

a gerincz bonczotása, ger·inczbonczo· 
lat, a gerinc.z felbontása. 

Rhachiotomicns, i:•hachiotomus (v. ö 
ihachioton1ia), gerinczbonczolati. 

Rhachiotomum, rhachiotomus (v„ ö, 
rhachiotomia)i gerinczkés. 

Rhachis ("IÍ f;ríy._t;), a gerincz, a gerincz· 
oszlop ; a kalászszár, a bar,ka, fürt
szá1, füzér, szár. 

Rhachischisis, rhachiosohisis (rha· 
chis ; ~ crx_1crt;), gerinczoszlophasadék, 
gerinczhasadék V. ö„ spina bifida· 

Rhachita~, rhaohiaei, a hátizmok„ 
Rhachites (0 p~j_l'nj; µueAo';), a g.erincz., 

velő. 

Rhaohiticns = rachiticus, 
Rhachitis = rachitis. 
Rhachus, rhacus, r·hagus (0 pdx_o;, 

t'O fli"xo;, t'O pc;:yc;), 1. tüske, tü, n1i 
karc.zol; 2. karczolt valami: tehát 
béírkarcz:· seb, szakadozott seb, szaka·· 
dozott szélű f6k6ly, uleus lacerum ; 
3 tépés; 4. feltört bör, felpá.llás. 

Rhacodes (/;C<xoelO'f.;) , szakadozott, 
rovátkolt, ránczos, rovott„ 

Rhacoma (rO flclxruµ«), 1.. a feltözt hely, 
bőr; 2„ scrotum pendulum, laxitas 
SOI'otÍ 

Rhacosis (~ pcix~;t;), 1„ a f0ltörés, 
felpállás 

Rhacosis soroti, scrotum pendulu1n, 
lazán csii.ngö he1eborék, er~yedthe1·~
borék. 

Rhaeba,uchen (f;n~o~ görbe i V. ö. 
auchen), a görbe .nyak 

Rhaebocr·auia = rhaebauchen. 
Rhaebodere (Í;ctl~Ó; gö1·be, ~ 0Ép1J nyak) 

= rhaeba.uchen. 
Rhaebosceles (/5.o:t~ooxE:Arí;), gö1 belábú, 

gör.beszárú, 
Rhaeboscelia (v ö, rhaobosceles), 

götbelábnság, göl"beszárúság 
Rhaebosis = rhaeboscelia, 
Rha.gades (e<t {ic1.yríi5e~), bőrrepedések. 

V .. ö rhagas. 
Rhagades ani, segrepedések, V, ö, 

fissu1'ae ani, soiss1uae ani, rin1a.e ad 
anum cutaneae. 

Rhagades manunm, feltört1 repedt 
kezek. 

Rhagades popillarJJm, a csecsbin1b6k 
feltörései, repedései,, 

Rhagadia (i:·&. f,CJ..yá.3ta), bö1repedések, 
Rhagadiae = r·hagades. Paracel

susnál s másoknál: feltört térdek, 
feltört he1eborék. 

Rhagq.s, többes: rhagades, (~ [ie<yá~), 
MrI'epedés. 

Rhage (fi [le<ylj), hasadás, szakadás, 
vérzés. 

Rhages (1bax többese), 1. passula.e; 
2„ az újjhegynek húsos része, a hai·~ 
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madik ~jj1)erczuek húsos része, húsos 
p:i1nája. 

Rhagicns = 
Rhagodes, i:·hagoides, rhagoidens 

(pcr..yhlOY)t;. pocyoEtlhÍt;), szölöidomú, fürt· 
szerű. Rhagodes se. tuuica (pe>:yWOri;, 
µ:fvty~) = tunica chorodes, seu cho„ 
roides. 

Rhamnetin nm = 
Rhamninum ( v„ ö. rhamuus ), a r hamuin. 
Rhamnocathai:·tinnm (v. ö„ rhamnus 

és -cathartus), a hashajt~ beugeal1 a 
hashajtó rhamnin. 

Rhamnoxanthinnm Buchner (v, ö 
rhamnus; ~o.:v::rót; sárga), a sárga 
rhamnin. Azonos: frangulinu1n Cassel· 
mann 

Rhamnns cathartica Linné, varjú
tövis benge. Baccae rhamui cathar
ticaei hashajt6 bengebogyók; cortex 
rhamni catharticae, a varjútövis 
benge kérge, héja. 

Rhamnns fx·angnla Linné, kutya .. 
benge. Azonos: alnus nigra 

Rhamnns zizyphus Linné = zizy„ 
phus vulgaris Lamark 

Rhante1· (6 pa.\1-rrjp), az öntöző 
Rhante:r·es (1·hanter többese)= canthi 

interni, fontes lac1·yma1·u1n, 
Rhaphagra = dolor sntu1aru1n (? ! !) 
Rhaphanedon (pa.tpa:\11J3Ó\I) = 
Rhaphanodes (pmpavc.íOri;), répaszerü. 

Fractura t·haphanodes, haránttörés, 
tiszta tökéletes törés, mintha répa 
tö1 t volna ketté. 

Rhaphania (v. ö. rhaphanus Kraus 
fejtegetése szerint rhaphania onnan 
ered, mert azt hitték, hogy a szóban 
forgó betegséget rhaphanus rhapha
nist1on magjai okoznák, melyekkel a 
gabnát keverték), anyarozsokozta 
idült mérgezés Edtligelé: bizsérkór 
Azt tartom, legmegfelelőbb volna: 
~ an yar ozs„mérgezés «, anyarozs-beteg
ség, anyarozsos betegség. 

Rhaphanne magnus Mönch., (Ó Pcfrpa.-
110;, -rj pa.cpe1.111;. Tehát: :iiraphanus« 
helytelen) = cochlearia armoracia 
Linné Egyéb synony1njai: armoracia 
lapathifolia Gilib. = armoracia rusti„ 
oana Gaertner, Lain,, armoracia sativa 
IIell., cochlearia variifolia Salisb, 

Rhaphanns rnsticanus = rhaphanus 
magnus. 

Rhaphanus sativns Linné, a fekete 
retek 

Rhaphe (~ Prx~"'1), 1„ a varrány1 sutura i 
2„ a sebészi varrat. 

Rhaphe cerebri = 
Rhaphe corporis callosi inferior 

et snpel'·ior, a kérges test alsó és 
fels6 varrata v varrása„ 

Rhaphe mednllae oblongatae 1 a 
nyultagy varrata 

Rhaphe perinei, a gát varrata 
Rhaphe scroti, a hereborék varrata, 
Rhaphiancistl'·nm = 
Rhaphidancist:r·um (~ Pw:pl; a tű; 

v„ ö„ aucistron), horogtü„ 
Rhaphidagogus (v. ö„ rhaphis és 

&ywyé; vezetB), tűtartó, tüfogó, acu# 
duc_tor, acutenaculum., 

Rhaphidostixis = rhaphiosti:xis, 
Rhaphion (•0 pá.q;to11), kis tű. 
Rhaphiosti:x:is (v. ö. rhaphi0n és 

stixis) = acupunctura. 
Rhaphis (~ Pacpl;), a tű, a varrótli. 
Rhaphiosymphysis (v„ ö. rhaphe; 

ii crÚµi:puat; összenövés), a varrány·
összenövés 

Rhaphiosymphyticus (v„ ö .. rhaphio„ 
symphysis), varrány-összenövési 

Rhaponticum (•0 pr; TIOvnxó11) ; v. ö. 
rheuill rhaponticum. 

Rhecteu1ynter ([,ExTÓ; hasadt és eUl'fll" 
ter), többágú tükör r 

Rhecticus (pY)Y..TtxÓ;), szakadékony, 
szakadásos. 

Rhege, z·hegma (i) Priy~, Tb pfiyµct), 
hasadék, rima 

Rhegma (•0 p~yµrx), a szakadás, iup„ 
tura Hippokrates szerint : tályog
feltörés. 

Rheg:matias (ó P1'lYf1.et"rlct;), oly e1nhe1, 
kinek valamije szakadt, különösen oly 
egyén, kinek tiidötályoga feltö1 t 

Rheinum (..-) = acidum cathartini
cum? 

Rheometi:·um (PE~'I fOlyni , TO µéTpov 
a mérték), elektromos áramn1é1ü, 
elekt1on1os ára1nmutató 

Rheon ('rO pijov) = Ihcum. 
Reophol'·um (pE[\I áramlani, elektron1os 

áram értelemben; cplpElV viselni), az 
elektromos áramkalauz , elektromos 
kalauz, az electrod. 

Rheoscopium (v. ö, rheopho1un1; 
-rj crxoruí a vizsgálat), elektromos 
áramjelzö, Hogy rheometrum é_s 
rheoscopium közt van e kiilömbség 
vagy nincs, nem birom eldönteni. 

Rheostatum (v„ ö., rhaophorum j crtrx
TÓ; álló, állító), elektromos áram„ 
fék, áramfékezéS, 

Rheotannicum acid.um (v. ö, rheu1n 
és tannicus Hybridum), rebarbara .. 
csersav. 

Rhetol'anche (~ PlÍTWp a szónok; v. ö. 
anche), hangos beszédokozta, szóuok
lásokozta heveny gégehurut, 

Rhettm (tO PTíov) = rebarbara, 
Rheum officina.le Baillon, orvosi 

rebarbara, Állitólag azon növény, 
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1nelytől a radix rhabarbari vera ·--a 
chinai v. sinai - rebarbara ered 
Egyéb válfajok: rheum j:ialmatu1n 
Linné; rheum rhaponticum Linné, 
orosz rebarba.ra; rheunr undulatum 
Linné stb. 

Rheuma(-rO P.:Uµo:), szóról szóra: folyás; 
jelenleg: csúz„ Azonos: rheuma
tis1nus. 

Rheumacolica = :rheumatocolica„ 
Rheumangiocexatoditis {v,. ö .. rheum, 

angion és ceratitis), csúzos porcz„ 
hártya - gyuladás edény·· képződés·· 
sel (? !) 

Rheumarthx·iticus (-), ízültcsúzi, 
ízületcsúzos. V ö. 

Rheumax·thx·itis (v, ö :rheun1a és 
arthritis), ízületcsúz„ 

Rheumax·thritis acuta (-), heveny 
ízületcsúz 

Rheumarthi:-itis chx·onica = rheu
matismus articulorum chronicus. 

Rheumax·thx·osis (v ö rheu1na és 
a1 throsis) = rheumarthritis, 

Rheumatalgia (v„ ö, rheuma és t'b 
f}J,yo; a fájdalom), csúzos zsába. 

Rheumatanche (v. ö rheuma és 
anche), csúzos torokgyik Azonos: 
angina rheumatica 

Rheumaticns (Po:lJµo:t'txÓ~), csúzos 
Rheumatismns (6 PtlJµccnaµó;;) = 

iheuma. 
Rheumatismns acutns = rheu1na· 

tis1nus calidus, 
Rheumatismns ai:·ticulo:r:·nm 

tus =· 1heun1a1th1itis a.cuta 
polya.rtluitis rheumatica acuta 

aCn
V. ö 

Rhenmatismns articulor·um chro· 
nicus, idült ÍziiletcsUz: V. ö. art1ui
t.is rheun1al;icfl. acuta, d1e11martlnitis 
chronica, 

Rhenma.tisnins calidus, heveny, lázas 
csúz 

Rhenmatismus catai:·rhalis = rheu-
1na.tism'lS ff'.\hrilis, fob1is ihenn1atica. 

,_ sirnplex 
Íl.henmatismns chronicns, idült csúz 
Rhenmatismns chx·onicus doloi:·ifi-

cns et non 1lolo:r:·ificns, idült fáj .. 
dalmas és ne1n f8jdalmas csúz 

Rheumatismus dox·sualis, hátcsúz: 
Rhenmatismus epicx•anii, csúzos fej

fájás, fejusúz. }Jrtandö: myalgia ce·
phalica, t. i a fejsisakiz:om (mus
culus fronto··occipitalis) csúza, 

Rhenmatismns exanthematicus, ki
ütéssel párosult csúz Peliosis i·heu
Tnatica (?)„ 

Rhenmatismns faucinm = rheumat
anche. 

Rheumatismus febricomes lázokozta 
fájdalom az izületekben. 

Rheumatismus febx·ilis = rheuma· 
tismus acutus, 

Rhenmatismus flx.us, helyi csúz, hely. 
hez:kötött csúz. 

Rheumatismns 
k6s ízületcsúz 
blennorrhoica 

Rheumatismus 
zött csúz. 

Rheumatismns 
arth:ritis acuta 

gonorrhoicus, kan· 
Az0nos: synovitis 

habitualis, meg1ög-

infl.ammatoriue = 

Rheumatismns intestinornm = dys_. 
enteria vera 

Rheumatismns invetei:·atns = rheu
matismus chronicus. 

Rheumatismus larvatns, lappang6 
csúz 

Rheumatismne 
csúz. Azonos: 

muscularis, izo1n. 
myalgia rheumatica 

Rheumatismns nenralgicns, csúz0s 
idegzsába„ Azonos: neuritis rheu1na„ 
tica, neuralgia 1heumatica 

Rheumatismns nodosns = arthritis 
def0rmans. 

Rhenmatismus 
bénulás v„ ö 

pax•alyticus, csúzos 
par alysiorr heumatis-

n1us 
Rheumatismns phlegmonosns = 

myalgia rheumatica, 1nyositis 1heu· 
matica 

Rheumatismus 
Rhenlll.atislllns 

kóbor csúz. 

ntex•i, méhcsúz. 
vagns, bolygó esuz1 

Rhenmatocolica (v ö. 
colica)1 csúzos bélgö~·c:s 
leges 

ihrnnna és 
(? !). Feles„ 

Rhenmatodynia (v. ö, rheun1a és 
~ ÓOÚ~1J a fájdalo1n) = Jheum·atalgia 

Rheumatodynicns (1heu1natodynia), 
csúzos f!ijdalrni. 

Rheumatoides (v ö rheun1a és ,; 
el3o;; az iU01n), csúzszEn ií 

Rheumatophthisis (v. ö iheu111a és 
phthisis), csúzos sorvadás, csúzokozta 
sor vadas. 

R1tenmatopneumonia (v 
és pneumonia), csúzos 
dás (?). 

ö,, r heu1na 
tüdögyula· 

Rhenmatopneumonicns ('-), csúzos 
tiidőlobi ! 

Rhenmatopyra (v. ö rheuma i -rO níJp 
láz), csúzos láz, feb1is xheun1at.ica 

Rhenmatopyi:·icus -
Rheumatopyi:·eticus, csúzos lázú 
Rhenmatospasmicus = 
Rhenmatospasticus, csnzos görcsi 

v. Ö, 

Rheumatospasmns ( v„ ö rheun1a és 
spasmus), csúzos görcs. 

Rheumodontalgia (v„ ö,. rheuma és 
odonta1gia), csúzos fogfájás 
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Rhenm.o·par'otitis (v. ö„ rheuma és 
parotitis), csúzos fültömirigylob, cSÚ· 
zos fülistráng. Fülistráugra nézve v. 
ö„ parotitis, 

Rheumopexitonalgia (v. ö. rheuma 
és peritonaeum; ,Q ÜJ..yo~ a fájdalom), 
csúzos hashártya.fájdalom (?). Feles„ 
leges. 

Rheumophthalmia (v., ö rheuma és 
ophthalmia), csúzos szemlob, csúzos 
szemgyuladás. 

Rheumophthalmicus ( v. ö„ rheum· 
ophtalmia), csúzos szemlobi 

Rheumophthalmox<X·hoea (v. ö .. rheuM 
ma; ó Ó<p:JaAµó~ a sze1n) f,ef1J folyni), 
csúzos szemtakár? Blennorrhoea ocu· 
lorum rheumatica (? !) Elavult. 

Rheumopneumania=rheumatopneu„ 
monia, 

Rheumorchitis (v .. ö„ rheuma és or~ 
chitis), orchitis rheumatica, csúzos 
herelob, heregyuladás. 

Rhenmotox·~·hoea. (v. ö rheunia 6s 
otorrhoea), csúzos fülfolyás, fülhu
rut; blennorhoea auris rheumatica 
(_? !) Felesleges. 

Rhensis (psiíO'lt;) = fluor albus, efflu„ 
vium. 

Rhexis (~ p~i;l;), a szakadás, disrup
tio, repedés. V. ö. ruptu1·a. 

Rhexis cerebr•i seu rnptnra cereb
:r·i, az agyvelő megszakadása 

Rhexis dn:r•ao matris, az agyvelö
mez szakadása. 

Rhicnosis (~ Ph:.'l(l)O"lt;),, a sorvadás, ösz
szetöpörödés, ránczosodás Rugosis. 

Rhionotes (~ filx11Ói::"t'jt;), az összetöpö„ 
rödöttség, az aszottság, aszaltsag„ 

Rhigolennm (!), első számú köolaj
égény, a i·igolen, 

Rhigos (i::O fiiyo;, 'PPryo; = frigus), a hi„ 
deg láz, ráz6láz, ráz~ hideg 

Rhin, rhis (~ Pl11, fil;), az orr„ Többes· 
ben: rhines (al fil11t;), az ordikak. 

Rhinalgia (v ö„ rhin j -rO 11.Ayo'; a f~j
dalom), az 01rzsába, orrfájdalo1n„ 

Rhinalgia ab int:r·nsis, idegen test
okozta orrfitjdalom, 

Rhinalgia verminosa, bélf0rgek
okozta. orrf!Ljdalmas, 

Rhinalgicns (v. ö, az elötteval6val), 
orrfájdalom, stb„ 

Rhinanchone = 
Rhinangiá (v„ Ö rhin és anchone) 1 

, orrgyik, or;lob, erős nagyfokú orr„ 
hurut? 

Rhinantralgia (v„ ö, rhin; r6 éhrrpo11 
az üreg, 1'0 lí:Ayo'; a flijdalom), az on::
fu·eg fájdalma, fájdalom az orrüreg
ben. 

Rhinantralgicns (v. ö., rhin 6s antral·· 
gia), orrüregfájdalmas 

Rhinax•inm (rO fitwÍ.ptov), 1„ az orrocs
ka, kis orr ; 2„ rova1·tanilag: az 01·r 
mellsQ része j 3„ az orrkenöcs, 

Rhineloos (v„ ö .. rhin; T6 U.xo'; ·a fe„ 
kély), az orrfekély 

Rhinencephalns (v ö, rhin és ence
phalus), ormányos félszemű szörnye-· 
teg, 

Rhinenchysia (~ Ptvo.yyyala), -az orr·· 
fecskendezés 

Rhinerichyta se. r•emedia ( 7cl Pwiy
y_u<:a se. cpclpµa.:xa), orrba fecskendeni 
való szerek 

Rhinenchyta, rhinenchytes (fiweyz.Ú·· 
'tl')t;), az 01·rfecskendő, 

Rhines (al: filve.;), rhin többese. V. ü 
azzal. 

Rhineuryntex· ( v„ ö„ rhin és curynter ), 
orrtágit6, orrtömő„ »Ü1rtömesz« bar
ba1ismus. 

Rhinicns (~ P.l11 az orr), orri, erros 
Rhiniticns, orrlobos, or1·gyuladásos. 

v. ö.' 
Rhinitis (v ö. rhin), az orrlob, az 

orr hurut. 
Rhinitis atrophicans foetida clu·o~ 

nica, idült, sorvaszt6, bűzös orrgyu· 
ladás, 

Rhininm (TO Pl11to11), Galenusnál és Col· 
susnál: különféle mechanicus m6dou 
izgat6 szemkenöcsök. 

Rhinoblennorrhoea (v, ö, rhin és bie
norrhoea), az nrrtakár, idült nátha 

Rhinoblennor·r·hoea foetida seu ma· 
ligna = ozaena. 

Rhinobleno:r·rhoicns, or1takáti, 0l'l

ta.káros. 
Rhinobyon (v. ö. rhin; ~Úr;w bedugni), 

orrdugó = farcimentum narium. -
Tulajdonkép: Saint··Ange-féle 01·1-
tömö. 

Rhinobysma = rhinobyon 
Rhinocace = cacorrhinia. 
Rhinocarcinoma (v. ö. rhin él'> ca1-

cinoma), orr·-rák, 
Rhinocarcinomaticns = 
Rhinocax·cinomatosns (-), orr .. rákos. 
Rhinocatar•rhns (v. ö. rhin és cata. 

rrhus), az orrhurut, a uátha„ 
Rhinocleisis (v„ ö. rhin ; -Ji xAeüJ·l~ a 

bezár6dás), az or1·bedugulás, az orr 
bedugulása, orrzár, az 01r viliigár.ak 
hiánya. 

Rhinocnesmicus (-), or1viszketegi 
V, ö. 

Rhinocnesmns (Ó x110.aµÓ; a viszke
teg), az 01rviszketeg. 

Rhinodacryolithicus (-), köuyköves 
v .. Ö, 

Rhinodacryolithns (v. ö. rhin és 
dacryolithus), könycsatarnabeli kö. 
v. ö„ 



Rhinodynia 550 Rhizoma aristolochiae 

Rhinodynia (v. ö„ rhines j -lj Ö3Ú\IY] a 
fájdalom), orrfá.jdalom, otrzsába. A 
m., rhinalgia 

Rhinodynicns (v. ö. rhinodynia), or1-
f3,jdalmas, rhinalgicus. 

Rhinolalia (v. ö. rhin és A11.Aetv be„ 
szélni) = ihinophonia. 

Rhinolethi:·icus (-), orrvészes, orr
vesztő„ V. ö. 

Rhín.olethrns {ó pr1,1e:J/.e'.Jpoi;), az orr
vész 

Rhinolithicns (-), orrkövi, orrköves. 
Rhinolithus (v ö„ :rhiu és Ő Al'.Jo; a 

kő), az orrkö, phosphorsavas vagy 
szénsavas 1nész burkolta idegen tes
tek. Megkii.lömböztetendő tőle: rhi„ 
nodacryolithus 

Rhinologia (v. ö. rhin; 0 Aóyor; a tan), 
az or1·bántalmak tana 

Rhinologicus (-) orrbántalomtani, 
stb. 

Rhinologns (~), ki az orrbá'(ltalmak·· 
kal fOglalkozik 

Rhinommectome = 
Rhinommectomia (v. ö. rhin j 'tO oµµC1.: 

a szem, ix.-.$µ;1elu kimetszeni), a belső 
zug kimetszése 

Rhinommectomicns, r·hinommecto-
mus, mi a rhinommectomiára vonat„ 
kozik„ 

Rhinophonia (v„ ö. rhiu és ~ cpw;iyj a. 
hang), az orrhang-, orrhangon. szó .. 
lás, or1'hangú belilzéd, 

Rhinophonia aperta, nyilt orrhangú 
beszéd, nyilt orrhang, vitorla-bénulás1 

szájpadlás··nyilás okozta orrhang„ 
Rhinophonia clausa., tompa orrhang, 

tompa orrhangon szólás, torokbeli 
daganatok okozta orrhang 

Rhinophonia :resonans = rhinopho-
nia .. V. ö„ paraphonia resonans, myc
tefophonia. 

Rhinophonicns1 rhinophonns (·-), 
orron at beszélő, orrhangon beszélél, 

Rhinophyma (v. ö„ rhin és phyma)1 

fi a s o r r 1 orrdi1ganat a.z acne 
rosacea elöhaladt szakában. 

Rhinophymaticns (v„ ö„ rhiuophyma), 
fias orr·ú, stb, 

Rhinoplastica (v, ö„ rhin és plastica), 
az orralkotás 

Rhinoplastica partialis (-), egyes 
orr-részek alkotása - orrfolt::izás 

Rhinoplastica totalis, egész orr
alkotás. 

Rhinoplasticns (v. ö .. rhinoplastica), 
orralkot6, stb. 

Rhinopolypns (v .. ö. rhin és polypus), 
orrhabarcz, orrpöfeteg, polypus na
rium„ 

Rhinorrhagia (v. ö rhiu és rhage), 
erős orrvérzés, vérszakadás az orrból.. 

Rhinoi:·:r·hagicus (-), orrvérzési, stb. 
Rhino:r·i:·haphe, rhinor·rhaphia. (v. 

ö, rhin és rhaphe), az orrvarrás, orr
varrat, 

Rhinol'l··hoea (v. ö. rhin; Per;i foly·· 
ni), az 01rfolyás, idült nátha 

Rhinoi:·rhoicus (-), or.rfolyásos, orr
folyási, stb. 

Rhinosclex•oma (v. ö, rhin és scle.ro„ 
ma), kemény orrgöb .. Heb1a, Kaposi 

Rhinoscopia {-), az orrtükrészet, az 
orrtükrözés. V. ö,. 

Rhínoscopium (v. ö. rhin; ~ OXOTC~ 
a vizsgálat), az 01rtükőr. 

Rhinostegnosis (v, ö„ rhis és stegno
sis), az orrbedugulás, orrszoros. 

Rhinostegnoticus (-), orrbedugulá
sos, stb 

Rhinotx·iches (-), az orrszörök. V„ ö 
Rhinothrix ( "°" ö„ rhin és thrix), az 

orrször. 
Rhiptasmus (ó Ptr.:TcuJ·µó.;), a hányko-

lódás, a beteg hánykolódása. 
Rhiza (~ P!~rl) 1 a gyökér·. 
Rhizagra (~ Pt~&.ypCt.) 1 a ,gyökér .. fogó. 
Rhizodont:t·esis (v,. ö rhiza j 0 óaoV.; 

a fogi ~ Tpijcrt<; a furás, Ha1rison), 
külsö fogbélcsonkolás. Balogh SZÓ· 

tárából Iíibás alkotás. Jobb: rhizo· 
dont0t1esis Ennek értelme pedig: 
fogfúrás, foggyökérfúrás, 

Rhizodontrypia (v,. ö„ rhiza; 0 Oaoú;
a fog; ~ 'tpÚ"!t~ a fúr6 .. Dr Hnlihé"n 
Utóbbi görög szóra. »fúró« értelemben 
nem birtam akad.ni j ~ Tpl.Í'ITT), 1) TpVn:oc 
lyuk), fogfúrás Balogh sz6táráb6L 
Rhizondontrypia hibás alkotás. ICor· 
i·ektebb : rhizodontotrypesis vagy 
rhizodontotresis. Mindkét esetben 
magyarul: foggyökérfúrás 

Rhizodesi :i:·hizoides (fil~Oetö '.;, fit.~eiÍ· 
ari~). gyök.éralakú, gyökérszerű. 

Rhizologia (tÍl~oAoyef;i gyök.ért szedni), 
gyökérszedés„ V. ö 

Rhizologicns (-) 1 gyökérszedési. 
Rhizologns (Pt~oAóyo;), gyökérszedö, 

növénygyűjtő. 
Rhizom.a (ttl P1~©µo:. = Pl~(l), a gyök·· 

törzs 
Rhizom.a acor·i palustris = i:hizon1a 

pseudacori„ 
Rhizom.a acox·i vexi = ihizoma. ca·· 

lami aromatici 
Rhizom.a acori vulgax·is = rhizoma. 

pseudacori. . 
Rhizom.a alami = 
Rhizom.a ax'Í = 
Rhizom.a A:r-is, Aaron gyökere, fúl·· 

tos l:tontyvirág gyökere vagy gyök
törzse„ 

Rhizom.a ar·istolochiae anthyste:i:l
cae, méhkórsá.ggy6g,yitó likasirgyö-

r 
' 
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kér, farkasgégevirággyökér Növé
nye: aristolochia anthysterica Mart 

lthizoma ar,istolochiae cymbifé·· 
:r'ae, braziliai likasirgyökér (?), Növé„ 
nye: aristolochia cymbifera Mart. 

Rhizoma aristolochiae longae, 
bosszú farkasgégévirág··gyökér. Nö
vénye : ar.istólochia longa Linné, 
farkasgégevirág, líkasir, hímfarkas„ 
alma, 

Rhizoma ar{stolochiae rotundae, 
gömbölyü farkasgégevirág .. gyökér 
vagy gyöktörzs. Növénye: aristolocbia 
rotunda Linné. 

Rhi2oma 8.r-istolochiae vnlgar·is, 
farka.sgégevirág ··gyökér. Növénye 
aristolochia clematis L. 

Rhizoma ax·undinis vnlgaris, bor
danád··gyökér, bo;rdanád-gyöktörzs„ 

Rhizoma asaxi, mogyoróalja-gyöké1. 
v. ö asarum · 

Rhiz~ma calami aromatici, kálmos" 
gyökér, kálmosgyöktörzs 

Rhizoma caricae ar·enariae, fövenyes 
sásgyökér, fövenyes sásgyöktörzs. 

Rhizomti. cassnmnna:r', kasszumunár·· 
gyömbér 

RhizOma chinae, tukmagyökér V ö 
smila:x: china 

Rhir:oma convallariae majalis, má
.iusi gyöngyvirággyöké:r:„ 

Rhizoma curcumae longae et ro
tundae, a kurkuma.gyökér Növénye: 
curcuma longa Linné, amomum cur
cuma Jacq. 

Rhizoma cyolaminis = tuber cycla
minis„ 

Rhizoma :B.licis foeminae = rhizo·· 
ma ptei:idis aquilinae„ 

Rhizoma fllicis mar-is, páfránygyÖ·· 
kér, 

Rhizoma fllioulae dulcis = rhizoma 
polypodiL 

Rhizoma galangae majoris, nagy 
orvosi galan.gagyökér Növénye : a.l
pinia galanga Svl., = maranta ga
la,nga L, 

Rhizoma galangae minoris, kis or
vosi galanggyökér. Növénye : alpinia 
officinarum Hance. 

Rhizoma gelsemii, sárga jazmingyö
kér, sá1ga jazmingyöktörzs. 

Rhizoma g:raminis, taraczkgyökér, ta
raczkgyöktörzs 

,Rhizoma gi:•aminis majoris = 
Rhizoma gi:aminis r·ubi:·i = rhizoma. 

caricis arenariae 
Rhizoma hellebori albi = rhizoma. 

veratri albi. 
Rhia:oma hydrastidis canadensis1 

kanadai sil,rgagyökér (?). V. ö. hy„ 
drastis 

Rhizoma ir·idis Ror·en tinae1 fir enczi 
nösziromgyökér 

Rhizoma iridis ger·manicae német 
nőszirŰmgyökér 

Rhizoma milhomens = rhiii:oma aris 
tolochiae cymbiferae„ 

Rhizoma pannae (radix: panaa panna), 
panuagyökér, unkomokorno. Növé
nye : aspidium athamanticu1n Ktze, 
aspidium panna Lues, lastrea atha
mautiCa Prsl. 

Rhizoma paridis = ihizoma solani 
quadrifolii 

Rhizoma podophylli, podophyllurn
gyökér·. 

Rhizoma polygonati , sok bütykű 
gyöngyvirág gyökere vagy gyök
törzse 

Rhizoma polypodii, érles gyöké1 1 az 
édes gyöke'rű páf1ány gyöktörzse 

Rhizoma psendoacox·i, sás nöszii'om· 
gyöké:r:, a Sásnöszirom gyöktörzse 

Rhizo~a pte:1·idis aquilinae, ölyv
röpű gyökér .. 

Rhizoma sa:r·saparillae , szárcsa
gyökér. 

Rhizoma sarsapar-illae germanicae 
= rhizoma ca.ricis atenariae 

Rhizoma sigilli Salamonis = rhizo
ma. polygonati . 

Rhizoma solani qnadrifolii 7 fa1·kas
széíllögyöké1·. 

Rhizom.a nl va.e vei:·sa.e = 
Rhizoma ulvae vnlpinae = rhizoma 

solani quadrifolii 
Rhizoma nnkomoko = rhizoma pau· 

nae„ 
Rhizoma verat:1·i albi, fehér zász. 

pagyökér; fehér zászpagyöktörzs 
Rhizoma zedoariae longa.e et ro

tnndae, zedoariagyökér 
Rhizoma zernmbet, V'•.rumbetgyö1n· 

bér, vadgyömbéI'.. - Növénye: amo
mum zerumbet L. = zingiber ze~ 
rumbet Roscoe. 

Rhizoma zingibei:·is, gyömbér 
Rhizomaticns (v. ö. rhizoma), gyöke· 

res, gyöktörzsi 
Rhizonychia (~ Pl~rovux.la:)7 körömgyö

ké:r:méreg (?), körömgyökérbántalom 
Rhizotomia (~ Pt~oToµb:), 1, a gyöké1-

metélés ; 2. ókorban = pharmacia. 
Rhizotomice (~ Pt~oToµtxrí) = rhizo 

tomia. 
Rhizotomns (Pt~oTÓµoi;), gyökérmetetö, 

t„ i. gyógyfiiárús, szerkalmár, ki az 
orvosokat a gyógyitó füvekkel ellátta 

Rhodacne (TO p~aov a rózsa; v. ö 
acne), a bo1 virág az orron. Egyéb 
nevei: acil.e rosacea., gutta rosacea, 
bachia, jonthus corymbifer. 
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Rhodanidnm allylii (- ?), v„ ö. 
allylium. 

Rhodeor·etinnm (- ?), a rhod-eoretin, 
állitólagos alkotó része a jalapa
gyantáuak Balogh szótárában = 
convolvulinum. Wittstein nem emliti. 

Rhodelaenm ('rO {ioöéAet.iov ?), a r6zsa„ 
olaj, 

Rhodinacne = rhodacne 
RhodÍnon olenm ('rO {>óOtvov tAo:lO'il), 

a rózsaolaj. 
Rhododendron chrysanthnm Linné 

('rO {ioöóOevöpov), a ragyabura .. Ji'ol-ia 
rkododeniJJ t, ragyabura-levelek, r-agya 
bUl'afÜ 

Rhodomeli ('rO {:oiSóµeh), a rózsa.mész, 
mel rosatum. 

Rhodomelon (TO {ioö:óµ11Aov), a birsalma·· 
sajt„ 

Rhodosaccharinne (-), r6zsaczukros„ 
v„ ö„ 

Rhodosacohar·nm (Tb {:óöo11 a rózsa i 
v„ ö. saccharum), rőzsaczukor, rózsa~ 
illatú czukor, 

Rhodostagma (tb pÓOov a r-6zsa ; crra'.,etv 
cseppegni), 1 = aqua rosarum j 2„ 
r6zsaolaj, 

Rhodotannicum acidum, 1·agyabura 
sav, rodotansav 

Rhodoxanthinnm (v, ö. xanthinum 
és 1hodetannicum aoidum), rhodotan
savból eredö r6zsafesték? ! Rbodo
xanthin. 

Rhoe (1] Po~), a folyás, kifolyás. 
Rhoea ( 1] potii, f,olii), 1, a granátfa j 

2. gianátalma 
Rhoeadinicnm acidnm , pipacssav. 

Meier L„ 
Rhoeadinum Hesse (v ö, rhoeas), a 

1hoeadin, a pipacs szirmaiban s egyéb 
i·észtiihen; pipacsalag„ Állit6lag az 
opiumnak is alkot6 része. 

Rhoeageninnm Hesse (v. ö. Ihoeas 
és yly-.ecr~cn nemzeni), a rhoeagenin, 
a rhoeadeu.bomlásának terméke s6sav 
v. kénsav behatása alatt 

Rhoeas (~ Pouii;;) = papaver 1·hoeas. 
Rhottes vinnm (0 oi:-.oi;; Potnii;;), grii

nátalmabor. 
Rhombodes, rhomboides, r·homboi'.

dens CPoµ~WO'tJi;;, poµ~oetOlji;;), csüllÖ·· 
képű. Musculus rho1nboideus major v. 
inferior, na.gy csiillőizom, Musculus 
ihomboideus minor seu superior, kis 
csüllöizom. 

Rhonchodes, r·honchosus (-), szőr„ 
työgö stb. V. ö 

Rhonchns (6 póyx_oi;;'), a szercsegés, 
szörtyögés 1 szörtyögő zörej, légzés· 
zörej. 

Rhonchns bronchialis, hörgökbeli 
szörtyzörej 

Rhonchus caver'llosús 1 bru·la.ngos 
szörtyögés, 

Rhonchus consonans , összhangzó 
légzészörej. 

Rhonohns crepitans et subcrepi
taus, szercsegél zörej. 

Rhonchns hnmidns, nedves szörtyögél 
zörej 

Rhonchns sibillao.s,fütyülö, sziszegő 
zörej. 

Rhonchns 
Rhonchns 
Rhonchns 

zörej„ 

siccus, a száraz zörej„ 
sonor·ns, dörzsölő zörej. 

vesicular,is, hólyagcsás 

Rhopalismns (d po7taAlO}l.Ó.;), a mony
meredés V,. ö. pxiapismus 

Rhophesis (-f. po'qrr1cn;), a felszivódás, 
felszivás„ ' 

Rhotacismus (Ó P(t)Tt!X!O'!J.Ó;), az r hang 
kiejtése torokhanggal,; az l>r« ropog
tatása? ! Pararrhotacismus, az >r-;; 
hibás kiejtése; a!'.: illető az r hangot 
>j« vagy »l« hanggal cseréli fel.. 

Rhus aromatiea .Ait. (PoV;, flEtV 

folyni), fűszeres szömörcze (?). ~asz'. 
nálatos gyökerének héja (Canadában), 
Cortex radicis rhois aromaticae. 

Rhns chinensis Miller„ chinai szö
mörcze. E fiit61 ered a cera japonica 
seu sevum japonicum„ V„ ö ezzeL 

Rhns cor·iaria Li:uné, eczetsZömörcze', 
eczetfa. Használatosak voltak: folia 
fiores, semina baccae sumach, t. i. e 
fának levelei, vüágai, bogyói, mag
jai Elavult, 

Rhns semialata Mu:r·r•ay, var. ~ 
Osbeckii, félszárnyás levelű SZÖ· 

mörcze (?) E fát61 erednek: a gallae 
chinenses., 

Rhus succedanea Linné, japáni szö. 
mörcze„ E fát61 ered a cera ja.po„ 
nica„ V ö, sevurn japonicum„ 

Rhns toxicodendron Linné, mérges 
szömörcze. 

Rhns vernicifer-a DC., jap<ini fltggyU„ 
ter1nö szömö:rcze V„ ö. sevum japo
nicum„ 

Rhnsma tui:·cox·um. (!),török hajvesztö
szer 

Rhyas (~ {>uá.i;;), a köuyár, folytonos 
· könypergés. 

Rhypia (~ {>u?tla ?) = .rupia. 
Rhyptica se. remedia (pu7tnx.ói;; tisz

titó), tisztit6 szerek„ 
Rhythmicus (pu:Jµtxói;;), rhythmikus 

ritmikus, v„ ö. 
Rhythmns {d Pu:Jµó~), a rhythmus, a. 

ritmus. 
Rhytidoma ("rO {>url:J<ilµa), ránc.zos test, 

ránczbaszedett valami,- megránczoso
dott valami 
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Rhytidosis {Yj Pu•lűwO"l<;), megránczo„ 
sodás ; átvitt- értelemben: sorvadás„ 

Ribes r·ubr'um Linné, a ribiszke, 
Ribesia, a ribiszke-gyümölcs., 
Ricinoleinicnm se acidnm, him-

boj-olajsav 
Ricininnm, a himbojalag, a riczinin 
Ricinus commnnis Linné (rO x[Y..t), 

a közönség~s him b6j. Azonos : agnus 
castus„ 

Rigiditas1 a dermedtség, a dermedés, 
a merevség 

Rigiditas articnlor'P.m (-), ancby
losis spuria1 ál izületmerevség„ 

Rigocephale = cephalopsycte:i:, psy
chrocephale. 

Rigor', a derme, a megdermedés 
Rigor glacialis, fagydermedés, fagy. 

merevség. 
Rigor• maxillae inferior·is = tris

mus„ 
Rigor mor'tni, rigOX' mortis, 1igor 

cadaveris, a. tetemmerevség, halálos 
megmeredés, 

Rigor• nervornm = tetanus. 
Rigorism:us (-), szigorkodS.s. 
Rigor•osum (-), szigorlat 
Rima, a hasadék, rés, a repedés. 
Rima _ ad infnlldibnlum, a tölcsér 

szádja. A. m„ apertura vent1iculi tertii 
cerebri, a harmadik agygyomrocs be„ 
nyi16ja, szádja. 

Rima canalis orbitalis = fissura in~ 
fraorbitalis, fissura Sphenomaxillaris, 
seu orbitalis inferior, V ö. ezekkel. 

Rima glottidis, a hangrés 
Rima 'tacera = fissura supraorbitalil', 

fisSura orbitalis superior. 
Rima magna. = introitus vaginae 
Rima or·is, a száj nyilása 
Rima palpebrarnm, a szemhéjrés, 

szen1pillarés„ • 
Rima pndendi, D.ői szeméremrés. 
Rimae (rima többese) = rhagades. 
Rima e ad an nm = rhagades ani 
Bimosns, hasadékos. 
Rimnla laryngis (rima kies.) = rima 

laryngis,. 
Risipola lombardica ( -·?), mal rosso, 

mal del sole. V. ö pellagra. 
Risorins (-), nevetö .. MusculuS riso·

rius Santorini, a nevető izom, V ö 
Hyrtl O:nomat„ anat. pag.. 456. 

Risns (ridere nevetni), a nevetés 
1

Risns involnntarins = 
Risus sar·donicns seu sar·donins seu 

spasticns, seu involnntar·ius, a gör„ 
csös nevetés. 

Rivns lacr·ymalis (rivus a patak), a 
könYpatak. 

Rob, roob (arabs), az íz.; 
Roob ebuli, -a földi bodza.íz. 

1 ROob jnn:iperi, 'boróka-íz, · 

1 

Roob Laffecteiux·, La:ffecteur Íze: 
Roob mor·orum, epe1'Íz. · 
Roob nncum, dióíz. 
Roob sambnoi, bodzti.bogjróíz. 
Roob spinae cervinae, bengebogybiz', 
Robinia pseudacia Lin:ii:é, Robin 

,Jean nevére), az akáczfa. Használa.: 
t~sak voltak virágai: ft0re~ pSeudaca·· 
01ae„ 

Robininum (v„ ö, robinia), a robiniu. 
Robor·ans (-), erösitB, zsongító. 
Robor·antia se., .remedia, zsongitó 

szerek. 
Rocella tii_tctoria Ach.- (roca spa· 

nyolul : szikla), festőzuzmó, roccella 
zuz1nó? Azonos: lichen rocella Lilmé, 

Roccellinicum acidum, roccellasav, 
Rocellinum,, a roccelin 
Romanus (-), r·6mai„ S.. romanum -

a vastagbél S-alakú része Alumen 
roma.num, római tims6. 

Rondelle te:t·minale (fi:.), a közúz6 
hátsó - kézügybe eső korongja„

Rophetica se. remedia CPo'.j)YjTtY..Ó.; 
felszívó), felszivó szerek. 

Ros, roris, 1. a harmat; 2, szívburok·· 
beli folyadék s a többi hasouló üreg
beli nedvek, 

Rosa, a rózsa 
Rosa alba, a fehér rózsa 
Rosa asthux-ica = lepra asthuriensis 

genarum. 
Rosa canina Linné, a csipkebokor. 
Rosa centifolia Linné, a százlevelü 

rózsa. 
Rosa damascena Miller, darnaskusi 

r6zsa. 
Rosa galliba Linné, a~francziarózsa 
Rosa glandnlifera Ro~b, = 
Rosa moschata Gesn., pézsma·rózsa„ 
Rosa phthisica, a tüdl:Svészes-ek ar·cz. 

i·6zsái, rubor genarum circumscriptus 
Rosa semperflorens Desf, = rosa 

damascena. 
Rosacéus) rosens, rosatns, rózsás~ 

rózsa~latú„ Unguentum Josa_tum, ró~ 
zsaola.1os kenöcs„ 

Rosanilinum. (-). Azonos: anilinum 
oxydatum, 

Rosanilinnm aceticum = fuxinun1 
brittanicum 

Rosanilin n:in chlor-icnm = fuxinum 
germanioum 

Boseola (rosa kius.), a kis rózsa, a 
rózsa.cs, rózsás kiütés. 

Roseola acnosa = acne. 
Roseola autnmnalis; őszi, t. i, ösz

kor jelentkező r6zsás kiütés. 
Roseola choler·ica, koleráS patincs 

kolerás rózsakiütés, · - ·--': 
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Rugae penniformes = palmae pli-
ca.tae 

Rngine (!), vakaró vas, a vakaró 
Rngositas cntis, a ránczosodás 
Rngosns (-), i·áuczos. 
Rnizia. f:rang:r:·ans Pavon (Ruiz ne

vére), boldó cserje„ Azonosak: boldoa 
fragrans Gay., peumus fragrans ~íol 
v„ ö„ b0ldo 

Rnmen {-), a bendö. 
Rnme:r, a sóska 
Rnmex acetosa Linné, a sóska 
Rnmex alpinus Linné, havasi ló1om. 
Rume.x obtusifolins Linné, sósl6roru, 

16sóska V ö lapathu1n acutum 
Rnmicinnm = lapathinum, 
Rnminatio ( = ), a kérődzés. 
Ruminatio humana, az emberi ké„ 

rödzés, az ember ké1ödzése. 
Rupia (v. ö. rhypia), piszkos, hólyagos 

kiütés, Régebben gamatag v„ gamat
fekély, Mondjuk gamathólyag, mi 
annyit jelent, rnint piszkos bennékű 
h6lyag 

Rnpia non syphilitica, nem bujakó
ros gamathólyag 

Rnpia syphilitica, bujakóros gamat .. 
hólyag. 

Rnpia variolosa, himlős gamathólyag, 
V. ö. pemphigus valÍolosus 

Ruptibilis, törékeny, fragilis 
Rnptibilitas = fragilitas 
Ruptio == disruptio, 
Rupto:r•ius (-), felszakadó, :felszakajtó. 

Re1nedium ruptorium, tályogfeltörő, 
felszak~jtó sze1, 

Rnptura (rumpere törni, szakadni), a 
szakadás, a repedés Középkorban: 
hernia. Nevezetesebbek: 

Ruptnra aoi:·tae, a törzsökveröér 
megrepedése, megszakadása. 

Rnptura ao:r·tae abflominalis, a hasi 
törzsökverőér szakadása. 

Rnptura arteriae = aneurysma spu„ 
rium 

Ruptnra cavae, az üres ér megsza·· 
kadása. 

Rnptnra cavae ascendentis, a fel· 
száll6 üres ér megszakadása, 

Rnptnra ce:r•ebri = rhexis cerebri 
Rnptu:r•a cervicis nte:r-i, a méhnyak 

repedése, Balogh szótáI"ából 
Rnptnr~ coeci, a vakbél szakadása, 

repedése„ 
Rnptura coloni, a iemesc inegsza

kadása, meg1epedése 
Ruptura co:r·dis spontanea, szi v

megszakadás, szivszakadás, 

Rnptnr·a oorneae = ceratorrhexis, 
Rnptnr·a diaph:r·agmatis, a rekesz

izom szakadása., repedése. 
Rnptur·a duodeni, a nyombél meg· 

1epedése v megszakadása. 
Rnptnra :D.e.xnrae sigmoideae seu 

sigmoides neonati inter• p8.:r·tum, 
az »So:„alakú hUrkabél megszakadása 
az újszülöttben szülés közben 

Ruptui;-a hepatis, májszakadás, máj„ 
repedés 

Rnptura herniosa = hernia 
Rnptura ilei, a vékony bé,l megsza

kadása. 
Rnptu:ra lienis, lépszakadás, a lép 

megrepedése. 
Rnptur·a memb:ranax·nm magzatbu .. 

rok-repedés. Balogh szótárából. (? !) 
Szóról sz6ra: hártyák repedése. 

Rnptn:r•a mesenterii, a bélfodor sza· 
kadása 

Rnp'fJn:r·a omenti, csepleszrepedés1 

csepleszszakadás, 
Ruptn:r·a. pe:r·inei, a gátrepedCs, a 

gátszakadás 
Ruptnra pex•inei completa, gát át

fú1 Óolás, a gát te~jes megszakadása 
vagy kiszakadása. 

Ruptura pex·inei incompleta, ~öké· 
letlen. gil..t~zakadás, 

Rnptnra perinei. p:r·ofnnd.a, a gát 
n1élyebb részeinek szakadása, 

Ruptura pe:r·inei super•floialis, a gát 
felszinéuek repedése„ 

Ruptnra pe;a:·ineo-analis, gát„végbél
sza.kadás. 

Ruptnra pex·itonei, a hashártya sza„ 
kadása 

Rnptn:r·a rennm, veseszaka.dás, vese. 
repedés, 

Ruptni:·a tendinum, inszakadás. 
Ruptnra uteri, méh1epedés, rnébsza„ 

kadás. 
Rnptnra vaginae, a büvelyrepedés 
Ruptura vent:r·icnli, gyomo1'Szakad0..s, 

gyomor1epedés 
Ruptnx·a vesicae n:rlna:r·iae, húgy„ 

hólyagiepedés, húgyhólyagszakadás 
Rnptura viscexalis, a zsigerek repe„ 

dése, szakadása, 
Ruptura vulvo~pe:r·inealis, szemé

rem„gátszakadás, 
Ruta g:r-aveoleus Linné, szagos ruta 
Ruta ho:rtensis Mill = 1uta gra-

veolens r_, 
Rn ta montana Linné, a hegyi ruta. 
Rutinicnm acidum = 
Rutinnm, a rutasav, a iutín 



s. 
S signa„ V„ ö., DS 
S. a. ·= s. a. 1. 
S a„ o. = sine acido, savn1entesen 
S a 1. = secundum a1 ~is legem, n1ií

szabályok sze1iut 
S s„ s„ = stratun1 supra stratum, ré. 

teg rétegre, 
S„ st, = sine stipibus, szár nélkül. 
Sabadilla (cebadilla spanyol szótól: 

cebada á.1'paszem kies„)„ V ö. semeu 
sabadillae„ · 

Sabadilla officinalis B:r„, orvosi sza·· 
badilla„ Synonyrnjai: helonias officina
lis Don. i veratrum officinale Schlcht., 
veratrum sabadilla Retz. (V\.rittstein) 
Balogh Kommentá.1já.ban: schoeno
caulon officinale A Gray„, asagraea 
offi.cinalis Lindley. 

Sabadillicum se acidnm, szabadilla 
sav. 

Sabadillinum (-), szabadillin, a sza-
badilla··magvak alkaloidja 

Sabatrinnm (Welgelin), -·- szabatiin, 
· a szabadilla egy alkaloidja. 

Sabina (v„ ö. juniperus sabina), nehéz·· 
szagú boróka-galyak 

Sabina officinalis Ga:r·cke = 
Sabina vnlga:r'is Antoine = junipe .. 

rus sabina L 
Sabncns = sam bucus. 
Sa.bnlosns, fövenyes, homokos. V. ö. 
Sabnlnm., a föveny, homok, por Azo .. 

nos : ar·ena, 
Sabnlnm. cona:rli = acervulus. 
Sabnrra (-)1 orvosi szempontból 

sordes primarum viarum ·- csömör, 
csorva. v„ Ö, 

Sabux'ra gastrica, gyon1orcsorva. 
Sabnr:r'a ver~inosa, bélféregokozta 

csorva 
Sabnrralis {v ö. saburra), csorvás stb 
Saccanenrysma (v. ö saccus és 

aneurysn1a), aneurysma sacciforme, 
tömlős veröérdaganat. 

Saccatns (v. ó saccus), zsákos, zsák
szerü, tömlős, eltokolt„ Hydrops sac
catus abdominis -- Kraus szerint = 
ascites. Talán: tömlős daganat ? 'l'u· 
mores saccati, tömHSs daganatok 

Sacohar (tO r:sáxy_r1.p, t·O crd.X'/.f!.pt) = sac·· 
charum, 

Sacchar'aS (v„ ö„ sacchar), czukorsavas 
só 

Saccharatns (-), czukros. 
Saccharephid:r·osis {v. ö. sacchar és 

ephidrosis), czukros izzadás, czukros 
v czukorta1t6--verejték elválasztása 

Sacchar·i faex:, czukoralja, a ez u k o 1·· 

s e p r ű - ad normam borseprű„ 
Saccharicns (v. ö, saccharum), czukor· 

savas. Balogh sz6tárá.bóL 
Saochar'ificatio (--), czukrosodás 

Balogh szótá1•ából, 
Saccharificatns (-), megCzukroso" 

dott, Balogh sz6tárából.. 
Saccharina (v„ ö„ saccha1um), a czu

korfélék, czukornemliek, czukoruemü 
szerek. v„ ö 

Saccharinns (-), czukros, czukorféle1 
czukornemíí., czukortartó 

Saccha:r·ogalactoi:·rhoea {v. ö. sac· 
charum és galactorrhoea), tejczukor
folyás, rendellenes sok czukr'ot tartó 
tej. 

Sacchar•olactas (v, ö. saccha.rum és 
lactas), tejczukorsa.vas só 

Saccharolaoticus (v„ ö saccharolac
tas), tejczukros, tejczukorsava.s 

Ss.ccharolatnm (-), czukorral n1eg
száritott növényrészek 

Sacoharolatnm oax,agaheen, kara
génes cznkor, vagy tá.n: czukros 
karagén 

Sacchax'ometrnm (v, ö„ sa.ccbarum ; 
-rO µlTpov a merték), czukormérö„ 
v„ ö„ pola1isost1obometrum. 

Saccharomyces (v ö. saccharum és 
inyces), el'.jesztő gomba. 

Sacoharomyces oer·evisiae, sörer
jesztö gomba. 

S.n.ccharomyces mycoderma, borer~ 
jesztő gomba„ Azonos: mycoderma 
vini. 

Sacchar·om.ycetes, - saccha1'omyces 
többese„ V., ö„ azzal, 

Sacchar·or·rhoea (v ö. saccharum; 
P~rv folyni), kóros czukorképzödés a 
testben - tehát diabetes stb V ö 

Saccharorr·hoea cutanea = sacchar •· 
epliidrosis, ephidiosis saccharata, 
sudor dulcis„ 

• 
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Sacchar•orrhoea galactea = sac" 
charogalactorrhoea„ 

Sacchar·orrhoea lactea = saccharo
galactorrhoea, galactorrhoea saccha
ra.ta 

Sacchar•oJ:·i:•hoea pnlmonalis {-), 
czukortart6 turha, czukortartó, czuk
ros köpet. A. m, = sputa dulcia = 
sputa saccharata. 

Sacchar·or•rhoea nrinosa = diabetes 
mellitus, diabetes saccharatus 

Sacchar·osa, a nádczukor 
Saccharum CrO crcfxx_apov), a czuko1·, a 

nádczukor. Azonosak: zaccharum, 
zuccarum, mel arundinaceum, mel 
cannae. 

Saccharnm album, a fehé1 czukor, 
Saccharum alnminosnm, timsós czu

kor. 
Sacchax·nm ar•nndinacenm, a nád 

czukor, 
Saccharnm fax·illacenm albidnm, a 

nyer s czukor 
Sacch~um hoi:·deatum az áipaczu·· 

kor. 
Sacchax·nm lactis s. la.cticum = a 

tejczukor, A. n1, lactosa. 
Sá.cchai:·um mannae = mannituril 
Saccharnm melitense, a mellissza

czukor, a konyhaczukor 
Sacchai:·nm officinarum Linné, czu

kornád„ 
Saccharum penidinm, főtt czukor ? 
Sacchai:·um Satu:s:·ni = plumbu1n aoe·· 

ticum depura.tum„ 
Sacchai:·nm Satnrni solutum = plu1n

bu1n aeeticum solutum 
Sacci epiploici{v ö. saccus) =on1enta 
Sacci mucosi = b111sae n1ncosnr>, cap

sulae synoviales, 
Sacci pleni:ae = pleurae 
Sacci venai:·nm cavai-um et pnlmo

nalinm, a sziv pitva1ai 
Sacciformis = saocodes. 
Saccodes (aa:x.xo€13"fÍr;:, aa:xxc.í311r;:), zsákos, 

zsákszerű„ 
Saconli mednllares {~), cellulae 1ne· 

dullares, velösejtek. 
Saccnlus (saccus kies), kis tö1nlö, kis 

zsák, zsacskó, tömlő 
Saccnlus adiposus = glandula adi·· 

posa se. se bacea 
Saccnlns Cephalicus = cucupha. 
Sacculus ellipticus, körkörös vagy 

elliptikus tömlő. 
Saconlns hemiellipticns = sacculus 

ellipticus. 
Sacculus helilisphaei:icus = saccu

lus sphaericus, 
Saccnlns laorymarnm, a könytömlö 
Sacculns :n'ledicatns = 

Saccnlns medicinalis, f'dves párna„ 
Azonosak: pulvinar mediciuale, pul: 
villus .medicatus, fomentum siccum, 

Sacculns niembr·anaoens coi:'diS = 
pericardium 

Sacculus oblongns = sacculus ellip-
ticus 

Saccnlus :z:·otundus, kerek tönilö, 
Sacculus sphae:z:-icus, gömbölyű tömlő. 
Saccni:·ocystis {v„ ö„ saccus és i.u"Ocys-

tis) ::::::: parurocystis ' 
Saccns (0 oáY.Y.o,;), a zsák, a tömlő, a 

zsacskó 
Saccus chyli = receptaculum chyli. 
Saccns coecns coli s intestini 

cx•assi, a vakbél 
Saccns coecns vent:r·icnli, a gyomor·· 

fenék, a gyomor feneke. AzonosaK: : 
bac:;is coeca ventricuti, cruvatura ven· 
triculi.. 

Saccns cox·dis := pericardium„ 
Saccns cor·iaceus = scrotum. 
Saccué hei:·niosns, sé1 vtömlő„ 
Saccns lacrymalis = dacryocystis 
Saccns lacteus = recepta.culum chyli. 
Saccns medicatus = sacculus medi-

cinalis 
Saccns pei;·itonei retroventi:•icula„ 

ris, gyomor megetti hashá1·tya tömlő 
Saccns vitellinus = vesicula vitel·· 

laria 
Sacex·, szent. Ignis sacer = herpes 

1>.xede.n~, a.nter ysipelas„ Jl.{or bus sacer· = 
epilepsia. Fistula sacra = caualis co
lumnae vertebralis„ Os sacrum, ke„ 
resztcsont, fircsont. 

Sacralis (-), keresztcsonti, farcsouti. 
Nervi sacrales, a keresztcf"!onttáj ide„ 
gei. Plexus sacralis se„ ne1 vorum, a 
keresztcsont!áj idegfOuata, 

Sacrococcygeus (v. ö sacer és coc
cygeus), kereszt - farcsikcsonti Ple
xus ue1 vorun1 sac1ocoecygeus, ke .. 
resztcsout ·- farcsiktáji idegfonttt„ 

Sacrocoxalgia {hybrid alkotás: v. ö. sa
cer és coxalgia), a keresztcsont porcz
izületéuek lobja, gyuladása, infian1„ 
matio syncbondroseos sacro„iliacae 

Sacr·olnmbalis (v„ ö sacer és lumba· 
lis), keresztcsont-ágyéki Pl. musculus 
sacrolumbalis, kereszt .. ágyéki izom„ 

Sadach (arabs) = contusio. 
Sada~·rasis {- ?) = asser pectoris = 

sternun1. 
Safat, sahafat, sahafati, aJ .. safa.ti, 

assafati, assafat (arabs), 1„ = for„ 
mica; 2 Scyllatius és da Vigo szerint: 
húsnövcdék nyakon és arczou ; fej-
6tvar? 

Safrentim (v ö sassafras), szafreu. 
SafrolUm (v. ü, sassafras és oleum ?), 

a szafrol 

~ 
I! 
~ 
~· 
1 
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Saccharor·rhoea galactea = sac" 
charogalaotoirhoea, 

Saccharor'r·hoea lactea = saccharo„ 
galactorrhoea, galactorrhoea saccha
rata 

Sacchai:·orr•hoea pnlmonalis (-), 
czuko1·tartó turha, czukortartó, czuk
ros köpet. A. in. = sputa dulcia = 
sputa saccharata, 

Saccharoi:·:1·hoea urinosa = diabetes 
mellitus, diabetes saccharatus 

Sacchax·osa, a nádczuko1, 
Saccharnm (rO aáx.x.a:pov), a czukor, a 

nádczukor. Azonosak : zaccharum, 
zuccarum, mel arundinaceum, mel 
cannae 

Saccharum album, a fehér czukor.. 
Saccharnm alnminosnm, timsós czu

kor. 
Sacchar·nm ar·nndinacenm, a nád 

czukor. 
Saccharum fai:·inacenm albidum, a 

nyers czukor 
Sacchar·um hoi:·deatnm az á1·paczn· 

kor. 
Saccha:t·um la.ctis s. lacticum = a 

tejczukor.. A. ni,, lactosa. 
Saochar·um mannae = manniturh. 
Saccharum melitense, a mellissza

czuko1, a konyhaczuko1 
Sacchax·nm officinarum LinnO, czu„ 

kor nád. 
Saccharnm penidinm, főtt czukor ? 
Saocharnm Sa.turni = plumbu1n 11ce„ 

ticum depuratum„ 
Sacchar·nm Satn:r·ni solntnm = plu111-

bu1n aceticum solntum 
Sacci epiploici(v, ö. saccus) =01nenta 
Sacci mucosi = bn1sae nn1cosa.c:>1 ca11-

sulae synoviales 
Sacci plenxae = pleurae 
Sacci venarum cavar·Ú.m et pnlmo

nalium, a szív pitvarai 
Sacciformis = saucodes 
Saccodes (aaxr.oo.t3YÍ;i craxxtt)O'l');), zsákos, 

zsákszerű 
Saccnli medullai:·es (-) 1 cellulaa me" 

Uullares, velösejtek. 
Saccnlns (saccus kies„), kis tömlő, kis 

zsák, zsacskó, tömlél. 
Sacculns adiposns = glandula adi„ 

posa se sebacea 
Sacculns céphalicns = cucupha. 
&accnlns ellipticns, körkörös vagy 

elliptikus tömlő. 
Sacculns hemiellipticns = sa.cculus 

ellipticus. 
S~conlns heJhisphaei:·icus = saccu„ 

lus sphaericus 
Saccnlus laorymar·nm, a ];:önytön1lö. 
Saccnlu.s n'ledicatns = 

Sacenlus m.edicinalis, füves párna. 
Azonosak: pulvinar medicinale1 pul
villu-s rpedicatus, fomentum siccllm 

Saccnlus niembranaoeus co:i·dis = 
pericar dium 

Sacculus oblongns = sacculus ellip-
ticus„ 

Sacculns r·otundus, kerek tömlő. 
Sacculus sphaei:icus, gömbölyű tömlő. 
Saccui:·ocystis (v. ö. saccus és ürocys-

tis) = parurocystis -
Saccns (0 act'.xxo;), a zsák, a tö1nlö, a 

zsacsk6 
S~ccus chyli = t eceptaculu1n chyli. 
Saccns coecns coli s intestini 

c:rassi, -a vakbél. 
Saccus coecns ventr•icnli, a gyo1nor· 

fenék, a gyomor fene:\>:e Azonosal[ : 
ba<>is coeca ventricuti, curvatura ven„ 
triculi 

Saccus cor·dis = pericardium 
Saccus coriaceus = scrotum„ 
Saccns 'he:r·niosus, sérvtömlő, 
Saccus lacx·ymalis = dacryocystis. 
Saccus lactens = recepta.culum chyli 
Saccus m.edicatus = sacculus medi. 

cinalis. 
Saccus pei:·itonei r•etroventricula„ 

ris, gyomor n1egetti hashártya. tön1lő„ 
Saccus vitellinns = vesicula vitel„ 

laria 
Sace:r·, szent. Ignis sacer = he1pes 

exedens, auterysipelas. Mo1 buHSaf~er = 
epilepsia„ Fistula sacra = caua1is co„ 
lumnae vertebraljs„ Os sacrum, l;;e. 
resztcsont, far:csont. 

Saci:alis ( ~ ), keresztcsonti, f8.rcsouti 
~ervi sacrales, a keresztc:;ionttáj ide·· 
gei.. Plexus sacralis se, ne1 vo1·um, a 
ke1-esztcsont1áj idegfünata, 

Sac:r·ococcygeus (v. ö sacer és coc
cygeus), kereszt- farcsikcsonti. Ple· 
xus nervo1un1 sacrocoecygeus1 ke„ 
resztcsont -- fa1csiktáji idegfonat, 

Saci:·ocoxalgia (hybrid alkotás; v., ö„ sa
cer és coxalgia.), a ke1·esztcsont por ez .. 
izületéuek lobja, gyuladása, infiam· 
matio synchondroseos sacro··iliacue 

Sacrolumbalis (v. ö. sacer és lumba· 
lis), keresztcsont-ágyéki. Pl. musculus 
sacrolu1nbalis, kereszt-ágyéki izom, 

Sadach (arabs) = contusio 
Sadarxasis (- ?) = asser pector·is .::• 

sternum. 
Safat, sa.hafat, sahafati, al„safati, 

assa.fati, assafat (arabs), 1.. = far· 
inica; 2. Scyllatius és da Vigo szerint: 
húsnövedék nyakon és arczon j fej
ótva1· ? 

Safrentim (v ö„ sassafras), szafre11, 
Safrolum (v. ü„ sassafras és oleum ?), 

a szafrol 



Saga 558 Salinaris, salinarius 

Saga, a boszorkány, kuruzslónö, javas-
asszony. 

Sagacitas (v ö. sagax) 1 éleselmüség. 
Sagapenicnm sagapenum. 
Sagapennm ('rO crei:1•á1t"t)\'OV), szagapén-

gyanta. 
Sagapennm serapinnm = gummi· 

resina sagapenum. 
Sagax:, éleseszü, elméjli, okos, átható 

eszű 
Sagena = omentum, 
Sagena gossypina,· a vatta 
Sagitta, a nyíl. Balogh szótárában 

azonkivül : 16érvág6 stb 
Sagittalis (v ö sagitta), uyílszerií. 

Sutura sagitta.lis, nyílvar1ány. 
Sagittatns (v. ö. sagitta) = sagittalis, 

Folium sagittatum nyílszcn ű levél. 
Sago 1 sagu, sego, a szág6, a gyöngy„ 

dara 
Sagns raphia Lam. (azonos: n1etro

xylon miniferum Spr. )„ V, ö 
Sagns Rnffli Jacq. (azonos: metroxy

lon ruffia Spr. ). V. ö. 
SagnsRumphii Willd. (azonos:metro„ 

xylon sagus Kön.), siágó pálmafélék 
Sal (-), a só 
Sal acetosellae = oxalium 
Sal acidus box·acis = acidun1 boraci. 

cum seu boricum. 
Sal alembx•ot, alemb1ot, szublim:tt és 

szalamias6 keveréke. 
Sal alkitx•on = alem b1·ot 
Sal amarus = magnesium sulfuric11111, 
Sal ammoniacus crudns, ammoniun1 

chloratum crudum, nyers szala1niasó 
Sal ammoniacns depnratns = an1n10· 

nium cbloratum depuratnm„ 
Sal ammoniacns martiatus = a111mo„ 

nium chlorato-ferratum. 
Sal ammonicns secretns Glauber!, 

kénsaVas a1nmonium Balogh sz6tá
tából 

Sal anglicanus = n1agnesium sulfn„ 
ricum, 

Sal ar·senicalts Macqner·, Macquer 
s6, arzénsavas kalium„ Balogh sz6tá
ráb6l, 

Sal artis = sal alembrot 
Sal aui:·i Fiquer·i (Balogh szótárából) 

= auronatriun chloratum. 
Sal Barlutii = zincum tannicum. 
Sal culinaris, natrium chloratnm, a 

konyhasó 
Sal culinar•is tostus,pör költ konyhasó, 

piritott konyhasó. 
Sal de duobus (?) = kaliu1n sulfu1Í·· 

cu1n .. Balogh sz6tá1ából 
Sal ellebrot = sal alemb1ot. 
Sal eaix:us = Kaliun1 hydrosulfuricu1n. 
Sal epsomiensis = magnesi111n snl· 

furicum„ 

Sal essentialís tartari = acidum 
ta1'taricum, 

Sal fodinarum, kősó, aknasó. 
Sal mar·ienbadensis, ma1ienbadi s6 .. 
Sal mar-inus, tengeri só. 
Sal mer·cur·ii = sal alen1brot 
Sal míi:·abilis Glanber·í = nat1ium 

sulfuricum crystallisatum. 
Sal m.írabílís Glaubei:·i dilapsus = 

natríum sulfuricu1n dilapsum 
Sal mirabilis pei:·la.tus = natriun1 

phospho1icu1n 
Sal philosophoi:·um = sal alen1brót. 
Sal polychrestus Glaser·í = kalium 

sulfuri0um 
Sal salinai:;um, főtt só. 
Sal sapientiae = sal alembrot. 
Sal sedativus Hombergii = acidúm 

boracicum 
Sal sedliciensís1 seidliciensis =mag

nesium sulfuricum. 
Sal Seignettí = kalium uatriotarta

l"icum 
Sal sodae = natrium carbonicu1n 

crystallisatum 

Sal succini = aciéiun1 succinicum 
Sal tai:·tari = kaliu1n carbonicum 

depu1atum 
Sal tarta:i:1 essentialis = acidu1n 

tartaricum 
Sal Thermarum. Carolinarnm, karls-

badi s6 · ·· 
Sal Tobe:ri = sal ale1nbrot 
Sal volatile cornu cervi = a.n11no-

niu111 carbonicum pyroleosun1. 
Salaam (arabs?) = spasn1ns nntans 
Salab = salap = salcp. 
Salacitas (Ralax búja), a bújaság, flt,i

talankodás. 
Salap = salep, 
S:alep (arabs?), a szalepgyüké1, kosbor·· 

gyökér 
Salicína = 
Salicinum (v. ii. salix), a f{{z glyco-· 

sitlja., a szaliczin. 
Salicotium = phenohnn. 
Salicornia hex·bacea Linné, húsos

SÓ·m6csing„ 
Salioylicus (v„ ö„ salix), szuli<'zilsavas, 

salicylsavas. 
Salicylinm = salicylum. 
Salicylolnm (--)1 a salicylol, szali

czilol 
Salicylum (v. ö„ salicylicns), 11 szali~ 

czilum, a salicylgyök 
Salicylnricus (v ö„ sa1icylu1n és u:ri

cus), szaliczilhúgysavas. 
Saligeninnm (sal ós yLy'll€1JS°CH kép

ződni), szaligenin 
Salina (v ö. sal), sós forrás. 
SalinaI'is, salinarins _ 



Salinus 559 Sa!via sclare• Linné 

Salinus (-), sós, sósvizi Bah:iea sali„ 
naria, sósfürdök. 

Saliva (-), a nyál. 
Salivalis (-) nyák, nyálas. Glandu· 

lae salivales, nyálmirigyek Ductus 
salivalPs, nyálvezeték. Calculi saliva
les, nyálkö, fogkts„ 

Salivans (--), nyálf0lyaszt61 nyálasztó ,T, Ö, 

Salivantia = sialagoga 
Salivu·ia, ealivaris = pyrethrum 

(De melyik 1) 
Saliva:i•is = salivalis Diastase sali

vaire {diastasis salivaris) Mb,ihe = 
ptyalinum. 

Salivarium, pökö szelencze1 pökő csésze. 
Salivatio {-), a nyálfolyás. 
Salivatio chylosa = ptyalismus chf-

losus 
Salivatio idiopathica, eredeti v„ ön

magától eredő (eddigelé: önszenvi) 
nyálfolyás. 

Salivatio :m.ercurialis, kénesös mér
gezé.;:i okozta nyálfolyás, higanyos 
nyálfolyás v„ ö stomatitis merc:uri
alis„ 

Salivatnm = sialagogum. 
Salix, a fűz. 
Salix fragilis Linné, a csÖI·f"ge fűz. 
Salix pentandra Linné, a babérfűz 
Salix pnrpnr·ea Linné, csigolyafűz 
Salpetra (sal petrae), a salétroms6, 

kalinm nitricu1n„ 
Salpingemphracticns (-} hall6kürtö

dugulásos stb„ V. ö. 
Salpingemph1"axis (v. ö. salpinx 

és emphraxis), a hallókü1tő dugulása, 
az Eustachius„féle kürtő bedugulása, 
betömülése,. De jelentheti a -- lnéh
kürtök dugulását is, 

Salpingicns (v. ö, salpinx), kihti, 
kürtős„ 

Salpingiticns (-), kürtlobi, kiil'tö„ 
gyuladásos. v„ ö 

Salpingitis (v ö. salpinx), kürtlob, kürt
gyuladá;; - in:fla1nma.tio tuba.rum 
Jelenthet: hallókürtő gyulri.dást is. 

Salpingocatheterismns (v„ ö. salpinx 
és catbeterisn1us), az Eustachius-féle 
kürtB, a ha.llókürtő csapolása, cathe
terismus tuba.e eustachiauae. A 
hangkür tö csá.polása, 

SalpingoOY,esis (_v. ö. salpinx és cy
esis), méhkürtbeli te1hcsség, paracye·· 

, sis tubaria, graviditas tuba.da. 
Salpingocyeticns (v„ ö salpingocye· 

sis), méhkürtterhességi stb. 
Salpingopharyng:eus (v. ö„ sa.lpinx 

és pharingeus), hallókürtő v. hangw 
kürtő - gara.ti pl izo1n., V ö. mus
culus constiictor pharyngis. 

Salpingostaphylinns (v ö„ salpinx 

és sta.phyle), hallókürtl:S v. hangkü1tö. 
nyelvc·sapi ; pl. izom, 

Salpingostenochoria (v. ö. salpinx 
hallókürtö v. hangkürtö, ~ crrev01_(i)?(a. 
a sziikület, a szoros), az Eustachius· 
féle kürtö szorosa, a htill6kür·tő vagy 
hangkürtél szűkülete, szorosa .. 

Salpingostenoeho:r:•icns (v. ö, salpin„ 
gosteriochoría), kürtöszoros, mi a. 
hangkürtélszorosra vonatkozik. 

Salpingysterocyesis (v„ ö. salpinx hys
tera és cyesis), méhkürtbeli terhesw 
ség, para.cyesis tubo„uterina.. 

Salpinx ('IÍ aa.'A1tly1;), 1„ a kürt j 2. a 
cső ; 3. Eustachius-·féle hallókürt, tuba 
Eusta.chii, hang kürtő, halló
k ü r t ö ; 4„ a méhkürt, tuba Falop„ 
piae. 
Jegyzet. A »hangkürtő", »ha.Uókür~Ö« 

(tuba Eustachii), megnevezéseket 
azért jó volna elfogadni, mert 
egyrészt inegfelelnek (hiszen a tuba 
Eustachii inkább kü1tö -· mint 
kürt), s hogy kikerüljük a magyar
ban azon zavart, melyet »Sa.lpiU·· 
gitis« kétértelműsége okoz„ 

Salsamentnm (-), sós lé 
Salsaparilla = sarsaparilla 
Salsedinosus, sós. V. ö. 
Salsedo, salsilago, salsitndo, sa.l„ 

sngo, sós állapot, sózottság, 
Snlscparinum smilacinum V ö 

parillinum. 
Salsilaginosns = salsedinosus 
Salsilag:o = s8.lsedo 
Salsitndo = sa.lsedo 
Salso-ama:r·ns (-·), keserűsós, sós 

keserüs. 
Salsugo ~ sal..;edo„ 
Salsnra (-), a besózás. 
Saltatio (salta1e tánczolni), a tánez, 

ugrándozás. 
Saltns (sa.lire ugrani), 1. az ugrás j 2 

a. dombos liget; 3„ vulva 
Salt11s tendinosus = subsultus tend.i„ 

nosus. 
Salubris (-),egészséges, üdvös, ha.sz„ 

nos. 
Salnbritas = sanit.a.s. 
Salns (-), üdv, egészség, haszon, 

épség. 
Salvatella se vena. {sceilem scilem 

arabs szótól), yáltozékony ér a kéz. 
hátán a gyűrű- és kisújj között, Ma· 
gya.rúl? Balogh mentöérrel forditja 
(t, i mentő viszér). 

Salvia (v. ö„ salus), a zsálya 
Salvia offlcinalis Linné, orvosi zsá„ 

lya.. 
Salvia pratensis Linné, mezei zsálya„ 
Salvia sola:r·ea Linné, ská.rlá.t z::iálya. 
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Samadera lndfoa Gartner 560 Saoria 

Sazii.a:der-a indica: Gartner' (salla
dera, ind szó), indiai szamaderafa, 
Héja ~ cortex niepa - állítólag 
quassintart6, Használják Indiában 
váltóláz, hasmenés , vérhas ellen. 
Synonymjai: niot'l centapetala (?) 
Lam„, niota lamarkiana Blum,, vitt·· 
mania elliptica„ VahL 

Sambnceus, sambucinns {-·), bod·· 
zás, bodzaf:1s stb. V, ö. 

Sambucus ebnlns Linné, a földi bodza 
~.a_mbµ.cus nigr·a Linné 1 a gyepű· 

bodza. 
$a:mpsnchon (egyptomi sz6) =herba 

majorannae. 
Sanabilil!! (-), gyógyítható, m_egor

vosolható. 
Sanabilitas (v. ö az e!öttevalóval), 

a gyógyithat6ság, gyógyulhatás. 
Sanatio (san·are g:fógyitani) , a gyó

gyítás, 3.z orvoslás. 
Saiiatio artificialis a müleges gyó

gyitáS, az orvoslás, 
Sanatio natnralis, természetes gy6-

gyulás, magát6I való meggy6gyulá.s. 
Sanatio per px·lm&.m intentionem, 

hevelly összeforradás. 
Sanatio p·er• secli.ndam intentio

nem, a hegedés. V. ö, reunio. 
Sanatorium (v„ -ö sanatio), üdítő, j6 
·levegővel bhó helyen épült intézet 
gyengélkedők szá.1náia„ Szóról szóra: 
gyógyit6 intézet, 01 vosló intézet, 

Sanctus, szent Lignum sanctu1n = 
quajacum. 

Sandali lignnm = lignum santali·· 
num rubrum. 

SandalOn = -santalum. 
Sandaraca (~ aa:pOcxpc!xYJ), 1. eredeti· 

leg: veres arzénkéneg; 2 jelenleg: 
szandai akgyanta. Thuju, articulata 
Dr;isf... = callitris articulata Vent 
gyantája. 

Sandar·ca germanica,a bor6kagyanta. 
Sandaraéinnm (v ö. sandaraca), a 

a szandaraczin, a szandarak-gyanta 
egy alkotórésze 

Sandix, sandyx (~ ad.vOt~, aiivOu~) = 
minium. 

Sanquiductns (v. ö, sanquis és duc
tus) = sinus venosus. 

Sanqniferus (v. ö„ sanquis; fer1e vi„ 
selni), vérvezető, vértartó. 

Sanquificatio (sanquinem facere, vért 
esinálni), vérkészités, véralkotás, vér· 
réválás 

Sanqnilentus = sa.nquinolentus 
Sanquinaria canadensis Linné, ka·· 

nadai vérfű. -
Sanqninaricum acidnm Peir·point, 

vérfíísav Sanquina1ia canadensis gyö
ke1·ében 

Sanqninarillum · (v ö. sáhq~inaria) 
= chelerythrinum. A Dana találta 
sanquiuarinum (v„ ö„ sanquinaria. ca· 
nadensis), Schiel szerint nem egyéb 
mint : chelerythrinum. 

Sanqninens (v„ ö, sanquis), véres 
Sanqninolentus (-), véres, véi:fol~ 

tos, vértarjagos, tarjagos„. 
Sanqninosns (-), véres, vé1mes. 
Sanqnis (-), a vér. 
Sanqnis arteriosus verőeres vér. 
Sanquis d:r·aconis, a sárkányvér, sár· 

kányvé1-gyanta. 
Sanquis draconis ah·icanus, afl:ikai 

sárkányvér. Fája: draoa._eua d1·aco 
Linné J\íagya1ul : afrikai sárkány
'rérfa„ (?). 

Sanqnis draconis americanns, ame„ 
i:ikai sárkányvér. V ö pterocarpus 
officinalis. 

Sanquis dr•aconis asiaticns, ázsiai 
sárkányvé1,. Növényei (pálmák): ca
lamus rotang Vl. (Balogh kommen· 
tárjában: Linné) , calamus draco 
\Villd , calamus petraeus l\:1our,, ca„ 
lamus i udentum Lour„, calamus ve„ 
rus Lour. (\Vittstein) 

Sanquis di:·aconis canal:·iensis = san
quis d1aconis africanus, 

Sanquis draconis in baccnlis, pálcza
alakú sárkányvér. 

Sanqnis di:·aconis in granis, s z e ln~ s 
sárkáu,yvéi„ . 

Sanqu'is draconis in placentis, po· 
gácsa sárkányvér , sárkányvé1· - po· 
gácsa 

Sanqnis menstI·nns, a hószámvér, 
tisztulásos vér 1 a virágzás vére 

Sanqnis venosns, eres vér. 
Sanquisorba offlcinalis Linné, 01-

vosi vél'fÖ 
Sanqnisnga (v, ö sauqui>i ; sugere 

szopni), a nadály, piócza 
Sanies ( - ), az ev, ichor. 
Sanies gangraenosa, fenés C\', 

Saniosns (-), eves. 
Sanitas ( -), az egészség, 
Santalinnm P-elletier ( -"), a szan-

talin, szantalfa - vö1·ös. V ii„ ptero 
carpus santalinus L .. f, 

Santalum album Linné, fehér ~zan" 
talfa, 

Santolicnm acidnm Meyer = s1u1·· 
tolinum„ 

Santonioa = semen cinae. 
Santonicnm (-) = santoniu111n. 
Santonicnm acidnm, szantonsa.v„ 
Santoninum (v. ö, santonicu1n), a 

szantonin, a czinadék, czinaalj. 
Sanns ( - ),- ép, egészséges. 
Saoria {abessiniai név) = semeu maa

saa pictae 

J 



Saphenns 561 Sarcificns 

Saphenns (cra:q;i~;, cra:q:ie\l-if; szembeötlő. 
Hyrtl J6zsef szerint e fejtegetés ha
mis, mert saphenus ered az arabs 
sz6t61 safin, safen, melynek értelme : 
;)rejtett«), szPmbeötlő stb T'"ena E;a
phena magna, nagy rózsaé1 ; vena 
saphena parva, kis r6zsaér (Hogy 
nüéit -· :.rózsaér«, nem tudom) 
Nervus sapheuus majo1, a czo1nb 
nagyobb bőridege. J\Tervus saphenus 
minor, a czomb kisebb bőridege„ 

Sapiens, eszes, bölcs 
Sapientia, a tudás, a bölcsesség. Den-

tes sapieutiae, a bölcsesség fogai 
Sapo (ó acl<eW\I), a szavpan. 
Sapo albns = sapo segediensis 
Sapo alicantinns1 alikauti szappan, 

faolajos szappan 
Sapo amygdalinus = sapo medici

nalis. 
Sapo antimonialis, dárdányos szap·· 

pan, antim6nos szappan„ 
Sapo oalcai:·eus, linünentum aquae 

calcis, mészviz - olajkeverék 
Sapo ci:·otonis tiglii, krotonol~jos 

szappan 
Sapo domesticus, házi sza-ppan 
Sapo dui:;us = sapo uicdicinalis. 
Sapo guajacinus , guajakszappan 
Sapo hispanicus mai:·moratns, már-

ványos szappan, spanyol .. szappan 
Azonos : sapo alicantinus? 

Sapo jalapinus jalapa-szap_I.Ja.n, 
Sapo kalinus, ha1nanyszappau, zöld 
Saszappau, lágy szappan 

po medicatns = 
Sapo medicinalis1 orvosi szappan, 

u1audulaszappan. 
Sapo mollis = sapo kalinus. 
Sapo oleacns = sapo veuetus. 
Sapo neapolitanus, Di. Vincent-íéle 

kénesös szappan, náp~lyi szappao. 
Sapo peti:·olei, petroleu1nos szappan, 

köolajos szappan 
Sapo picis, kátrányos szappan 
Sapo segediensis1 szegedi szappan 
Sapo sulfux·atns, kénes szappan. 
Sapo starkeyanns, Sta1ke-féle szap-

pan 
Sapo stibiatus = sapo antimonialis 
Sapo terebinthinatus , terpetines 

szappan. 
Sapo vene1jns, faolaios szappan, ve·· 

lenczei szap1)an. 
Sapo vixidís = sapo kalinus 
Saponacens (v. ö sapo), szappanos. 
Saponai:ia officinalis Linné, orvosi 

szappanfű, tajtékzó szappanfű 
Saponificatio (sapo és fieri), szap.pa

nosodás. 
Saponinum, a szaponin, szappanal 

v~ Ö, seneginum. 

Sapox· (-), az íz, a.z ízlés gtistus. 
Sapor· acer, a csipős i_z, 
SapOF' acei:· u:c·ens, éiesen csipős íz. 
Sapor acidus, savanyú íz 
Sapor amaricans urens, égető keser-· 

nyés íz, csipös kesernyés íz 
Sapor amarus, kese1ű íz. 
Sapoi;· blandns, enyhe iz. 
SapoF' dulcis, édes íz„ 
Sapor fortite:c· amai:·us, igen kese1ú íz 
Sapor tei:·i:·eo-su banste:rus, földes·fa-

nya1 Íz 
Sapi:·ogenes (cro.:rcpó; rothadt, ye:1•1Civ 

ne1nzeni ?) , l'othadásge1jesztö, rot
hasztó, rothadásfejtö 

Sap:i:·oph~tes se„ ;1llY':etes (v„ ö. sapa 
ros; 9uzt'1 tenyeszn1), evpenész„gom
bák, evesztö gombák. 

Sapi:·opor·phyrotyphus (v„ ö sapros, 
porphyra és typhus), vészes hagy
má.zos - torokfenésedéssel összekö
tött yerheny - scarlatiua diphthe· 
rica Felesleges. 

Sapros (crarrpó.;), bűzös, 1othadt 
Sapz·ostoiua (v„ ö. sapros és ston:a), 

szájrothadás, rothadt blizű száj„ 
Sapr·ostomaticns (v, ö, az elötteval6" 

val), iothadtszájú, bűzös sz~jú 
Sapi:·ostomus (cro.:rrpÓa-roµo;), bűzös, 

rothadtszájú 
Saprotas, sap•'otes (~ om<pÓT~<}, a 

rothadás, a rothadt bííz. 
Saphrotyphus (ao.:n:pó; rothadt és ty-· 

llhus), rothasztó hagy1náz. 
Sarapodia = platypodia„ V. ö. 
Sar·apos 
Sarapns (ó cro:prí.n:cu;, craprí.rco;), lúdláb: 

lúdtalp 
Sarca = sarx. 
Sax·cancylopx·octia (-), ancylopr0ctDn 

ca1nosun1, húsos végbélzál', atresia 
ani carnosa? 

Sa:c·cepiplocele (v. ö. sarx; epiploon; 
~ x~Á1j a sérv), húsos cse1Jlesz sérv; 
-· tulajdonkép csak csepleszsérv -
ine1t a künn iekedt cseplesz olykor 
hússze1 ii külsővel bir. 

Sax·cepiplomphalocele = 
Sarcepiplomphalus (v. ö. sarx, epi

ploon ésomphaloc.ele), a köldök-csep
lesz-sérv? ! 

Sarchydr-ocele (v ö, sarx és hyd10-
ccle; »sarco-hyd10cele« hibás), sat
cocele et hydrocele, vízsérv és here
húsdaganat. V ö„ sarcocele 

Sar·chydrocelicus (v ö az előtte„ 
valóval), vizsérvcs és herehúsdaga. 
natos. 

Sar·cidium (-rO Cí()(pxlOtov), 1.. húscsa, 
caruncula i 1 vadhús. 

Sai:·cificus, húsképzö, húsadó .. Jobb: 
cal'niUcus 
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Sa:i:·cin.a (- ), 1. a tehel' ; 2 penészféle, 
v. ö 

Sax·cina vent:i·icnli, a_gyon1orpenész. 
V„ ö„ mel'ispom oedia ventriculi 

-Sar·cina ventr-is, a magzat, onus ven
tris 

Sarcinnm (-)i a saicini szarkin, hy-
poxanthinum. V ö .. 

Sa:i:cinns (acipxwo;), húsos. 
Sar·cion (rO crcipx~ov) = sa:rcium 
Sa:i·cites (v. ö sarx), a húsos részek 

felduzzadása. Tehát legtöbb esetben: 
hyd1ops anasarea. V. ö 

Sarcites adiposns, a kövéiség 
Sarcites fl.atnosns, = emphysen1a 

subcutanum universale. 
Sarcites hydxopicus = hydro1Js ana„ 

sa10a 
Sa:i·citis (v. ö sarx), izomgyuladás, 

myitis„ 
Sar·cinm (TO crrlpxcov) = saicidiu1n. 
Sarcobasis (v. ö, saix és hasis), húsos 

telep 
Sai:·cocax·pium, sarcocarpns (v„ ö 

sarx és carpus), húsos gyümölcs 
Sax·cocele (~ crczpxox-iíA1'J), 1. hússérv, 

hexeborék - húsdaganat, herebo1ék
elefantkó1, elephautiasis scroti Fo1„ 
ster szerint : fungus testis benignus 

Sarcocele malleosa, takonykóroshere
daganat, takonykóros herebo1ék··ele .. 
fántkór. 

Sarcocele syphilitica = orchitis sy„ 
philitica. V. ö. fungus testis benig
nus syphiliticus. 

Sai:·cocelicns (v„ ö sarcocele ), hArs· 
borék· daganatos. 

SarcocOelia (v ö. sarx és coelia), 
hasüregbeli daganat, húsdaganat a 
hasüregben 

S&:rcocoelicns (v„ ö. sa1oocoelia), hús„ 
daganatos stb. 

Sai:·cocolla (v ö. sarx és colla; szÓ·· 
ról szóra: húsenyv; é1tsd: sebhe
gesztél), gummfresina sa1cocolla, egy 
sajátságos mézga, melynek- nö-Vénye 
eddigelé isme1etle11 

Sa:r·cocollinum., a szarkokolin, édes 
anyag a sarcocolla nevű mézgábau 

Sa:r·cocopta, sar'cocoptes scabiei = 
acarus scabiei. 

Sai:·cocopticus (v ö sa1cocoptes), 
1ühes„ 

Sai:·code Dnjardin (fr) = p1otoplasn1a 
1\.fohl = oytoplasma Kölliker = bio·· 
plasma Beale. 

Saz·codes (crapxWOr;;), húsos, hússzerü. 
Sa:x·colemma pellncidnm (v. ö. sa1x; 

TO ),éµµa a burok, mez), az átlátszó 
izo111bu1ok, az izomrosthenger burka 
vagy 1neze V. ö,. n1yolemma 

' 

Sarcologia (Y. ö. sa1x i ó Aóyo; a tan) 
= myologia. 

Sarcologicns (v„ ö sarcologia) = 1nyo. 
logicus 

Sa:i:·cologns = myologus 
Sai:·coma (Tb adpx(o)µcz). a húsdaganat 

s egyéb újképletek V. ö 
Sa:i:·coma adenoides, inii'igyszerű hús· 

daganat_ Ba:ogh szótárából 
Sax·coma alhnminosnm, fehérnyés 

húsdaganat, hyalinrák„ A. m. sarcoma 
fib1·ooellulareFörster, steatoma Schu_b, 
caroinoma fascioulatum hylainu1n 
]l.{üller .J 

Sax·coma alveola:i·e pigmentatnm, 
rekeszes vérszínszarkoma, vagy vér. 
szinrák. 

Sax·coma ca:x·cinomatodes, rákos hús
daganat. 

Sax·coma car·tilaginenm = saroorna 
chondrodes. 

Sarcoma cellnlare = sa1co1na me
dullare 

Sarcoma chondz·oides = chondron1a 
Sarcoma colloides Schnh, kocsonyás 

szarko1na Azonos: collone1na Mül· 
leri1 myxocarcoma Virchow 

Saz·coma cntis, a köztakaró húsdaga-
natja, szarkómája, 

Sai:·coma cysticnm (Balogh szótárá
ból) = cystosarco1na 

Sa:r·coma diffnsum uter·i, a 111éh· ter„ 
jedű húsdaganata Azonos: polypus 
fibroplasticus Lebert, íibrosarcon1a 
ute1i. 

Sarcoma encephaloides, agyvelő
sze1 ű szarkoma. Balogh szótárából 

Sax·coma endotheliale, belhámos hús. 
daganat. Balogh szótárából 

Sai:·coma fasciculatnm = sarco111a 
fusocellare. Balogh szótá1ából 

Sax·coma fibx·osum, IOStos húsdaga
nat 

Sax·coma fnsocellnlai:·e, 01sósejtü 
szark61na, nyilábos búsdaganat 

Sa:i;·coma gigantocellnlare, óriássejtü 
húsdaganst. Balogh szótárából. 

Sax·coma glol:iocellnlare simplex, 
gömbölyli sejtű szarkóma. 

Sarcoma labiale = epithelioma la·· 
bialis 

Sax·coma lipomatodes, h~jszövetű 
szarkóma 

Sai:·coma lymphadenoides molle, 
nyhkmhigyszerü szarkó1na. Azonos : 
sarcoma adenoides? 

Sarcoma maczofusocellnlare (a mel
léknév hyb_ridum), nagy OisÓsejtű 
szarkóma 

Sarcoma medullax·e, seu oarcino1na· 
todes, farkass~jtű húsdaganat, rákos 
húsQaganat A„ m cancer hyalinus 



Sarcoma megalocellnlare 563 Sa.rracinia pnrpnrea Linné 

Sax'cOma megalocellnlare, 6riás„ 
s~jtű húsdaganat Azonos: sarcoma 
gigantocellulare? Balogh sz6táráb6L 

Sar·coma melanodes, melanosarcoma, 
vérsziu sza1kóma, vérszinrák. 

Sarcoma myelodes, velős húsdag&nat. 
Balogh szótárából 

Sarcoma myxomatodes = myosar· 
coma 

Sarcoma ossificans 1 csoutképz(í szar
kóma, csonttermö szarkórna 

Sa:c'coma osteoides = sarcoma spon·· 
gioides 

Sa:c·coma osteo-myelogennm(!), csont
velőbeli húsdaganat Balogh sz6tá
ráb61, 

Sarcoma periostale (-), csontháx tya·· 
daganat. Balogh szótárából A csont
hártyából kiinduló húsdaganat •re
hát = sarcoma ossifi.cans, 

Sarcoma ple:xifo:rme = cyliud1oma 
Balogh szótárából 

Sarcoma J:'Otnndocellnlare (-) = 
sarcoma globocellulare Balogh szó. 
tárából 

Sarcoma scrophulosum Lobstein = 
sarcoma lymphade.noides. 

Sax·coma spongiodes, meszesedő szar
koma. 

Sar,coma telangiectaticnm, 
tágulátos sza1ko1na Balogh 
tárából 

eU.ény
sz6tá-

Sax,comaticns, saxcomatodes (ao::pxcu· 
µo::-rCÚ&l),), húsdaganat0s, húsdaganat
szer í:í. sza1 kóma, 

Sa1"comatoscheooele (v ö, sarcoma, 
oscheon és cele) = 

Sa:c·comatoscheum = sarcomoscheo· 
cele, 

Sarcomatosis cntis, a köztaka16 hús
daganatszerű bántahna V. ö sar· 
coma cutis 

Sa:c'comatosus ·= sarco1naticus 
Sax·comoscheocele (v. ö. sarcoma, 

oscheon és cele) = sarcocele sc1oti 
Egyéb elavult synonymjai: oscheo~ 
cele sarcon1atica, pscudoscheocele 
sarcomatica, hype1·sa1·cosis testiculi, 
caro aduata ad testem 

Sar·comoscheum = sarc0moscheocele. 
Sarcomphalicus, köldökhúsdaganatos 

v„ ö 
Sarcomphalon = 
Sax·comphal~s (v„ ö, sa1x és 01nphalos), 

köldökhúsdaganat 
Sarcomyces (v ö. sarx és rnyces) = 

sarcoma medullare. 
Sarcophaga = 
Sax·cophagica se. remedia (-), edzéí, 

maró, irt6 szerek. V„ ö. 
Sarcophagus (ó ao:pxoq:ici:yo;), húsevő, 

húsirtó 

Sax·cophyí."a (;) crapx.O'tJU~°x), caro luxu
riaus, vadhús 

Sa:c'Cophy.i"cns, vadhúsos, vadhúsi 
Sai;·cophyma (v ö„ saix és phyma) = 

sarcoma 
Sai;·coplastes, sax·coplasta se cel

lula (v. ö„ sarx és n:Ao:a-ró; képző), 
izomcsőképzö sejt1 izom.képző sejt. 

Sai:·copoeus (v, ö sarx; n::ofat'I mívelui), 
carni:fious, húsképzl:S„ 

Sai;·copteryginm (v ö. sarx és pte1·y
gium) = pterygium caruosum seu 
vasculosum. 

Sax coptes = si11c,ocoptes 
Saxcopticus = sarcocopticus„ 
Sax·copyodes, S-'l.rcopyoides (ao:px.omi·· 

oe:~O'/Í;) 1 húsos, genyes, véresgenyes, 
pl, sputum 

Sarcosinnm (v ö„ sarx), a szarkozin, 
a kxeatinin bomlásának terménye. 
v. Ö, 

Sa:c'cosis. (~ cri.pxwcrt;), húsbujálkodás, 
hús0s0dás, 

Sax·cosis conjnnctivae, kötőhártya. 
rög, trachoma. 

Sa:c·cospongns (v. ö. sa1x és spongus), 
= sa1coma medullare„ 

Sa'.l:·costosis (v. ö. sarx és ostosis), 
izom.csontosodás 

Sarcostoticus (v„ ö. sarcostosis), izom·· 
csontosodási 

Sarcostr•oma (v. ö. sarx; -rO a-rpWµo:: a 
réteg}, kóros lnísbujálkodá.s ·- vad
húsréteg 

Sarcosti:'omatic:.ns (v. ö. sarcostroma), 
vadhús.réteges 

Sarcothlasia = 
Sai;,cothlasis (~ crocpx.ó.'.JAo:crt~), izomzú„ 

zódás 
Sar·cothlasma ('rO aocpx.ó'.JAa1Jµo:), zúzott 

izom, izo1uzúzódás 
Sa:c·cothlasmatiens (v„ ö sarcothlas 

ina), zúzott izomú, izomzúzodásos. 
SaJ:'eotica se. remedia (-rO: ao::px.w-rtx.d), 

húsnövesztö sze1·ek. 
Sarcotomum (v. ö. sarx; -rlµvttv 1net

sze11i) = urethrotomun1 
Sardiasis ('Íj aapOlo.:crti;;) = sar doniasis 
Sar·doniasis, risus sardonius, risus sar

donicus, görcsös vagy fa1·kas nevetés 
v ö. 

Sar•doniu.s (aa90"á.vto;, crap&Óvto;), sar
doniai Risns sardonius = sardoni· 
asis. 

Sa:c·e = essera = urticaria 
Sar·matica lues = plica polouica. 
Sa:c·mentnm, a sarj, a kis gály, gyökér, 

inda, 
Sa:r·othJ:·on, sarothrnm (-rO crcipw'.Jpov), 

1. a seprő; 2. ecset. 
Sarracinia pnrpnx'ea Linné (Sarrá· 

sin lyoni orvos nevére. Wittsteiu. 
36* 



= 

Sarracininnm 564 Scabrietas 

Tehát hibás »sarracenia«), biboros 
szarraczinia. Használatos volt gyö
kere: rhizoma sarraciniae 

Sarracininum (Balogh szótárában, 
hol hibásan sarraceniu van it va V 
ö. sarracinia), a sza1·1·acinia egy álli
tóla.gos alkaloidja \-X:littstein ne1u 
emliti 

Sa:c·sa = radix sarsaparilla 
Sar'Sapa:c·illa, sassapai:illa, sals3.pa

:c·illa (zarza parilla i zarza spanyol
ban: ha111vas szeder; parilla zöld), 
szárcsa-gyökér, római gyökér, radix 
sarsaparillae. 

Sai;'Sapai:illa germanica = rhizoma 
caricis arenariae. 

Sax·sapax·illa e Hondni:·-as, hondurasi 
szárcsa-gyökér. 

Sai:·sapar'illa e Ver-acxuz, veracruzi 
sz:ircsa-gyökér, 

Sai;·sapar·illinum (v. ö sarsaparilla)i 
szárcsa-gyökéral Azonos: salSepari· 
num, smilacinum, paiillinum, paiilli-
1ücum acidu1n. 

Sa:c··to:cins so mnscnlns (sa1toI a 
szabó), a szabóizom 

Sar:x: (~ crdp~), a hús, az izo1n. 
Sasapa:tilla = sarsaparrilla 
Sassaf:z:as o:lficinale Nees (spanyol 

eredetű; salsafras = saxifraga), or
vosi szasszafrasz„ Egyéb synouymjai: 
laurus sao;safras LinnH; perse:i. sas„ 
safras SpL 

Sassaf:xidum (v ö sassafras), a szasz
szafrid, veres anyag a sassafias kér
gében. 

Satiatns (satiare jól lakni), jól lakott, 
telített, telt 

Satietas (-), jól lakottság, j6 laká.s 
V. ö saturatio 

Satietas vitae, életuntság. 
Satux·ans (saturare, kielégíteni, meg

tölteni, jóllakni), telítő. 
Satnrantia se. remedia, (-), telítő 

sze1ek, savtiló szerek 
Satnx-atio = telítés, jóllakás 
Satnx·atns (-), telített. 
Satn:x·eja hortensis Linné (ss1áter 

arabs szótól.. Linnii Satyrostől szár·· 
inaztatja ; Plinius saturare szótól -
mert .. füszerül szolgál), boisos sza
torja, a csombor, nagy zsázsa., 

Satn:x·nina se. remedia (-), óln1os 
szerek. •.,r„ ö, 

Satn:xu:inus (v. ö. ólmos Colica satur~ 
uina, ólom bélzsába, óloml:ólika. En
cephalopathia saturnina ólmos agy .. 
velöbántalom„ 

Satnrnismns (v„ ö,. Saturnus), ólom
mérgezés, ólom.betegség, 

Satn:a:·nns, 1„ az idők istene; 2. plum
bum. 

Satn:i:nns acetatns, 6lomczukor„ 
Saty:i:las (d l'.JIZ'C"uplo:::;), oly egyén, kinek 

füle környékén daganatai vannak, s 
s e iniatt Satyroshoz hasonló ábrá·· 
zatja van 

Satyx·iasis (~ crttrJplo:cr~; ), rendellenes 
nagyfokú bújaság, férfi kéjelgés 

Satyriasmns (~ att'C"1JptttcrµÓ::;) = 
Sartyr'Ísmns (d cro:t\Jp~crµÓ::;) = saty„ 

riasis 
Saty:x-inm (•0 crtt-ru'pto\I), orchis bifolia, 

kétlevelű kosbor i azt hitték róla -
ex signatura natu1ali - hogy gyö
kerének bujaságf~jtö ereje van 

San.sax'Ísmns (0 cro:ucr1Xp~crµóc;), száraz, 
érdes nyelv 

Sa:x:ifr·aga = pimpinella saxifraga 
Linné. 

Sa:x::ifiaga niagna = pin1pinella n1agna 
Polli.ch. V. ö, 

Sa:x:if:xaga se. :x•emedia = lithotriptica 
V .. ö. 

Saxifragns (saxu1n frangere követ 
zúzni), kőzúzó 

Scabies (scabere vakaródzni), 1, ré~ 
gente miudenfi31e kiütés, kosz; 2. je
lenleg: rüh. 

Scabies Boekii = scabies norve · 
gica, 

Scabies cachectica = scabies symp· 
tomatica„ 

Sca.bies capitis = tinea. capitis 
Scabies contagiosa = scabies vera„ 
Scab:ies crnstosa = scabies norve-

gica 
Soabies hnmida, nedves kosz (?) 
Scabies idiopathioa = scabies vera„ 
Scabies nox·vegiea, norvegiai poklos 

rüh, rüh poklossággal párosulva. 
Scabies papilifo:i;mis, göcsös r üh„ 
Scabies peco:xina, állati r·üh 
Scabies pnxulenta1 rüh okozta faka~ 

dékok, ecthyma .scabiosu1n. 
Scabies :z:·etx·ograda7 az állit6lag visz

szalépett IÜh. 

Scabies secnndaxla = 
Scabies sym.ptomatica = licheu ca

checticorum 
Scabies the:r·malis, fü1:dő .. kiütés, fürdő„ 

izzag1 fü::döokozta köleskiütés. 
Scabies vera ~ sarcocoptes scabiei 

·= acarus scabiei 
Scabiosa arvensis Linné, mezei sik

kautyú. 
Scabiosa succisa Linné, csonka gyö~ 
kerű vagy elharapott gyökerű sik„ 
kantyú Azonos: succisa pratensis 
Mönch 

Scabiosns (v. ö„ scabies), rühes, ko~ 
szos 

Scab:xietas (scaber érdes), az érdes
ség. 

T ,··1 
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Scabrietas unquium, a körmök ér-
dessége. 

Scala (-),lábtő, lépcső, taroglya 
Scala infe:r·ior = scala tympani. 
Scala media = canalis cochleae = 

ductus cochlearis. 
Scala supe:r'Íox· = scala vestibuli. 
Scala tympani (Hyrtl javaslata sze

rint: scala ex tympano), a csigadob 
lábt6ja. 

Scala vestibuli (Hyrtl szerint : ex 
vestibulo), a csigatornácz - vagy 
előcsarnok lábtója,. V ö. Hyrtl J6· 
zsef Onomatologia anatomica pag. 
461 

Scala:r·is (v. ö. scala)1 lépcs6zetes 
Scalenns (ax.cÚ.YJ\IÓi;), ferde, egyenetlen 

háromszögü.:Musculusscalenus, borda· 
ta1 tó„izom. Balogh sz6tá1ában : Jábtó
izom (?) Minő okból? Bo1datartónak 
azért mondom, mert Hyrtl anato· 
miáj<Lbau: »Rippenhalter. « Musculus 
scalenus anticus, medius et posticus, 
mellső, középső s h<Ltsó bordatart6„ 
izo111 

Scale:r· (?), fogkökaparó IVIüsze1· Ba· 
logh szótáráb61. 

Scalpeum (-), a bistourie1 kusz~o1a 
v. ö 

Scalpellnm, scalpellus (scalpere va· 
karni), a szike. 

Scalpellum dentionlare, 1„ lencse· 
alakú szike ; 2. = pharJucupis. 

Scalpx·nm (-), a véső, vakaró, k@s 
Soalprum chirui:·gicum = lancetta 
Scalprum dentale, fogreszelö. 
Scalprnm i:asor~um, csontvakaró. 
Scalptux·a, scalptnx'Ígo = 
Scalsis (~ crxcÜ.11t;), vakarás 
Scammonia (~ O"XClj.J.[J.{t)\llCJ.) = convol· 

vus scammonia L. 
Scammoniuum1 a skamntonin. Azonos: 

convolvulinum l\farqua1t 
Scammoniolum (v. ö. scammonia és 

olerun), a skamn1011iol, a skammo
niumviasz 

Scammonium ('rO O"XCJ.µµúÍ\lt0\1) 1 a skam
monium-t~jnedv A.zonos: gum1ni· 
resina scammonium, bátor oly cse
kély a gumnü tartabna, hogy szót 
se1n é1demel. (Wittstein, Marqual't) 
Azonos : diacridium. V ö dacrydium, 

Scammonium gallicum, franczia 
skamn1onium, cynanchum monspeli·· 
acu1n száraz tejnedve„ 

Scammonium halepense, aleppoi 
skammonium. 

Scammonium purnm, tiszta vagy 
s z e m e s ska1nmonium. 

Sca:W.monium smyrnaionm, smyrnai 
skammonium 

Scamnnm (--), a pad, a szék, 

Scamnnm Hippocratis, Hippokrates 
beigazitó padkája.. Balogh szerint: 
Hippokrates nyujtó gépe 

Scapha (~ &x.O:<vtJ), 1. az árok, sajka, 
teknő i 2. sajkaszerü árok a fiilkagy„ 
!ón i 3. sajkaszerü homlokkötés; 4 
= vulva. 

Scaphandei:· = 
Scaphandxus (v. ö. scapha; 0 r.lrríp a 

férfi), úszóöv„ 
Scaphion, scaphinm ("tO crxiq.itov), kis 

sajka. 
Scaphodes, scaphoides (axaq.ic..58'1]~, 

crxw:poe~a-~i;), sajkaalakú Os scaphodes, 
os naviculare, sajkacsont 

Scaphos (t'O crx.cl~oi;) = scapha 
Scaphnla = scaphion, 
Scapnla (-), lapoczka, lapoczkacsont, 

vállcsont Azonos é1 telmüek : on10· 
plata, scoptula, pterygium, chelo„ 
nium 

Scapnlae alatae, szárnyszer ü vállak, 
sovány so1·vadó egyéneknél 

Scapulae nasi, az 01r czimpái? ! 
Scapulalgia (v ö. scapula és algos 

Ba1barisn1us) omalgia Balogil 
szótárából. 

Scapnla:ria (scapularis többese), io
vartanilag: a vállrészek 

Scapnlai:is (v„ ö. scapula), vállcsonti, 
lapoczkai Fascia scapulariS, fascil 
scapulae, scapulare, a vállpólya, kar· 
ta1·t6, kötés, válltartó„ 

Scapnlodynia (v., ö. scapula és +., 
Ó8Ú\IY]; újabb bitrba1is1nus) = omal
gia v. 01nodynia 

Scapnlns pili (scapus kies)= scapus 
pili. 

Scapns (0 oxitr;;o;), 1. növénytanilag: 
viiágkocsány, mely közvetlenül a 
gyökérből felszillva, osztatlan, levél
nélküli, virágho1d6; 2, rovartanilag: 
a czápok szála. 

Scapus pili, a sző1'szál, a hajszál, a 
haj szára. 

Scardamycta, scardamyctes (0 ox.o:p
Oo:µux.-r~;), pislogó, pisla V. ö, 

Scax·damycticus (crx.ap3CJ.µuxnx.Ó;), pis. 
logó_, pisla„ V ö. 

Scardamygmus (ó ax.C1.pŰC1.j.J.1J)'µÓ:;), a 
pislogás„ 

Sca~damyxis (~ crx.<Xp3áµu;ii;) = scal'· 
damygn1us. 

Scarificatio (axap((fi~O'ao5-a~ ka1·czolni, 
köpülözni), 1netélés, köpülözés, köpű. 
hányás. Jelenleg : felszines erelés, 
felszines bevágás. 

Scarificatorium1 a köpűkés, köpülöző 
kée. (? !) 

Scax·is (·1' axCJ.pl:;) = as(',aris. 
Scai:lata = scarlatina 

1
1.· i 
1 
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Scarlatina (új görög?), a verheny. Azo„ 
nos :febris rosalia, febrisrubra,gutturis 
mo1bus epidemicus, rosaliae Ingras
sias T elenleg mögkülömböztetnek kö·· 
vetkez6 ver heuyféleségeket : 

Scarlatina chii:·nr•gica, sérüléses 
ve1heny. 

Scarlatina haemoi:·i:·hagica = scar
latina petechialis. 

Scarlatina laevigata sen plana, 
közönséges összefolyó verheny. 

Scarlatina maligna, vészes verheny„ 
Scai:latina miliax-is, köleges verheny, 

kölesszerű ve.rheny. 
Scaxlatina papnlosa, tüszős verheny. 
Scarlatina petechialis, petécses vér

bomlasztó, vér bontó verheny. 
Scai:latina plana = scarlatina laevi

gata 
Scarlatina pne:r·pera = scarlatiua 

puerperalis 
Scar·latina pnerpei:;·alis, gyerinekágyi 

verheny. v„ ö metrophlebitis pyae
mica 

Scar·latina septica = scarlatina pe· 
techia.lis 

Scar·latina siue exanthemata, ki .. 
ütés nélküli verheny. 

Scai:latina typhosa, hagymázos ver. 
heny, scarlatina n1aligna 

Scarlatina nzticata = urticaria 
Scarlat.ina variegata, foltos, ne1n 

összefolyó verheny Hajdan: scal"· 
latina nütio1· n1aculosa 

Sca.i:latinodes (oxapAaTtVrii8l]; ?), ve1„ 
henyszerű. 

Scax·latino-x·nbex· (-), bibo1·ve1es 
ScarlatinoSus, verhenyes. 
Scatacrasia (TO crxW? gen, O'>:C(TÓ; a 

bélsár, & pr , xepC(vvúvttt keverni), kó
ros„ bélsár, rendellenes emészt8t„ 

Scatacr·atia (v„ ö. scor és acratia) = 
,coprac1atia. 

Scatocolica ( T6 axhlp a bélsár és colica), 
colica sterco1alis, bélsárokozta bél„ 
görcs, kólika. 

Scatodiar·r·hoea ("i."C crxWp a bélsár; 
v ö. diarrhoea), bélsát·os hasmenés, 
vagy bélsá11ekedés okozta hasmenés 

Scatolum (TO crxW,o és olerrm ?) 1 a ska-
tol, a bélsár illó anyaga • 

Scatophagia (TO crxúÍp a bélsár, cpxyetv 
enui), bélsárevés, en1észtetfalás. 

Scatt {ca1bunculus septent1·ionalis), szi· 
bétiai pokolvar 

Scatula (~), katulya, doboz 
Scatnm cordis = ste1·num 
Sceilem., seile (a1abs) se. vena = 

vena ccphalica a kéz hátán 
Scelalgia (v„ ö. É_)elos; ,Q fÍ.).yo; a fáj

dalom), a czombzsába, czombfájdalom. 
Scelalgia puer·perarum = phlegma-

tia alba dolens = oedema lacteum 
dolorificum. 

Scelalgicus (v, ö scelalgia), czomb· 
fájdalmi. 

Scelanaspasis (v ö. scelos; &'.lttcrn:&v 
felhúzni), a czomb behajtása, fájda„ 
lom miatt„ 

Scelanaspasticns (v. ö scelanaspasis), 
czon1bbehajtásos stb. 

Scelex·ata herba = ranunculus sce 9 

leratus Linné 
Sceletenma = sceleton natu1ale V„ ö. 
Sceletensis (~ crle.sAiTeucn;), 1 a szári

tás, aszalás, balzsamozás, tetemasza· 
lás; 2 csontvázkészités. 'l'ehát: sce„ 
leteuma = a csontvá.z. 

Sceletia (~ crxeAerfo:, axeAeTda) 1.. szá
razság, ösztövérség, aszottság, aszály; 
2„ = sceleteusia, sceleteusis. 

Sceletographia (v. ö sceleton és 
ypd.<fJö.t'I leir ni), csontleirás1 a csont
váz iajza„ V, ö osteogl'aphia 

Sceletogr·aphicns, sceletogi:·aphus, 
csontleirási stb 

Sceleton, sceletnm, sceletns ( TO 
crxSlo.; a czomb), 1 tetemaszat, n~u
mia ; 2„ a csontváz 

Sceleton a:r·tificiale, inli.leges csont· 
váz, dróttal f(izött csontváz. 

Sceleton natnrale, te1 mészetes csont 
váz, melyen a szálagok megvanna.k 

Sceletopoea. (v. ö. sceletuni él:! n:oli::lv 
inivelni), csoutvázkészités. 

Scelétnm, sceletus = sceletou. 
Scelocopia (1-i i::ni.ú,oxoTtlCl), czombtörés, 

szá1törés Pape„ Balogh és Krans szó„ 
tárában; czomblerqetszés. J{:iuek van 
igaza? 

Scelocoxalgia (v, ö. scelos és coxal
gia), csipőczombzsába„ Ischias ? ! 

Scelodesmns (0 crxú,o'3ecr,u.o;), 1 térd
kötö ; 2. t1h·dköszvén,y. 

Sceloucns (0 ax{Ao.; a czo1nb, Ó Öyxo; 
a daganat), 1. czombdagauat; 2,. = 
phleg111asia alba dolens, 

Scelos (rO crxiD.o;), a czomb, czomb· 
csont. 

Scelosc.l.mbosis (v. ö scelos és crxaµ„ 
~~; gö1be), czombgörbeség 

Sceloscamboticns lv„ ö. sceloscambo· 
sis), czombgörbeségi stb 

Sceloty:rbe (~ crx~Aonlp~l]), 1 czo1nb·· 
reszketés, alvégtag„inogás ; pl. álta„ 
lános gyengeség folytán ; 2. = ch(-:," 
romania, chorea Scti Viti stb. i 3 
Plinius szerint = scorbutus, - mert 
e kó.rnál a lábak gyengék -· inog· 
nak - »geuua solvuntur. « 

Scenographia ossium (i] crxrivYÍ váz, 
csontvá.z és ypiÍq:>~tv leirni) = scele· 
tographia = osteog1aphia. 

Scenographicns = osteographicus„ 

' 
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scenogr·aphus = osteographus 
scenomeninx (ij crxrrvr{ váz, ii µ-f'í\I~)'~ 

a háitya), sejtburok„ Elavult. 
Scenometamoi:·phosis (-/i 0":<1)\1~ a sejt, 

ij µe-ra.:µÓpqn.:icr~;: átalakulás), sejtátala
kulás. 

Scenotheoria (ij axrr•i a sejt; Ti 5-eMpla.: 
az elmélet), sejtelmélet. Elavult. 

Scepax·nedon (axtTI\/:P\ll'JÖÓ\1)1 szilánk· 
szerű. Hipp@kr 

Scepax·non, sceparnnm = 
Sceparnus (•0 o:xér.:ixpvov, 6 crxi1ta.:p\IO;:), 

1. fejsze, v0söi gyaltl; 2„ = szil8,nk
kötés, dolabra; 3. fedőkötés ; 4. = 
amnion 

Scepaster·ion, ~cepastr·e, = , 
Scepastr·on (to axe7trt.O'tTJP(0\11 <O oxe· 

rca:crTpo\I), a fedő kötés, couvre-chef„ 
Scepsis (ij oxit\j.H<;), a vizsgálás, önálló 

vizsgálás, saját szemmeli vizsgálás j 
2. sokszor = scepticismus. 

Scepticismus (-), kételkedés mind
azon, midíl dönthetetlen vizsgálat Út· 
ján meg nem győződünk. V ö. 

Scepticus (oxercnxói;), kétkedő, csak 
saját vagy tudományos meggyőződés 
után induló, ne1n vakon hívő, 

Scer·lievo, dalmát bujakór V. ö, 
schcerlievo. 

Schasis ('~ ay._ri„av;), a karczolás, beme. 
télés, köpülözés 

Schasma ("r~ O'jfÍ„aµa), a köpülözö hely, 
kar ez 

Schasmns (0 ay_aaµ.o';) = schasis. 
Schasterion (-rO ax.aa-r~plo\1) 1 1, a köpű; 

2 az érvág6 gerely, a csappantyú, 
pattantó gerely. 

Schcerlievo, mal di schcerlievo,Dalmát· 
országban s Illy1·iában elGforduló 
tájbújasenyv neve. V. ö scerlievo 

Schema (-rO crx.~µ.a) 1 a vázlat, 
Schema.ticns (crX.'t)fl.IJ.1'lY.Ói;), vázlatos 
Schematisis ( ~ ay,"t]µcé-rtat.;:) = 
Schematismns (Ó rJX,"t]!J.IY.t"lO"fJ.Ói;), terv· 

rajz, tervezet, névsor, czimtái. 
Schesis (tX,El\I birni), a hajla1u1 kór· 

hajlam j 2 i·ekedés 1 visszatartás„ 
Scheticus (az.e't'txó;), hajlamos, k6rhaj· 

lamos 
Schias = i;;chias„ 
Schiaticus = ischiaticus. 
Schidacedon (l'J'f.lÖ"l'."lXYJŰÓ\I), hasadt. 
Sohidacedum (--)1 csonthasadás, hosz· 

szábantörés 
Schindalamos, schindalmus, scin· 

dalamns, scindalmns (~ O"'f,_(\l'OtÍ.l.':I.· 

µoi;, O"'f.!.\IŰIJ.Ál'.(µó;, crxtvO:xAµó.;, axw'01J.),1J.
µé;) = schindylesis. 

Sohindylesis (-ij cry_w01.ÍA'f)at; j ax.t\1<5uAt:f\I 
hasitni), 1, a hasitás, a hasadás, ha
sadt törés, a m. schidacedon; 2„ 
Zf;lindelyszerű eresztékes összekötte· 

tés, melynél egy csontnak éle, egy 
másik csontnak hasadt élébe eresz
kedik, tehát zsindelyszerű összeköt· 
tetés Hyrtl 

Schisma (1'6 ay„laµx), a hasadás, hasa~ 
dék; elválás, elszakadás, elpá1·tolás, 
pártütés 

Schistocephalns 
-ij xt:q.cU.~ a fej}, 
fejű szörnyeteg. 

(crx.!cr-ró; hasadt1 ii 
a hasadtfej, hasadt· 

Schistocephalus haematodes, ha .. 
sadt - vérfejü szörnyeteg„ Azonos: 
haematocephalus. 

Schistocoelia (ay_ta-rrf; hasadt, -ij XO(~{ix 
a hasiir)1 hasadt alhas, hasadt alh&sú 
szörnyeteg, 

Schistocor·mus (cr'f.lCITÓ; hasadt, Ó xóp1i.oi; 
a törzs), hasadt törzsű szörnyeteg. 

Schistomelus (crx.tcrTÓ; hasadt; ,Q µJ).o; 
a tag), hasadt tagú szörnyeteg. 

SChistomycetes (ay_taTÓ; hasadt, ha· 
sad6;. v. ö. myces), hasadó penész. 
gombák.. 

Schistomycosis (crx.icr1'0';;; hasadt; my. 
cosis gombaokozta bántalom), hasadó 
penészgombaokozta .báutalo1n„ 

Schistophyton (crx.1a-ró; hasadó j -rO <pÚTo\I, 
mi tenyészik) j v, ö. schistomycetes 

Schistopr·osopia (aY.W"TÓi; hasadt; v. ö 
prosopon), hasadt ábrázatú szö1nye·· 
teg, hasadt orrú szörnyeteg, 

Schistopz·osopns (-). V. ö schisto· 
prosopia, 

Schistor·i:·hachis (ax.taTÓ; hasadt; v ö 
rhachis), hasadt gerinczű szörnyeteg 

Schistosomus (cr'f.tO"TÓ<;; hasadt, TO aWµo: 
a test), hasadt testű szörnyeteg 
Azonos: schistocormus? 

Schistostoma (ox~aTÓ; hasadt; -ro cr-rD,lJ.a 
száj), szájhasadék, farkastorok 

Schistothorax: (ax.tcr-rÓ; hasadt; v ö. 
thorax), hasadt 1nell, hasadt n1ellü 
szörnyeteg. 

Schistotr-achelus (az.taTÓ~ hasadt; v. 
ö t1achelus), a tark6hasadék, uyilt 
gerinczű szörnyeteg. 

Schizomycetes = schistomycetes 
Schizotr-iehia (ax.í~eiv hasadt, '1 5-pl~ a 

haj) = trichiasis. 
Scho~nocaulon ofl'lcinale A. Gray 

(Balogh Kommentárjáb61; ~ axor„o; a 
sás és caulus) = sabadilla officina
rum Brandt. 

Scientia (-), a tudomány. 
Scientia medendi = 
Scientia medica, az orvosi tudomány 

Jelenleg: gy6gytudomány 
Scieropia (axu:po; árnyékos és ~ Q„.j;(~ a 

látás), gyengült látás, homályos li· 
tás szemhibázás, Szóról sz6ra: áxnyé· 
kos látás. 

Scilla (~ crxO,Aix), a tengeri hagynia. 
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Scilla indica, keleti vagy india.i ten„ 
geri hagy1na 

Scilla ma:i::-itima Linné, a tengeri 
- hagyma. - Azonos : urgiliea scilla 

Stcinheil, urginea maritima Backer. 
Igy : Balogh Kom1nentár:ja pag 979. 
Wittsteiu csupán egy synonymot 
emlit s az: u r g i ne a ma 1· i tim a 
Steinh. Ki ahib3.s?! 

Scilla siccata,szá1itott tengE.=nihagyn1a 
Scillinum (v ö„ scilla), a scilliu, a 

tengeri hagymának kevésbé hatasos 
alkotórésze 

Scillipicrinum (v. ö scilla; '1:~xp0'; 
keseríí), a tengeri hagyma keserűje 

Scilliticus (v. ö. scilla), tengeri ha.gy
más. 

Scillitinnm (Balogh Kommentárja) = 
Scillitoxinnm (v. ö„ scilla és ,;, 'l'O~t

xóv a méreg), a scillitoxin, a tengeri 
hagymá.nak mérges, szívbénit6 alkotó 
1és~e„ Azonos Balogh szer:int : sculei· 
num 

Scimpodion1 scimpodinm ("rO crxq.1:r.Ó
Oto11) = 

Scimpns (ó crxlµ~ou;), 1.. összerakható 
ttlbori ágy; 2, szülösz~k, vaj u dó 
szék j 3, sebészi műaszta.1, össze· 
rakható sebészi asztal. 

Scindalmns = schindala1nus. 
Scintilla (-), a szikra. 
Scintillatio (v ö. scintilla) a szikrázás 
Scintilla~io' oculi (-.), a sze1nszikrá,-

zás, szemkttp1ázás. 
Scirrhencanthis (v ö. scin:hus és 

encanthis), a könymirigy ke1nénye. 
dése, a könymüigy rostos rákja, 

Scirrhoblepharoncus (v„ ö scirrhus, 
blepharon; ó Őyxo~ a daganat), a 
szempilla rostos rákja? Felesleges, 

Scirl'·hoblepha:r·osis = scirrhoblepha· 
oonous 

Sci:c·J'·hocele (v. ö. scirrhus és cole), a 
he1e1ák, a he1e 1ákos dagana~ja 

Scirr·hoc~licns (-·- ), ~-i e~ e1 :í.Los 
Scir·r·homa (cO ax1Pf;wµ.a.) = scirrhus. 
Sci:crhoma vnlgax·e cutis = carci-

non1a cpitheli1;1le. 
Scix·xhophthalmia (v ö, sciirhus és 

ophthalnlia) = cancer oculi. 
Scix·rhophth~lmus = scirrhophthal-

111ia. 
Scirz·hophthalmns palpebr-ax·nm = 

sci'trho blepha1 oucus 
Scixrhosarca (v. ö. scirrhus és sa1x) 

= scle1·ema nconatorum 
Scir·rhosis (1Í crx1PPwcrt;) a rostrák kép

ződése. 
Scirx·hosns (crxtPPWO"I);), keményedett, 

rostrákos 
Scixi:·hns (ó axtppor;;), carcinoma fibro .. 

su1n seu simplex, a rostos rák 

Sci:r·x·hus osteoides, cséintosod6 rost„ 
1ák. Azonos: osteoidum Jliíülleri, 

Scissux'a (scindere szakitni) = rima, 
incisura 

Scissnra cei::ebri longitndinalis, 
hosszanti agyvelöhasadék. Balogh 
szóti1áb61. 

Scissurae (scindere szakitui) iha·· 
gades 

Scissnrae ani = rhagades ani. 
Sclexacne (ayJ;f)p0~ kemény;- v. ö ac

ne) = acne indurata. 
Sclex'a = scleroticus »Sclera« helyes; 

»Scle1oticao: -- bar barismus. 
Sclex·ecttasis (crxAripó; kemény, itt. = 

scle1otic.a; -f1 t'xtClcrt; a tágúlás), a tül
kös há.rtya tágúlása, a szem inas há.1· 
tyájii,nak tágúlata. 

Scler'ectomia (sclera ~ sclerotica; 
lx-riµ.'l<.t'I kimetszeni), a tülkös hártya 
egy iészének kimetszése, az inas 
hártya egy részének kimetszése. 

Sclerema (TO vxA'f'.priµ.Cl), a ke1nényedés 
Sclerema adnltornm; v ö sclero· 

derina seu sclerodern1ia 
Sclerema neonator'nm, a csecse1nők 

kőztakarójának ke1nényedése. Azo
nos : algo1 prog1essivus neonatorum 
= induratio telae cellulosae neona·
to1u1n, algidité prog1essive. 

Solere:rythrinnm (ox),11pó; kemény, 
lpu":JpÓ;-; piros): sárga anya1ozsgyú.nta 

Scleria ('lj ax/,Tjpla) = 
Scler·iasis (1' cx),riplacr(;) = 1 tylosis; 

2 = sclerenia. 
Sclexiasis palpebi:·a:rnm (Balogh szó· 

tá1ából) = tylosis palpebra.lis 
Scleritis, scler'otitis (tunica scle1a a 

tülkös há1 tya), a tülkös hál'tya lobja, 
a szem inas hirtyájának gyúladása. 

Sclex·ob:t'onchior1honchns (crxA"l)pÓ~ 
szá1az; v. ó b1onchio1rhonchus), 
rhonchus brcnchialis siccus, száraz 
l~''r.;1-::>:c_;Tf'j, ~-:,'hgi)l;:bcli ~'z:h:cz légz~ 
zö1ej 

Sclex·ocataracta = cataracta dura 
Sclez·ochorioi'ditis (sclera = scle10-

tica és choriolditis), tülkös hártya·
lob és érhártyalob, a szen1 inas 
és é1hártyájának gyúladása. 

Scle:i·ochoroideostaphyloma (v. ö 
sclera,tuuica c'.i.oroides és stapbylon1a), 
tülkös hártya és érhártyacsap, a szem_ 
inas - és éihá1tyájának csapja 

Scle:rocystor·x·honchns (crxAy;pé;szá1az; 
v ö cystis €s 1hon-chus)1 rhonchus 
vesicula1is siccus, hólyagcsás száraz 
légzözö1ej 

Scler'odactylia (crx),"l)pÓ; száraz, ke~ 
mény V ö. dactylus), az újjak scle·· 
ro1na„féle bántalma. 

• 
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Sclex,odei;·ma, sclex'odex,mia (crx./:i]pÓ; 
kemény; v. ö„ derma) se. adultorum, 
a f8lserdültak bö1keményedése 

Sclerojodinnm (!), a szklerojodin„ 
Scle:r'oma (•0 crx):tÍpú)µo:) = sclere1na 
Selei;omalacia, D1-alacia scle1·oticae, a 

szem inas hártyájának elmállása, ht„ 
gyulása 

Scle:i'omaticns (-). keményedő, ke„ 
n1ényedéses. 

Scleromeningomyces (scle1'omeninx 
= dura n1ater és inyces) = fungus 
du1ae matris 

Scle:c·omucinum, a sklero1nucin anya· 
rozsenyv 

Scleronyxis = scleroticonyxis 
Sclexophthalmia (v ö. scl<:;1a és oph·· 

thalmia) = sclerítis ? ! 
Sclerosis (~ crK):~pú)crt;), a keményedés, 

a száradás. 
Sclexosis ce:c·ebri, az agyvelő kemé .. 

nyedése, az a.gyvelő szürke elfajulása 
Sclex,osis cu tan e a simplex=sclere1na 
Sclex·osis disseminata cerebrospina

lis, az agy· és gerinczvelűnek (cso
portos) góczonkinti szürke elfajulása 

Sclex·osis insnlaris, góczos szürke 
elfajulás. A n1 .. scle1·0sis dissemina.ta 
cerebrospinalis '?? 

Sclerosis latex'alis, az oldalkötegek 
vagy oldalnyalábok szü1ke elfajulása 
V. ö„ paralysis spinalis spastica 

Sclex·osis ossium, eburneatio, csont
keményedés. 

Sclex·osis i:·ennm = nephritis inter
stitialis 

Scle:.:·osis st:c-icte sic dicta, idült 
gerinc:zvelö:ob„ 

Sclerosis telae cellulosae et adipo
sae = scleroderma adultoru111 

Sclerostaphyloma (sclera = scle10-
tica; v. ö staphylonia), a tülkös hár
tya csapja, a szem inas hártyájának 
csapja. 

Sclerostenof!lis (crx.):i]pÓ; kemény i v. ö 
stenosis) = sele1odenna aduH01 um 

Sclerotica, scler·a se. tunica (crx.A-i]pÓ; 
kemény), a tülkös hártya Azonos 
értehnűek: tunica dura, tunica cxassa, 
tunica extüna oculi, cornea opaca. 
Ujabb időben : a sze1n inas hártyája. 

Sclei:otica se J:'emedia (jobb volna: 
xe1nedia scle1'a) 1 exsiccantia, szárit6 
szerek. 

Sclei:·oticectom.ia, iobb: sclerectomia 
'scleroticonyxis (v. ö. slera és nyxis), 

a tülkös hártya szúrása, a szA1n inas 
hárty<l.:jának csapolása. Jobb: sclero .. 
nyxis„ 

Scle:coticostaphyloma = sclerosta .. 
phyloma 

Scleroticotomia, jobb: sclerotomia, 

Scleroticus, szárító, keményedő j 2. 
Ínhártyás, 

Scle1'otinicnm se. acidum (--), anya·· 
rozssav, szklerotinsav. 

Sclerotis = sclerotica, 
Sclexotitis = scleritis. 
Sclerotium clavns DC. = sparmoe„ 

dia clavus Fr. 
Sclexotomia (v ö scle1a; t"ÍfJ.'IO:W rr.et 

szeni), a szem inas hártyájának meg
nyitása 

Sclexoxanthinnm, a szklerokszautin, 
sárga festőanyag az anyarozsban 

Sclerymen. (cr>"J;i]pÓ; keménr j -fi úµ'lrj~ a 
hártya) = sclerotica 

Sclei:ysma (1'"0 crx.J:tjpucrµo:) = scle1oma, 
Sclopetarius (v„ ö. sclopetum), lövési, 

1övésesi lőtt. Aqua sclopetaria = 
aqua vulneraria, a sebvíz. Vuluus 
sclopetariun1, a lőtt seb, Glans sclo
petaria, a goly6. 

Sclopetoplaga (plaga a seb) = vul-
uus sclopetarium. 

Sclopetnm a lőfegyve1, a puska. 
Scobs styracina = sto1·ax vulgaris. 
Scolecisis, scoleciasis (crx.ú))\i]Xt&'I bél·· 

féregben szeuvedni) = helminthiasis 
Scolecodes (crx.UlAi]x.W/511;) = 
Scolocoides (crx.ú)Ai]:t..OÚl5~;)i féregszerű, 

féreggel telt, bélférges. 
Scolex (cl crx.Wl:iJG), 1. a fé1·eg; ·2„ bélfé·· 

reg; 3„ a galand6czfej, a galandóczok 
cysticercus alakja, galandóczdajka 

Scolioma (t"O axo).(ú)µa), az o1dalgörnye 
Jelenleg· többnyire: scoliosis, 

Scoliometra == metroscoliosis 
Scoliosis (~ crxoHú)at; a görbedés, gör

nyedés), a gerincz olrlalagos görnye-
dése, az oldalgörnye 

Scoliosis cervicalis, a nyak old.al· 
göruyéje, a nyaki csigolyák oldal·· 
gö1nyéje. 

Scoliosis cex·vicalis sin.istra, balog 
nyaki oldalgörnyej a görbülés dom
borúsága balra tekint. 

Scoliosis composita, bonyolódott ol· 
dalgörnye. 

Scoliosis dox'salis dexti;-a, jobboldali 
hátgörnye, jobb háti oldalgörnye, A„ 
hajlás do1nborúság11, jobbra tekint 

Scoliosis dorso··lnmbalis dexh:·a1 
hasonló oldalgörnye, inint az előbbi, 
csakhogy vonatkozik az utolsó háti 
s a felső ágyéki csigolyák1a, 

Scoliosis empy2matica, genyn1ell 
okozta oldalgörnye. 

Scoliosis habitualis, szokásszülte 
oldalgö1nye 

Scoliosis lumbalis sinistra, bal· 
oldali ágyékgörnye, ágyéki baloldal·· 
görnye A hajlás do1nborúsága balra. 
tekint 
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Scoliosis partialis 570 Scrofnlosis torpida 

Scoliosis par,tialis, egy helyre szo„ 
ritkoz6 oldalgörnye 

Scoliosis J:'achitica, angolkóros oldal
görnye 

Scoliosis rhenmatica, csúzos oldal·
görnye, 

Scoliosis simple:x, egyszerű oldal• 
görnye. 

Scoliosis statica = scoliosis habi
tualis. 

Scoliosis totalis, teljes, egész geiiucz
re terjedő oldalgöruye 

Scoliosis tranmatica, sérüles, illető
leg heges összehúzódás okozta oldal
görnye 

Scoliosometrum, scoliosometer· (v, 
ö, scoliosis és -rO µéTpO\I r_rebát vagy 
scolioseo1netrum vagy i·öviden: sco
liometrum), oldalgöruyemérö 

Scolioticns (v. ö scoliosis) 1 görbedő, 
mi az oldalgörnyé1e vonatkozik 

Scolopendxinm oft'icinale seu offi
cina.J:'nm W.(TO oxoA011:Év8ptov ), szarvas 
nyelvű bordalap, Synony1n : asple„ 
nium scolopendrium Linné. 

Scolopomachexinm (TO crxoAonoµl'.'lzctl·· 
ptov), kusztora, hegyes szike 

Scopaxii cacnmina, közönséges seprű 
lon1bozata V ö spartiu111 scopariu111 
Linné. 

Scoparinnm (-), a seprű sárgája, a 
skoparin 

Scope, scopia, scopns (·~ crxorc1}7 ;) 

O'X01t"(á, 0 crxo11:0';), a vizsgálat, a vizs
gáló. 

Scopometrnm (v .. ö. scopos és TO µ{· 
Tpov a mérő), a látástávolság inthője 

Scoptnla, gen. - oi:·nm = scapulae 
Scox· (TO crx.Wp; gen, axa<Ó;), a bélsár, 

az emésztet A nép az utóbbit 
használja, ha illedelmesen akarja ina
gát kifejezni "'Ne111 mén (rr1egy) az 
en1észtetem « = uincs székeleten1. ~Bél· 
sár« a német »Darmkoth« forditása 

Scoz:amis (~ ax(t)pa.:µL;), szobai áinyék .. 
szek, gyalogszék 

Scox·butns (hollandul : scho1·rbuck) 1 a 
süly, A nép süly alatt vidékünkön 
(Szeged tája, Torontál éjszaki része) 
syphilist ért. ' 

Scorbntns mercni:·ialis = stomatitis 
inercu1ialis. 

Scox'bntus ox'is = stomatitis 1nercu
rialis 

Scox,dium (Tb axÓp8tov) = teucrium 
scordium 

Scoi:·ia (-fi ax(t)pl!X), salak, e1nésztet 
Rendesen : scoriae. 

Scoxia animalis, állati emésztet 
Scoriae cutaneae, a vedlet, hám„ 

foszlányok„ 
Scoricus (-), salakos, emésztetes 

Scorodosma foetidum Bunge (v. ö, 
scor és "Í) Ocrµ:ií a bűz), állit6la.g azon 
növény, melytől a bűzaszat ered. 

Scorpiodexis (ö ax.oprclo; a skor-pió, 
-fi 3i1~t; a marás), skorpiószúrás, skor· 
pión<a1ás, bökölmarás. 

Scox·pion1 scox,pius (6 crxop;;:(o;, O"XO?·· 
TI[w-.), a bököl, skorpió 

Scox'piostigma (v. ö. sco1píon és eb 
cr<lyµ.a. a szúrás) = scorpiodexis. 

Scox,tnm, 1. durva bőr ; 2 szajha (a ve„ 
ste scortea qua indutae erant istae); 
3 = scrotum 

Scox·zonex-a hispanica Linné (escu
e1zo, esco1zon spanyol sz6), spanyol 
pozdor. 

Scotasma (-) = scoto1na. 
Scotasmus (d crxora.aµó.;) = scotoma. 
Scotodea (<U ü'A.ot"Wóta.), foltok a látás-

tér ben. V, ö„ 
Scotodes (crxo"C"c.53"1);), 1. sötét; 2, szé

dülő, szédelgő. 
Scotodine, scotodinia 
Scotodiniasis (~ 111eo"("0Ql-."l'J, ~ oxoLoÖ~'Jlo:, 

~ oxo1"o3tvlacr~i;), 1.. szédülés szem
elsötétedéssel; 2, = scotodea„ 

Scotoides ( O"XO"C"oe:ióríi;:) = sc.:otodes„ 
Scotoma (,Q crxó,wµa..), l, a szédülés ; 

2 látásté1 beli foltok 
Scotomaticus (axonuµaTtxÓi;), 1. szédülő, 

szédelgő; 2. 1ni a suoto1ni\1a vonat
kozik. 

Scotos (0 O"XÓToi;:), 1 a ho1nily; 2„ 
scotomia .. 

Scotosis (~ crx.O'nuati;). V. ö scototna. 
Sox·eatus, scx·eatio (screare hákogni), 

a hákogás, hará.kolás. 
Scxiptnlns = scrupulus 
Scx·ipulax·is (-), terecses, ·v. ö 
Sci:,ipnlnm, scripnlns (sc.:ribe1·e i1ni) 

= sc1upulus, 
Scr'obicnlatl.'ls, scxobiculosns (-), 

gödrös. v„ Ö, 
Sci:obicnlnm., scx·obicnlns (scrobs 

gödör, kies,), a kis gödör, a gödröcs, 
kis verem. 

Scx·obicnlnm. v. scrobiculns cor·dis, 
a szívgödör, 

Scxobicnlum variolae„ 1„ a himlÖ·· 
tüszü központí"'göd1öcskéje; 2 Kraus 
-Siebenhaar szerint: a. m, cicatri .. 

. cula variolae, hhnlőhely, hímlőheg„ 
Scrobicnlns = scrobiculu1n 
Sci:·ofnla (állit6lag: scrofa sertvés 

sz6t61) 1 a görvélyes mirigydaganat, 
a görvély. 

Scz'ofulax•ins = scrofulosus. 
Scx'ofnlosis, sc:rophulosis {v ö. scro

fula), a gö1vély1 görvély báutalom. 
Scr·ofnlosis ex ethica, izgékony gör· 

vély 
Scr'ofnlosis tor·pida, renyhe görvély 
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Serofnlosns, scrophnlosns 571 Seborrhoea ciliaris 

Scrofulosus, scrophulosns, görvélyes. 
Morbus sc:rofulosus = scrofulosis 

Scr·ophula = scrofula. 
Scrophnlaracrinum (v ö scrophu

laria aquatica és acer csipös), vízi 
tákajakgyanta 

Scr·ophular·ia aquatica Linné (v ö. 
scrophula), vízi tákajak. 

Scrophularia nodosa Linné, bodza
tákajak, fekete csalán, torok gyíkfű, 
varjú„mogyol'Ó. 

Scr·ophularinnm (v. ö„ scrophularia), 
a tákajak keserűje„ 

Scr·ophularbsminnm (v. ö. scrophu
laria és ~ 0D"µYÍ az illat), a tákajak 
illó olaja 

ScrophulaJ:·ius = scrofula1ius 
Sci:·ophnlosis = scrofulosis. 
Scrophnlosus = scrofulosus. 
Scrotalis {v. ö. scrotum), borékos, 

boréki Heruia scrotalis, hereborék
sérv. Carciuoma scrotale canüna
riorun1 angEco1u1n, a keményseprők 
borékrákja Nervi scrotales, a he1e„ 
borék idegei„ Venae s0rotales, a herc
borék erei. 

Scr'otocele (bybridu1n) = oscheocele,, 
Scrotosai;·cia (hybridum) = sarcocele 
Scrotnm (v. ö. sc1otun1)1 a he1ebo1ék, 

a tök, a tökzsacskó Synonyn1jai: 
1narsupiun1, burs.i, börzsacskó, cru
n1ena kis pénzzsacskó, vasculum tes„ 
tium heretartó, per a, saccus coriaceus 

Sc:1·otnm cordis = pericardium, 
Sci;·npnlns (v. ö scriptulus), orvosi 

szempontból: terecs elavult orvosi 
súly. 

Scrntatio (scrutari vizsgalni), a vizs
gálás, búvárkodas. 

Scx·ntator (-), a vizsgáló, a búvár 
Scx·ntator natnrae, a természet-vizs„ 

gáló, a ter·mészet-búVái. 
Sc:1·ntator repercnssionis = plessi-· 

metrum, anticopon1etrum. 
Scnleinnm (? !) = scillitinun1. 
Scntalis (v, ö scutum), paizsszcd:í, 

paizsidomú Oartilago scutalis 
ca1 ül a go ensifo1 mis 

Scntellnm (scutum kies.), kis paizs. 
Scntiformis (v. ö, scutu1n és forma 

az ido1n), paizsszerű, paizsidon1Ú. Os 
scutifor1ne = patella, 

Scntnlae ( '-), ostorszíjjak; 2 phalan·· 
ges digitorum. v„ Ö, 

Scntnlnm favi (-), a fejkosz tányé1jai 1 

korongjai, V ö 
Scntnm (-), 1 a paizs ; 2 .. dartilago 

scutifo1·1nis = cartilago ensiformis. 
Scntnm cordis s. pectoris = sternum 
Scntnm stomachicnm, valamiféle el· 

avult gyo1nortapasz, 
Scybala (scybalon többese). V„ ö. 

Scybalon, scybalnm ('rO_ cxtÍ~ci:Aov j 
pluralis : ,a axu'~W.a:) 1 a bélsárkoloncz 
emésztetkoloncz. 

Scylia (~ cr.tÍAAo.:) = scilla, 
Scyllitnm (?), inositszerű -kristályos, 

halakban talált izomczukor. 
Scyphifer1 scyphiferns (hybridun1) 

= scyphiphorus 
Syphiformis (hybridum); jobb 
Scyphodes, syphoides (crxucpoe~lhí;, c-xu

cphl31J;), tülcsérszer li, kehelyszerű, 
serlegidomú. 

Scyphophoxns (v. ö„ scyphus i (fllpe~'i' 
viselni), kehelytart6, kehelyszerű tar· 
t6kkal ellátott„ V. ö. 

Scyphns (Ó axúrpo;), a kehely, a serleg, 
a tölcsér 

Scyphns ce:rebr·i infundibulum 
cer ebri. 

ScyphnsViensseini, Vieussen tölcsére, 
iufundibulum cochleae. 

Scytalis (~ crxut'aH;), 1 levélhordó-pál
cza; 2. phalanx 

Scytechos ('rO crxVro;, a bő1· ; v. ö 
echo) = sonus coriaceus. 

Scythropasmus (crxu~phl"Kcl~e1v, szomo
rua.n tekinteni), tört tekintet, nlint 
rosz k6r:jel 

Scytitis (v. ö. scytos) = dermatitis. 
Scytodepsia remedia (-), cserző 

szerek„ V ö. 
Sytodepsictts (crxuTo3et.j.nxéi;:), 1. cserző; 

2. tannicns. 
Scytomorphosis (v„ ö, scytos és mor· 

phosis), kóros· bőrelváltozás 
Scytomorphoticns (v ö scytomo1·· 

phosis), 1ui a köztakaró kóros elvál„ 
tozását illeti, arra vonatkozik 

Scytos (TO crxÜTo;), az irha, a bőr, a 
köztakar6, 

Sebacens = sebosus, 
Sebacicns, sebacylicus (v ö seburo)1 

sebacylsavas1 faggyúsavas. 
Sebacyln:c·icns (sebacylicus és uricus), 

~ebaczilursavas, sebacylsavas 
Sebei (?), Hyrtl sze1·ínt = chemosis, 
Seborrhagia (v„ ö. sebum és ~ fio.:y"fÍ 

a szakadás 1Iybridu1n) = seborrhoea. 
Sebo:c·x·hoea (sebum a f0..ggyú, P~tv 

folyni, tehát barbarismus; azután 
vi non1inis absurdum, mert s faggyú 
nem folyékony), ti. köztaka16 faggyú·· 
mirigyeinek rendellenesen nagy fokú 
zsír elválasztása Jobb volna: pimelo
rrhoea vagy steatorrhoea 1fagyarul: 
faggyúár, faggyú6tvar ? 

Seborrhoea capillitii, a fejsisa.k 
faggyús ótvara. 

Seborrhoea ciliaris, a pillaszőr n1iri„ 
gyeinek kóros zsír elválasztása, 
faggyúárja. Bakigh szótárában : fagy
gyús pillaször6tvar ? 
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Seborrhoea congestiva 572 Secnndae 

Sebor:i·hoea congestiva = 
Sebor·rhoea faciei, az a10z faggyús 

ótvata. 
Seborrhoea fn:i·fn:i·acea = sebor1·hoea 

sicc a 
Sebo:i;r·hoea localis, helyhez kötött 

faggyús ótvar 
Seborrhoea nigx-icans = sebo11hoea 

faciei blepharomelaena 
Seborrhoea. oleosa seu adiposa, ol~jos 

6tva:r 
Se bo:c·rhoea sicca seu sqnamosa, 

száraz faggyús ótvaL 
Seborr·hoea sqnamosa neonatornm, 

ichthyosis sebacea neonatorum, a 
csecsemők faggyús halpénzbántalma 

Sebor.1·hoea syphilitica, bujakóros 
faggyús ótvat'. 

Sebor:c·hoea nniversalis, általános, 
egész testre ter:jedö faggyús ótvar. 

Sebosns, faggyús, scbaceus. Glandulae 
s'ebaceae) rectius ))sebipa.ra:e«, faggyú
n1iiigyek 

Sebum, a faggyú 
Sebnm aurium = ce1umen. 
Sebnm cervinum, szarvas faggyú. 
Sebnm cntaneum, a bélr· faggyllja 
Sebnm ovile1 a juhfaggyú 
Sebum palpebr·ale = le1na 
Sebnm praepntiale, a n1ony fagy-

gyúja. 
Sebnm stillingiae, stillingia.:vaj. 
Secalé ce:reale Linné 1 a rozs, 
Secale cor·nutum, az anyarozs. Azo-

nos értelműek : secale luxuriaus, 
calca-r secalis, mater secalis, clavus 
secalinus V ö. spermoedia1 clavi
ceps, stb 

Secalinus (v ö secale)) rozsos 
Secer·nens (secernore elválasztani), el„ 
„választó Glandulae secernentes 1 el

választ6 mirigyek 
Secessio (secedere elválni), eltérés, 

kiválás, elválás. 
Secessio faeciu:tn, a székelés 
Secessus = secessio. 
Secessns involuntarii, a'karatellenes 

ürülések, szBkeletek. 
Secr·eta (secretum többese), a vála~ 

dék ok 
Secretio (secerne1e elválasitani), az 

elválasztás. 
Secxetio bilis, az e11eelválasztás. 
Secretio lactis, a tejelválasztás 
Secretio sa.livae, nyálelválasztás 
Secx·etio nr·inae, a húgyelválasztás. 
Secretio vicaria, pótló elválasztás stb. 
Secretox·ius C-·), elválasztó, elválé·· 

kony 
Secr·etnm (v ö secernens), a váladék, 

váln1ány 
Secretus (-)i elválasztott lfu1nores 

sec1·et~ az elválasztott nedvek, a 
válad8kok1 secreta 

Secti-0 (secare metszeni), a metszés, 
nyitás, vágás, a »bontás«, a 
bonczolás„ 

Sectio alta =- sectio hypogast:rica. 
Sectio anatomica, anatomia, tetem·· 

bontils, tetembonczolás, 
Sectio bilater-alis, mindkét oldali 

gáttá.ji kömetszés, vagy kövágás„ 
Sectio cadavei:-is, a hulla-bonczolás, 

a tetembontás, t e te m b o n e z o 1 ás. 
Sectio caesai:ea, a császármetszés, 

császárvágQ,s. 
Sectio circnlai:·is, a körmetszés, kör

vágás 
Sectio elliptica, körkörös metszés, 

körös vágás 
Sectio hypogastrica, epic,ystotomia, 

a1Jpa1atus altus, magas kömetSzés 
Sectio lateralis, oldalages kö1netszés 
Sectio legalis, törvényszéki bonczolás 1 

bir6ilag elrendelt tetembontás, 
Sectio lobnlax-is1 lebenykészitö.mct· 

szés, lebeny··vágit,s 
Sectio mediana = sectio verticalis 
Sectio ovalis, tojásdad-1net:;;zés, tojás

dad vágás. 
Sectio pe:c·ineo-vesicalis, appa1·atus 

minor, gáttáji kélmet.szés, gáttáji kö
vágás 

Sectio praei:ectalis s~u .inxt~ Ne„ 
laton, Nelaton„féle végbélelőLtí kö„ 
111etszés v l;:övigas 

Sectio prostatica, düU.ímidgytá.ji kő„ 
metszés v kövágás 

Sectio quadrilateralis sec. Vidal, 
Vidal„féle ntlgy oldalú kőmetszés. 

Sectio i:·ecto-vesicalis, proctocys· 
toto1nia 1 végbél„húgyhólyag„vá,e;ás. 

Sectio sec Chopa:c·t, Chopart-féle 
csonkit6-1ne~szés1 Chopirt. féle vigás 

Sectio sec Mariani, lithotomia cu1n 
apparatu majore seu magno. 

Sectio sec. Syme, Syme·féle csonkit6· 
n1etszés, Symo„féle vágfis 

Sectio subcutnnea = myoto1nia, te
nontotonüa 

Sectio n:r·eth:r·alis a la boutonni8xe, 
gom blyuksze1·ű hligJ csö-vág;ás. 

Sectio va.gino· vesicalis = colpocys· 
totomia 

Sectio ver·ticalis sec Allar·ton 
középgáttiji kömetszés, v„ kövagas 

Sectio vesicalis = cystotomia 
Sectio vesicn~vaginalis = colpocys

totomia 
Sectio vestibnlaris sec. Lisfi:anc, 

Lisfranc-féle hüvcl) csarnoktáji kö· 
inetszé;;, v. kövágás 

Secundae (secundus második), placenta 
és e magzat mezei, burkai. (Fallopia 
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Secnndarins 573 Semen andae 

és Mundinus„) A magyar nép csak„ 
ugyan - másának mondja. 

Secnnda:r·ins (--),másodlagos, iná.sod
rendü. Morbus secundarius, LJásod~ 
lagos bántalom Medicus secundarius, 
másodo1vos, alorvos, a primarius, 
a föorvos segédje v„ Ö, primarius. 

SecÚndina cerebz.f = pia mateL 
See·undina oculi = c.horoidea és iris, 

mivel azt hitték, hogy a pia mater 
(= secundina cerebri), fö1ytatása 
Hyrtl 

Secnndinae = secundae. 
Sedans (sedare enyhíteni)1 enyhítő 
Sedantia =::. sedativa. 
Sedativa se. remedia = remedia 

anodyna. Sal sedativu111 = acidnm 
boracicum„ 

Sedativns (v ö sedans): enybitö, csil
lapító. 

Sedenta:r·ins (sedere ülni), ülő. Os 
sedentarium, os ischii, az ülőcsont. 
Vita sedentaria, ülő életmód 

Sedes (sedere ülni), 1. az ülés; 2. az 
ülep, fax,; 3 székelet 

Sedes acholicae (sin.e. ictero), epétül 
ment székelet sárgasag nélkül 

Sedes e:r·uentae, véres székelet 
Sedes procidua = prolapsus recti. 
Sedile, a szék, az ülep 
Sedilia = nates. 
Sedimentatio (-), az ülepedés V. ö. 
Sedimentnm (sedere ülni), az üledék, 

a csapadék 
Sedimentum n:r.fnae, a húgyüledék 
Sedimentum urinae Iate:ritium, tég

laporszerii húgycsapadék 
Sedum aci:·e Linné, bo1sos szakafű, 

báráuycsecsfü 
Sedum majus se1npe1vivum tecto .. 

ru1n. 
Sefiros (a1·abs) abs~essus 
Segapenum = sei:apinum 
Segmentum (secare szelni), a szelet, 

a szelvény, szakasz, !"ész 
Segmentum cax'tilagineum tr-a

cheae = annuli tracheae semicar
tilaginei, a légcsö félporczos gylirűi. 

Segnitia, segnities (segnis loinha, 
renyhe), a renyhesóg, 101uhaság„ 

Segnities alvi, székeletrenyheség. 
Segnities vii:ium, erőtlenség, eréífo

gyatkozáS 
~eidlitz powdei:· Anglicox"um = pul·· 

vis aihophorus seidlitzensis 

Sei:riasis (~ crstpl("f.crc.;) = siriasis. 
Se isis ( ~ astctc:) = 
Seismus (Ó crstcrµói;) = commotio 
Selene (~ aú,"1~ri)r 1. a hold; 2. köröm-

virág 
Seleniasis (-fi cri::),svla.crt . .; ?) = 

Seleniasmus (0 cri::A11vtctcrµÓ;), a hold .. 
k61ság, alvajárás, morbus lunaticus 

Selenicicns (v seleninm), selensavas, 
szelénsa v 3-S, 

Selenium (selene ?), a selenium, sze„ 
leniu1n. 

Selenobletus (ai::Ai::vo'[3A'l")-ro.;), holdk6ros. 
Selibra, sem.ilibr·a, félfont. 
Selinum auethum Roth (-rO créAt~O'I) 

= anethum graveolens L. 
Selinum aJ:'changelica Lk. = arcban·· 

gelica officinalis Hoffm. Egyéb syno
nymjai: angelica al"changelica L., an
gelica officinalis Mönch, augelica sa·· 
tiva Miller 

Selinum impei-atoxia Cx,tz. = impe„ 
ratoria ostruthium L 

Selinum peucedanum Wigg. = peu
c.edanum officinale L .. 

Selinum pubescens Mönch 
Selinum sylvestx'e Crtz = angelic.a 

sylv~st1is L 
Sella (--), az ülés, a nyereg, a szék 
Sella equina = sella turcica, 
Sella obstetricia, a szülőszék, vaj U· 

dó szék. 
Sella turcica, a török nyereg, ephÍIJ· 

pium, 
Sema ( tO criip.'l'.), a jel, kórjel, a kórtünet 
Semasia (~ cr·fjµcta(a:), a jeladás, a jel-· 

zés, az előjel 
Semeca:rpus anaca:1·dium Linné (v. 

ö. semeion és ca1pus), keletindiai 
sintafa. (Honnan ered e mlünegne·· 
vezés ?) V ö. µ.naca1diu1n officinarun1. 
Balogh Kon1mentá1:ja 

Semeiopxaphia, semeiologia- stb. V 
ö. semiographia, semiologia 

Semeion (-rO cr"/]µtlov) = sema. 
Semeiosis (~ cr'l")µi::lwcrt~). a kórjelzés 
Semeiotice = semiotice 
Semen (sereie vetni), 1. a mag; 2 az 

ondó, 
Semen abelmoschi, m6suszmag„ Egyéh 

synonymai : grana moschata, sernen 
alceae aegypticae, 

Semen acanthii, pordonmag„ Fructus 
acanthii 

Semen actes = grana actes = baccae 
sa1nbuci. 

Seme:n adjowan, adjowan1nag, adjo„ 
wangyümölcs, Fructus adjowan. 

Semen alceae aegypticae = semen 
abelmoschi 

Semen althae J.e, zilizmag 
Semen ammeos c:c'etici = 
Semen ammeos veri = semen adjo

wan, seu ajowau. 
Semen amomi = piper jamaicense 

Fructus amomi 
Semen andae, andamag, arara1nag 

Nuces andáe. 
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Semen anethi, kaporn1ag Fructus 
anethi 

Semen angelim, angelin1mag. Növé·· 
nye: geo:ffi:oya spinulosa :&fait. és 
geo:ffroya vermifllga :i\{ar h. 

Semen angui:-iae = semen melonis 
Semen anisi vulga:ris, közönséges 

ánizsmag. F1 uctus anisi >rulgaris 
Semen anisi stellati, csillagos ánizs

mag. 
Semen apii, czeller1nag. 1<~1uctus apii 
Semen apii ho:c·tensis, petrezselem

mag. Fructus apii hortensis. 
Semen arachidis hypogeae, a földi·· 

dió, a földidió magja. 
Semen ai:·ecae, a beteldió. Azonos: 

nuces arecae, nuces hetei 
Semen avellanae, a mogyoró„ },Tuclei 

avellanae 
Semen a venae, a zab. F1 uctus a venae 
Semen badiani = semen anisi stel

lati 
Semen balsamitae = se1nen costi 

hortorum„ 
Semen behen, behendi6 Azonosak: 

nuces behen, glandes unquentariae, 
balani myrepsicae s, miristicae 

Semen belladonnae nadragulya111ag 
Fructus belladonnae. 

Semen bismalvae = semen althaeae 
Semen bombacis, gyapotmag. 
Semen bonducellae, bondricellama.g, 

bondukmag 
Semen cacao, kakaobab. V. ö. f3.bae 

cacao. 
Semen cannabis sativae, a kender

mag. Fructus cannabis. 
Semen cax·damomi, kardamommag. 
Semen cai:·dui benedicti, áldott csü~ 

küllőmag. 

Semen cai:·dui Mariae, tarka bogács~ 
mag~ .Azonos: fructus cardui Mariae, 
Növénye: silybum 1na1ianum Giirtn ; 
carduus marianus rJ 

Semen cai:·dni tomentosi = semen 
acanthii. 

Semen cai:·thami tinctoxii, sáfrány 
szekliczemag„ Fructus carthami :N"ö
vénye: ctt.rtha1nus tinctorius L. 

Semen ca:rvi, a kö1nénymag. F1uctus 
carvi 

Semen catapntiae majoris = semen 
ricini 

Semen catapntiae mino:ris = euphor~ 
bia lathyris L„ 1nagja. Azonos: grana 
regia minora, 

Semen catharticum americannm , 
= semen ricini majoris V ö, nuces 
catharticae americanae seu barba· 
denses, 

Semen chenopodii anthelminthici, 
amerikai bélféreghajt6 libatoppmag 

Növénye: chenopodium anthelmin~ 
thicum Linné. 

Semen cichoxii, katáng1nag. 
Semen cicntae = semen c0nii 
Semen cinae = fiores cinae 
Se:rnen cinae conditum, czina~zukor· 

kák, gilisztaürömczukorkák, 
Semen cinae halepense, 'keleti v, 

levantei czinaviiág. 
Semen citi:·nlli = seu1en melonis 
Semen coccognidii = baccae cocco

gnidii. 
Semen cochleaxiae, kanalas to1ma-

1nag 
Semen co:ffeae (fabae coft8ae), nyer:> 

kávé, kávébab. 
Semen colchici, ,Jszi kiki1icsmag. 
Semen colocinthidis, sártökmag. 
Semen uonii, foltos bürökmag Azo·· 

nos : fructus cic"'.ltae v conii 
Semen cont:c·a = flo1es cinae 
Semen co:r•iandxi, koriand1"01111nag 

Azonos: fructus co1iaudri. 
Semell costi ho.x-toi:·um, balzsamiut

váradicsmag 
Semen crotonis tiglii (grana tiglii), 

krotonmagvak 
Semen cucnmc.x·is, ubo1ka1nag 
Semen cncnme:c'Ís aquaticae, görög

dinnyemag. V. ö. semen u1elouis. 
Semen cncnrbitae, tökmag. Növé

nyei: cucurbita lagenaria L., lopó
tök. Ennek synonymjai: cucurbitá 
leucautha Ducl , lagenaria vulgaris 
Sa1. ; cncurbita pepo Duch, uri tök 

Semeu cumini, a kumiumag, cumi
num cyminu1n L magja„ R61nai kö· 
1nény, szere~senkö1néuy? Fructus 
cumini. 

Semen cn:r·cadis = semen riuini in
fernalis 

Semen cydoniae, birsalmamag Cy
donia vulga1is Pers. = cydonia eu
ropaea Sav = pyru_s cydonia L, 
sorbus cydonia Crantz 

S0men Cymini = Semen CUI1llill 

Semen cynae = fiores ciuae. 
Semen cynosbati = fi:uOtus cynosbati 
Semen datnrae = semen st1amonii 
Semen endiviae = semen cichorii 
Semen e:rucae = semen ---sinapis albae 
S~men er·ysimi, zso1nborritag V. ö. 

sisyn1brium officiuale Scop 
Semen fabae albae, fehér bab, fehér 

paszuly 
Semen fagopyri, & pohcinka Azouos : 

f1 uctus fagopyri. 
Semen foeni graeci, bakszarvu lep

keszegmag 
Semen foenicnli aqnatici (fructus ), 

bösövénymag„ .Azonos: fructus ph0-
landrii 

• 
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Semen fOenicnli :t'Omani, l'Ómai v 
franczia köményn"!ag, édes kömény 
V. ö„ fructus foenie;uli romani. 

Semen foenicnli vulga'.J:·is , közön
séges kömény. ·v. ö. fructus foeui
culi vulgaris 

Semen frumenti = semen seealis 
Fructus f1u1nenti. 

Semen genistae scopa:riae = semen 
spartii scoparii 

Semen gossYPii, gyapotmag, a gos·· 
sypium fajok magva V ó semen 
bombacis 

Semen gynoflar·diae, gynocardiamag, 
ginokardiamag, chaulmugramag 

Semen helianthi, naprafürgómag, 
napra forgó termés„ Fructus helianthi 

Semen hordei, az árpa Azonos: 
fructus hordei 

Semen hordei pei:latum, az árpakása. 
Semen hor·dei tostum, pörkölt árpa 
Semen hyosciami, belénde]nnag, fe-

kete beléndekmag 
Semen hyosciami albi, fehér belén„ 

dekmag 
Semen hyosciami nig:r·i se1nen 

hyosciami 
Semen jequixity, jequi:ritymag 
Semen Ignatii = fabae Scti Ignatii 
Semen irionis = scn1en erysimi. 
Semen lactucae vi:r·osae, mérges sa·· 

látamag 
Sem.en lentis, a lencse 
Semen lini, lenmag 
Semen lolii a konkoly, Azonos: fruc

tus lolii.. 
Semen lycopodii, korpafű1nag 
Semen maesae pictae, saoriamag, 

szaoriamag. 
Semen maydis s ma11s, a tenge1·i, 

a szemes kukoricza. 
Semen melanthii = SG.men nigellae 
Semen melonis, görög dinnyemag. 
Semen melonnm, sárga dinnyemag 
Semen mezex·ei = baccae coccoguidii 
Semen milii, a köles, a kölestermés. 

Azonos : úuct.us milii. 
Semen moschatnm; 1. semen abel-

IliOschi; 2. nuces moschatae. 
Semen mnlieb:r·e, a pete.? 
Semen myr·isticae = nux moschata 
Semen nigellae, kandillamag, fekete 

köinénymag 
Semen oryzáe, a rizs, A. m. fructus 

piyzae 
Semen paeoniae, bazsalrózsamag 
Semen papavexis, a mák 
Semen papaveris albi, a fehé1 inák. 
Semen pe:r·sicae, nuclei persicae, őszi 

baraczkmag 
Semen petroselini, petrezsele1nn1ag. 

A.zonos : fructus petroselini. 

Semen phaseoli = fltbae albae, semen 
fabae albae 

Semen phelland:r·ii = semeu (fructus) 
foeuiculi aquatici. 

Semen physostigmatis, a kalabár bab 
V ö faba calabarica 

Semen pineae = nuclei pineae, pi
neoli 

Semen pisi sativi, a borsó. 
Semen pistaciae = nuclei pistaciae 
Semen pOrtulacae, kövér porcsinmag. 
Semen psyllii, bolha útifümag. 
Semen puchnr'im = · fabae puchurin1 
Semen pnlica:I'Íae = semen _psyllii. 
Semen qne:r·cus = glandes quercus 
Semen qne:r'Cns tostnm, pörkölt makk 
Semen ricini = semen ricini vulga1is 
Semen ricini infe:r·nalis = 
Semen ricini majoxis (v, ö nuces 

catharticae americanae), amerikai 
hashajtó diók, jatropha curcas diói. 

Semen ~·icini vnlga:ris, himbojmag. 
Azonos értelműek: semen cataputiae 
majoris; cerva 1na.jo1, grana Iegia 

Semen sabadillae (fructus), szaba·· 
dilla mag. 

Semen sanctnm = 
Semen santonicae = flores cinae. 
Semen secalis, a rozs 
Semen sesami, a szeszám mag, sesa„ 

inum 01ientale L. magva. 
Semen simabae, szimubamag. 
Som.cn sinne = flol'OS cinae„ 
Semen sinapis albae, fehér mustár

mag 
Semen sinapis ~igx·ae, fekete mustár· 

mag. 
Semen Sophiae 
Semen Sophiae 

zso1nbormag 
Sophia L, 

Semen so:r·ghi, 
köles. 

chi:r·n:r'gorum, Zsófia 
V ö sisymbriu1n 

a dsura-szerecseu 

Semen spartii scoparii, közönséges 
sep1űmag 

Semen spinae albae = semenacanthii 
Semen staphidis agr·iae, a féregölö 

boroszlán magja. 
Semen stx·amonii, Inaszlagos redö

szirom1nag. 
Semen stx ychni = nux vomica 
Semen tanaceti, váradicsmag, f:rúC· 

tus tanaceti 
Semen thanginiae, tanghinii.i. mag, 

tangin1nag. 
Semen thevetia,thevetia-mag, ikkotli

mag. 
Semen tiglii s tilii = grana tiglii = 

semen crotonis tiglii 
Semen tonco = fabae tonco, 
Semen tr'itici, tiszta buza. A fructus 

tritici. 
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Semen nnquentai:·iae = glandes un-
quentariae 

Semen nrticae, csalán mag, 
Semen vii:ile = spe1·ma. 

Semina coccnli indici seu levantici, 
seu pi s e a t.o 1 i i, halvészmagvak 

Seminalis (semen a mag), magos 
Aura seminalis, az ondó párája 

Semiuatio (semen a mag), az ondó
vetés a n1éhbe. Balogh sz6tárábóL. 
Szóról szóra: 1nagvetés Azt,"tarto1n, 
hogy »ondóvetés« n1agya10sabb, mint 
»ondólövellés« 

Semen vomicae = nuz vomica 
Semen zedoariae = semen cinae 
Semestxls, félévi, feléves. V. ö 
Semestxinm (- ), a félév 
Semialbinismns (semi fél és albinis·· 

mus), félalbinismus - szerecsen fa
joknál. 

Semianimis (-), félhDlt, elhalt, el 
~jult, vélt holt, semivivus 

Semicanalicnlns (semi fél és canali·· 
culus), félcsatorna, csorga, barázda 
v„ ö 

Seminexvosns (semis fél, ner·vus ideg 
in), 1 félidegii; 2 tulajdonkép = 
= semitendinosus, senütendineus 

Seminex: (semis félj nex. a halás), 
félholt, holdokló1 vélt holt. 

Seminocephalns = heminocepbalus 
V ö hemicephalus. 

Semicanalis nex·vi Vidiani, a Vi·· 
dian-féle ideg bai:ázdája 

Semicanalis tenso:x·is tympani, a 
dobfeszitü iuának barázdája, 

Semicapinm (Balogh sz6tárából) = 
se1nicubium, henücupium. 

Semicephalns = se1nicephalus 
Semicircnlaris·· = 
Semicircnlatns (se mi íél, cir culus a 

a kö1) félkörös. 
Semicb: cnli ossei = ductus sen1icir

culares labyrinthi V. ö„ 
Semicirculns (v. ö se1nicircularis), a 

félköi:. 
Semici:J:·culns exscnlpatns ao:i:ticns 

diaph:tagmatis = hiatus ao1·ticus„ 
Semiconducto:i:· (semis fél, conductor 

a vezető), félvezető, félkalauz (?) 
Semicondnctorins l"v ö„ sen1iconduc 

tor), félvezető. (! ?) 
Semicnbinm = 
Semicupium (se1ni fél, cuba.ro fokiidni): 

félf"tlrdő vagy ülőfürdő 
Semidecnssatio (v„ ö. sem is és decus„ 

satio), félke1esztezödés 
Semidecussatio ner·vornm, a látŰ·· 

ideg félig kereszteződése. 
Semilocnla:xls (semi fél és locularis)i 

félrekeszes Balogh sz6táráb61 
Somiluna:xis (semis fél, lunaris hold

alakü.), félholdalakÜ. 
Semilunnla (semi fél ; lunula holdaos), 

félholdacs · 
Semilnnula unqnium, a 1':.örön1 fél

holdacs, a körömvirá.g 
Semimascnlns, herélt„ Azonos; he1ni

andrus, castratus. 
Semimembrauosns (semis fél mern 

brana a hártya), félhártyás. 1\IJ:usou·· 
lus semimen1branosus, Iíyi:tl szerint: 
seroitendineus crassus, vastag félig
inas izom. 

Semimortnns (semis f<iil, mortuus holt), 
félholt, v é 1 t h o 1 t. 

s~mina (semen többese), a magvak 

Semiogi:·aphia ('rO 0'1]µEfo'J a kórje11 

ypá~e:t'I leirni), k6rtünetrajz, a kÓr· 
tünetek leirása 

Semiogxaphicus, semiogx·aphns (v. ö 
semiographia), kórtiinetrajzi stb. 

Semiologia (·~ O'ijf.1.W).oyloc) = sym-pto .. 
tna.tologia. 

Semiologicns = 
Semiologns (v ö senüologia), k6r· 

jeltani, k6rtünettani. 
Semiotica

1 
semiotice ('Íj Oijµ~tüit'tx'l)) 

= semiologia. 
Semioticns (ol)µttwnxó;), kórtünP-ti, 

kó1jeltaui 
SeD1ipennatn!'I (se111is fél; p.enna tolll, 

féltollas 
Semiplegia (1osz) = hemiplegia. 
Semisideratns (se1ni fel; v ö side· 

ratus) = paraplecticus, hemi:plecticus 
Semisomnis = 
Semisopitus = 
Semisopoi:ns (semis fél, sopor mély 

álo1n), féláhnú, féláln1os 1 áhnatag. 
Semispecnlum (se1nis fél, speculum 

a tükör), a vájt kalauz, itiuerariu1n. 
Semispinatus, semispinalis (se1nis 

fél, spina a tövis): féltövises 
Semitendinosus rectius - semiten

dinens (semis fél, tendo az ín), fél
inas, fEllig inas J'lfusculus sen1itendi
nosus, félig inas izon1 Se1nitendineus 

erassus V„ ö. se1nimen1branosus. 
Semitertianns = homitritaeus. 
Semiuncia, semnntia (sen1is fél, 

uncia az obony), félobony = 17 5 
gramm. 

Semivix· = henliaudrus, castratus, 
Semivivns (semis félj vivus élő) = 

se1nimortuus, se1nianitnis 
Serit.pei:·vivnm tectoxnm L, r6zsás 

fülfü, a fehér szaka 
Sempexvivnm ma:i·inum = aloe. 
Seneca = senega„ 
Senectns, az öregség, az aggkor. 
Senectns dec:t·epida, senectus sun1ma, 

sencctus ultin1a, késő vénség. 

1 
1 

l 
1 



Senega 577 Septichaemia 

Senega = polygala senega 
Seueginum (v. ö, senega), szenegaal 

Azonos: saponinum, acidum polyga
licum 

S ene.x, az agg, az aggastyán„ 
Senilis, agg. Aetas senilis, az aggko1 

Amentia seu den1entia senilis, agg·· 
kori elinefogys.tkozás. Deliriu1n se
nile, aggko1i ehneháborodás. 

Senna (?), a szenna, a sennalevelek 
Senna acutifolia Batka, hashajtó 

kászfa. Azonosak: cassia acutifolia 
DC., cassia lanceolata Nect. 1 cassia 
lenitiva Bisch. llfegnevezhetnök : he
gyes leveiü szennacsm:jének 

Senna alex:andrina , alexandriai 
szennalevelek 

Senna angustifolia Batka, orvosi 
szennaeserje, Azonosak: cassia an·· 
gustifolia auct , cassia lanceolata 
auct., cassi:t medicinalis Bischoff, 
cassia senna Forsk. 

Senna ax·abica, ara biai szenualevelek 
Senna de Mokka e Mocha = seuna 

a1abica 
Senna halepensis, aleppoi szenn:i, 

levelek. 
Senna indica = senna arabica 
Senna obovata Batka, alúlto,iásdad 

leveh'.í szenuacserje„ Azonosak : cassia 
obovata auct., cassia senna L. 

Senna ovalifolia Batka, toiásdar1 
leveHi szennacse1:je„ Azonosak: cas;;ia 
obtu1ata Fisch 7 cassia pubescens 
R. Br 

Senna senegalensis, senegali (Szene
gali) szennalevelek. 

Senna txipolitana, tripolisi szenna .. 
levelek. 

Sennacxolnm (?), a szennak1ol, a 
szennalevelekben (Ludyig, Stütz) 

Sennapici;·innm (v,. ö. senna; TCtY.pÓ;; 
keserli), a szennapikrin, a szenna 
glycosidja, (Ludvig, Stütz), szenna
keseríi. 

Senninnm Ran, Kubly sze1int: kris. 
tályos kén, kevés szennakeserüvel 
elegy. 

Sensatio (v ö sensus), a inegérzés, 
az észrevevés, a feltűnés 

Sensatio tactns (-), a tapintó-érzés 
Sensibilis, sensilis (-), érzékeny, 

érezhető Gorpus sensibile, érezhető 
test. Inflarnmatio sensibilis, fft.jdalmas 
gyuladás, érzékeny testrésznek lobja 

Sensibilitas (v ö sensibilis)1 az érzé .. 
kenység. 

SenSibilitas m.ox·bosa, beteges érzé-
kenység. 

Sensiferns (-) = sensitivus 
Sensilis = sensibilis. 
Sensilitas = sensibilitas 

SenSio, az érzés. V .. ö„ sensus 
Sensitivus, érző, érzékeny„ Fibrae 

nervoruin sensitivae,. az érzö ideg·· 
rostok. 

Sensitorinm = 
Sensorinm, sensitor·ium (sentire ér·· 

zeni), az érzés, az érzék 
Sensorinm commnn.e, az érzés alta· 

lában ; a közérzés, közérzet 
Sensnalis, érzéki, érzékies 
Sen.snalitas (v. ö„ sensualis), érzékies-· 
. ség. 
Sensualitex·, (--;--), érz~ki~sen 
Sensns, az erzes, az erzek 
Sensns aegx·itndinis, dyspho1ia, roszúl

érzés. 
Sensns per•ver·sns = p'3euda.esthesia. 
Sensns sexnalis, a nemi érzés, ivai 

érzés. 
Sentina (?l = h_ypophysis cereb1i 
Sepala (francziában: les sépales), folia 

calycina, csészelevelek„ 
Sepax·atio (separare elkülöníteni), el

különités, kiilönválasztás 
Sepedon (1Í al'JTCEŰC.Í'J), a rothadás, eves 

fekély, az ev 
Sepedonodes (o:Y)n<:Oow.Ü01};:), rothadói 

rothadási, evesedő. 
Sepedonogenesis (v, ö, sepedon és 

1J yl>JEO:t; a képz()dés), iothadás-ké11· 
ződés, i·othasztás, rothadásfejtés. 

Sepedonogeneticns {v. ö. sepedono· 
genesis), rothasztó, evesztö, evfejtő 

Sepes, eaepes, a sövény, a sor, rend 
Sepes, saepes 'dentium, a fogsor, 

fogrend 
Sephix·ns (arabs?), Hyrtl szerint: sepi·· 

ros = furunculus 
Sepia (-fi arirclo.:), a szepiahal, tintahal 
Sepium (rO cr'fÍ"JttO'J) = os sepiae. 
Seplasiariue (Siebenhaar szerint : Se·· 

plasia - Capua piacza nevére), a 
droguista, drogista, szer árú s, 
szer kalmár 

Seps (0, ~ atÍI);), Hippokrates szerint: 
1. rothadó, eves fekély ; 2. septicum 

Sepsinum (v ö seps), rothasztó mé" 
reg. Talán jobb: sepinum, mert a'fÍYi 
- a1J1tÓ.;. A ti) »0"1]1t" 

Sepsis (~ ai'\);t;;, a'fÍ7t€t'J iothadni), a 
rothadás, poshadá~, eves vérinérge· 
zés, eves vér bomlás, eves vérfertőzés 

Septa (rOC O"Y)7trcl) = septica. V. ö 
septos 

Septana (septanus hetedik) se f8bris, 
az állit6lagos hetednapos láz, 

Septica se, medicamina (Tii IJ't)TITtxa 
!pc:lpµo.:xtl.), rothasztó; poshasztó„szer·ek 

Septicaemia = septichaemia 
Septichaemia (v ö. septicus és haema)1 

evvérüség, eves vérfertőzés 
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Septichaemia ptterperalis 578 Serolinnm 

Septichaemia pue:r·pe:r-alis = ~epti
copyaemia puerperalis. 

Septico-pyaemia (v. ö septicus és 
pyaemia), eves genyvérüség, eves 
vérűség. V, ö. 

Septico-pyaem.ia puerper-alis, gyer
mekágyi eves vérűség, gyermekágyi 
eves vé1fertözés. V.: ö, 

Septicus (rsrpCTtxÓ;, tn]TCTÓ;), 1othaszt6, 
poshasztó, rothadási, poshadási 

Septimestr·is, hét hónapos, 
Septohaemia = septichaemia 
Septodiarr·hoea (v„ ö„ septos és dia11;„ 

h0ea.), dia1·rhoea iiutrida, rothadó 
has1nenés. 

Septodysentex·ia (v. ö„ septos és dysen 
teria), eves, rothadó vérhas= dysen· 
te1i~ putrida. 

Septometrnm, septomete:r· Seilex· C , 
(septu:m a válaszfal és TO µlTpo~ a 
mérték; újabb barbarismus); or1·sö
vény1nérö„ 

Septomyca, septomyces (v. ö septos 
és myces), rothasztó penészgomba 

Sep on ('tO cr-ij"JtTo-.), a rothasztó ge1j, 
a rothaszt6 penészgon1ba 

Septopyxa (v ö septos és -rO rr.:Up a 
láz), a posláz, posványláz, eves láz 

Septos (O"T)1t't'Ó;), xothad6, iothasztó, 
eves. 

Septula. testis (septuh~n1 kis sövény), 
a here sövénykéi., Balogh szótá1'ából 

Septum (sepire ke1Íteni), a sövényi a 
válaszfal, a keri tés 

Septum alveolar·e, fog1neder -sövény 
.Balogh sz6táráb61 

Septnm atriornm cor·dis, a pitva1· 
sövény, a szív pitvarainak sövénye 

Septnm anris = 111e1nbrana tyn11Jani 1 

tympanu1n 
Septnm cartilaginenm se. na:i·ium, 

az orr po1czogós válaszfala, sövénye 
V. ö„ cartilago quadrangula:ris 

Septnm cox·dis (Balogh szót<irából! 
= septum atriorun1 et venttículo1·um 

Septum lucidum = septum pelluci·· 
du1n 

Septnm medianum linguae, a uyelv 
kőzepetti sövénye, 

Septum mem.branaceum aui:is =
ty1npanun1 

Septum membxanacenm nax·ium1 

az orr hártyiis sövénye 
Septum narium, az orr sövénye. 

V. ö septun1 cartilagineun1 et mem 
brauaceum na1iu1n Egyéb n1egneve 
zései: diaphragma, discrünen, dissi„ 
piment11n11 intel'sinium1 iute1septun1, 
ünbrex. narium 

Septum osseum, a csontsövény. 
Septum pax·vum occipitale = falx 

ce1ebelli 

Septum pellucidnm se. ventziculo„ 
rum cex·eb~i, az átlátszó sövény 
ai: agyvelőben, 

Septnm penis, a l':l.ouy sövénye., 
1 Septnm pontis Va.J:•oli, a 'la1ol-hid 
· mesgyéje 

Septum postex·ius medull<t.e„ spina-
lis = fissu1·a med.iana medullae spi
nalis 

Septum r·ectO··vaginalis, a hüvely 
és vég bél közti válaszfal 

Septum sagittale cerebri = falx 
ce:reb:ri 

1 Septnm scx·oti, a hereborék közepetti 
sövénye 

Septum tranversum = diaphragrna 
Septum ventriculoxum co1·dis, n. 

szívgyom1ocsok ~övényc 
Septnm vesico-vaginalis 1 a húgy·· 

hólyag - hüvely közötti válaszfal 
Septunx (septen1 D.ét és uncia), 1iét-

obony 
Sepulchx·etnm (-), a texnetö 
Sepulcx·nm (-)1 a. sír. 
Sepultuxa (--) a te111etés 
Sequester, os sequest:re, c:soutzá1lat, 

tokba zárt üszkös csont 
v„ ö. 

Sequest:z:·alis (-), pl. capsula1 üszkös 
csl"1ntz<iró tok, üszkös csonttartó tok. 

Seqnestratio (v ö. sequester)1 üszkös 
csont betoko13.sa BU.digg6lé: csont. 
zárlat képződése 

Sequestx·otomiP.. (v ö. se11uoster ; Tlµ.· 
';S!'·/ metszeui. Jlybridun1), tokbazátt 
üszkös csontnak kife.it.ése Helyesebb: 
necroto111ia„ Ifa pedig ez ne1n tetsze
nék eléggé mPghatál'oz6uak 
akko1 »nec:rotomia sequestralis« 

Se:z:·apias (-fi aspD'.r:tci;) = salep 
Sexoapinunt = sagapennnl, 
Sex·apinm, sera.peum (a.1abs) ? = 

syrupus 
Sericeo--nitens (-), selyienifenyü V ö 
Sexiceus (v. ö .. sericun1), selymes, se .. 

lyen1ből való, selyen1fényü Panuus 
se:riceus, selyen1szövet. Panuus se:ri
ceus adhaesivus \1\.T oodstockii seu 
anglicanns = unplast1urn auglica
nu1n 

Sexicinum (-)1 selye1nenyv V., ö. 
Sericum, (--), a. selye1n, a selyemszö

vet 
Sex·icum ceratum, viaszos selye1n. 
Sexlcnm ustum, pörkölt selyem 1 pirÍ· 

tott »elye1n - állati szén. 
Series (-·), a so1 1 sorozat, rend 
Ser·ies dentinm, a fogsor, fog· 

r e n d Azonos : pecten dentium, 
sepes dentiun1, 

Sexolinum (v. ü serum), a véxsav0 
zshja 

• 

i 
1 

1 
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Serosa se membritna 579 Sevnm japonicnm 

Se::rosa se. :ínembr·ana, savós há1·tya, 1 

-v. ö 
Ser·nm lactis citxatnm.1 czit.ro1nsavas 

tejsavó, czit101nos te:isÉtvó 
Sex·osns (v. ö. se1111n), savós 
Serotinns (-), k6sői, elkésett. V ö. par„ 

tus serotinus, decidua se1·otiua. Flores 
serotini, későn fejlődő virágok, me„ 
lyek a levelek után fejlenek ki. 

Serpens (serpere csúszni), e:,súszó-

Sei:·nm lactis commnne sernm 
lactis. 

Sernm lactis dnlce, édes tejsavó„ 
Sernm lactis fei:·r·atum, vasas tej. 

Rav6, vasas savó 
Se:r·atum lactis mar·tiatnm = se1 nm 

lactis fer1atun1 . mászó. Ule::era oris serpeutia = aph· 
thae verae. 

1 Sei:·nm laetis 
= aristolochia serpen .. ' Se:1·um lactis Sex·pentaria 

taria 

sinapinum -
sinapinatum, inustá-

Sex·epentinns, kigyósze1 ü, An:fractus 
serpentini, kigyósze1ű kanyarulatok, 
tekervények 

ros savó„ 
Ser·um lactis tamai:indinatnm, ta·· 

inarindás tejsavó. 

Se:i:piginosus (v. ö se1pigo), elhara 1 

p6dz6, 

Sernm lactis tartarisatnm, borkö
ves tejsavó, 

Sei;·um lactis vinosumJ bo1os tejsavó 
Sei;·nm lactis vit1·iolatum, kénsa va;;:; Sex·pigo, vándor sön1ör, kóbor sömör. 

Sex·pigo haemor·1·hoidalis, aranyeres 
vándor sö1nö1 

Serr·a, a fűrész, 
Sex·ra amputatox·ia, 

iész, a csontfűrBsz 
csonkitó fii·· 

Se:c·:ca anceps, kétélű fűrész a kopo
n ~a· fiir ész. 

se;J:a bilamina, bilaminata, se11 a 
duplex, iker fii.rész, 

Sei:·:i:•a catenaefo:c·mis, l!tnczfürész. 
Ser·r-a discifoi:·mis seu oi:bicnla, kö1··· 

fiirész. 
Ser:ra duplex, ike1 fü1ész 
Ser·rá. jnxta Hey, ]{ey··féle fiirész, 
Sci:•i:·a mncronata, o:zúró fihész, hegyes 

fürész ? 
Se:i:·:i:a o:i:·bicnla = se1·ra discifoi mis. 
Se:i:·z·a vei:·satilis = ti epanurn 
Ser1a.tnla, se:r·:i:·ula (serra kies), kis 

fü1 ész 
Se:r·:r·atus (v.ö. serra), fűrészszerü1 fOgas, 

fogazott.11 usculus serr a tus auticus ina
jor, a mellső na.gyobb fogas izo1n Mus· 
culus serratus anticus r11i)to1', a kis 
n1ellizom. V. ö pector:rtlis Jnajo1 €lt 
niino1 1fnsculus se11'atus posticus 
superior et inf011ior, felsli és alsó 
hátsó fogas izom 

Se:r:i:·e fi.ne (fr.), kis kapocs, rugós ka· 
pocs 

Sernm ( ~- ), a savó. 
Se:i::um. „ álbuminnm (újabb alkot

n1ány !) ; é1tsd: albun1inum seu a]
bun1en seri. a savó fehinje, fehé1nyéje 

Se:r·nm jodatnm. sec Schnltze, Schnl· 
tze-féle jódos Savó. Állitólag: liquor 
amnj.i cum tinctnra jodina 

Se:i::·nm lactis, a tejsavó. 
Se:i::·nm lactis acidum,savanyú tejsavó. 
Se:tnm lactis aluminatum, tin1sós 

tejsavó 
Sei·um lactis cai:·bonicnm·acidulum, 

pezsgő tejsavó Balogh szótárában : 
szén (szén!!! :i.vas) és borkősava:i tejsavó 

savó 
Ser·um lymph1e, a nyirksavó 
Sernm sanquinis, a vérsavó 
Sesamodes, sesamoides (cr11cro::,ud011.::

1 

O"'l"JO"O::µoe(Ü"fÍ;), sesa1nszerü, szeszani
szerü, lencsényi. Os sesamodes, ca1 · 
tilago sesa1nodes1 lencsényi csoutocS·· 
kák, porczogÓk s!b 

Sesamoideus; jobb sesamodes 
Sesamum oi:ientale Linné (tó orí· 

oo::µav; arabul: sem-se1n), seu ü1dicu~11 
(Balogh), olajos szeszám 

Seseli car·vi Scop. (rO crlo~Al) = ca
l un1 ca1·vi J, Egyéb s5nouy1nai: 
aegopodiu1n e a.rum \\Tib , apium Cal' vi 
Crtz., bunium ca1vi J\f v„ B. ligus
ticu1n ca1 \'i Roth. 

Sesqni ( -), másfél 
Sesq nid.i;achma, másfél nehezék, 
Sesquilibi a, 111ás-fél font 
Sesquimensis, nuisfél hón,1p 
Sesqniuncia, másfél obony 
Sessilis (sede1·e ülni), iilü. 
Sessio, sessus, (sedere ülni), !. az 

ülés ; 2 székelés 
Sesti:·on, sestrnm (TO o"roTpov), a szita 
Seta (--), a sörte, se1te, szőr, 
Setaceum (-), geuyszalag 
Setacenm candens1 izzó platind1 ót 

v. ö 
Setacens (v ö. set11), 1. szö1üs, se1tvés; 

2. ini a genyszalagta yon:1tkozik 
Setae m ncnnae 
Setae siliqnae hh:·sn'tae, inukuna·· 

se.rték 
Setosns = setaceus. 
Sevosns (-), zsÍl"Os, faggyús 
Sevum, sebnm, a faggyú 
Sevnm cntis, bö1.íaggyú. 
Sevnm japonicum, japani viasz, cera 

japonica. Szolgáltatják: rhus chiueu
sis, rhus s11(:cedanea, rhus veruici·· 
fera. \T. ö. ezekkel 
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Sevnm vateriae 580 Sialozemicrts 

Sevum vatex·iae = l'es:ina copal oti
entalis. 

Sevnm ve:r·vecinnm, juhfaggyú, 
Sexlocularis (sex hat; loculus re„ 

kesz\ hatrekeszii 
Sextans, egy 01 vosi font hatodrésze 

= két obon5 
Sextula, egy obony hatodrésze = 

négy terecs 
Sexnalis, nemi, ivari. Morbi .sexnales1 

a nemi bántahnak 1 az ivarbántal. 
mak.. Systen1a sexuale, az ivarrend
sze1 Apparatus sexualis (sexualap„ 
parat), ivar szerkezet Glandula sexu
alis (sexualdrüse. Balogh szótárából), 
ivarmirigy 

Sexnnx (sex Ull(,iae ), félfont 
Sexus, secus (-- ), a nem 
Sexns sequio:r· seu muliebxis, a nü· 

nen1 
Sexns vi:r·ilis seu fo:r·tio:r, a férfi

nem 
Shok

1 
shog (angol), defectio auüni, 

laesio cerebri aut medullae spinaliri 
cu1n sequente neuroparalysij laesio 
cerebri co1u1notione sin1ilis Szó. 
val: agyvelőriizkodás-okozta általi
nos idegbénulás 

Shok cereb:ri„ V ö. shok 
Shok laryugis, a gégeshok, külsö 

behatásokozta n1egfullasztó - fojtó 
g6gegörcs. 

Shorea camphor·ife1·a Roxb. (?) 1 

borneoi v szu1natr:i,,i kán1fo1fa„ Egyéb 
nevei: dryobalanops aromatica G-artn , 
dryobalanops camphora Colebr., 
dipteroca1pus o-ro1natica Bl, pterygi
um teres Corr 

Siagon (0 atayvl'I) = maxilla superio1 
Siagonagra (v„ ö. siagon és -lJ !J.11p':t.. a 

köszvény), köszvény, ábrázat v. a1c,z. 
fájdalom 

Siagonag:rlcns ( v. ö. siagouagl<t), 
arczköszvéuyes stb, 

Siagonantriticns, Highn1or-odú„gyu
ladásos„ V.. ö„ 

Siagonantritis (v. b. siagon és co 
Cí'lrpo-; az üreg), a I-Iigh1n0Iodú lobja, 
gyú.ladása. 

Sialaden ('rO oút),o-; a nyál és aden), a 
nyálmirigy. 

Sialadeniticns ( ~ ), nyálmirigylobos 
Sialadenitis (v. ö„ sialaden), nyál 

mirigy lob, nyáln1irigy-gy11la iás. 
Sialadenoncns (v. ö, sialon és aden: 

Ó 011xo;; a daganat), nyálmirigy„daga„ 
nat. 

Sialadenoncns mex·cu:t·ialis , higa„ 
nyos nyáhnirigydaganat, higanyos 
mérgezés okozta nyálmüigygyuladás? ! 

Sialagoga se z·emedia , n yálha jtó, 
uyúlasztó szerek V. ü 

Sialagogns ( v„ ö„ sialon i cl.ywyé;; ve~ 
zetö), nyálhajtó, nyálaszt6 

Sialalloeosis (v. ö, sialon; -lJ &A/,o(„ 
wcrt;; 1negmásulás), nyálbonillis 

Sialalloeoticus (v. ö. sialalloeosis), 
nyálbomlásos, nyálbontó, 

Sialaporia ( v. ö, sialon ; ~ &rcopl:x a 
hiány)) nyálhiány, nyálf9gyatkozás 

Sialicns (v. ö„ sialon), nyáli, nyiilas 
Sialinum (v. ö sialon) = ptyalinum 
Sialinus, nylilas, nylilokozta 
Sialischesis = sialoschesis 
Sialismns (0 crut./,tcrµ.Ó;;) = ptyalis1nus 
Sialocele (v. ö. sialon és cele), nyál-

daganat, nyálsérv. Balogh szótá1;L· 
ból v„ ö' ptyalocele. 

Sialochoos sia.lochns ( Ó r:;u1/,ozó'o:::; 
cri-:t/.01oü;)1 ki nyálfolyásban szenvedi 
a nyálfolyásos 

Sialocinetica se. remedia nyálhajtó 
szerek, sialagoga„ V. ö 

Sialocineticus (v ö, sialon ; zt 1.:t·i 
hajtani) nyálhajtó, nyálasztó 

Sialodes (crta.AúlO'f);;), nyálszerlí 
Sialoin nm. = sialinum 
Sialolithiasis (v ö. sialou és lithia 

sis), a nyálkÖ··bántalon1. 
Sialolithicns (v ö. sialolithiasis), Ujál

kö-bántal111as. 
Sialolithu's (v. li sialon és 0 ),(:;Jo; a 

kö), a nyálkö 
Sialologia (v ö sialon j Ó ).Óyo5 tt. 

tau), a nyál tttna, 
Sialologicus (v, ö. sialologia), nyáJtani 
Sialologns (~),ki a nyáltannal foglal

kozik„ 
Sialoma (rO cr[cÚ.hlfJ.O'.) = sialon 
Sialon, sielon (rO crltú,011 cr[s/~v. Ó, 

cr[al.or;:1 crlsAo.:;), a nyál 
Sialoncns (v. ö. sialon; Ó Öyxo.:; a da. 

ganat), nytildaganat V 0. raunla, 
ptyalocele. 

Sialorx·hoea (v ö„ sialon; PsLv folyui), 
a nyálfolyás. 

Sialor:z:·l1oicns (v. ö sialorrhoea), ny~ll· 
folyásos, salivalis 

Sialos = sialon 
Sialosohesis (v o. sialon; ~ cryF..crt; 

visszatartás), nyálr ekedés 
Sialoscheticus (v ö sialoschesis). 

nyálrekedéses stb 
Sialostenosis (v ö. sialon és stGuo

sis), a nyálvezetékek szorosa, szűkü
lete 

Sialosyringicus (-·) , nyálsípolyos 
v. ö 

Sialosy1·inx (v ö sialon és syrinx): 
nyálsipoly 

Sialozemia (v ö. sialon j ·f1 ~·f)µlo: a 
vesztés), a nyálvesztés, nyt'Llfolyás 

Sialozemicns (v. ö. sialoze1nia), nyfJ.1„ 
vesztlí, uyf1lfrilyUsos 



Sibare 581 Siliqnosns 

Siba:re (arabs) = pbrenitis 
Sibbeus, siwweus, bujakór neve Skót

országban. 
Sibilans, sziszegő i pl rhonchus sibi. 

laus, sziszegő légzészörej V. ö. 
Sibilatio = 
Sibilismns1 sziszegő beszéd V. ö 
Sibilum) sibilns, a sziszegés 
Siccans (siccare száritni), szárit6. 
Siccantia se. r-emerl.ia = exsiccantia 
Síccatio, a szá:i:itás 
Siccatns, szál'itott 
Sicchasia (-/i O'D~)'._et.0'1et.), az undor, az 

ellensze11v 
Siccitas, a szárazság ·v. ö 
Siccns, száraz. Hydrops siceus = 1ne· 

teorimus., 
Sicyedon (d crlxuo; az uborka, crtY.1J'fJÚÓ·1 

uborkaszeriíleg törve) = cauledon, 
rhaphanedon. 

Sideratio (sidus a csillagzat), 1 a 
csillagok állása, vonatkozással azon 
hatásra, melye.t az ember sorsara 
gyakorolnak; 2, az id6járás k6r·okoz6 
befolyása; B n&mely kórne1nek, mint 
a gutaütés, catalepsia. 

Sideratio ossinm = nec1osis 
Sideratns (v. ö. sideratio), gutaütött 
Sideritis hirsnta Linné, a bibetyü, 

tisztesfű. 
Siderocx·ene (v. ö sideros vas; iJ xp·~~'I 

a forrás), a vasas gyógyforrás, vasas 
víz, vasforrás. 

Sidexodx·omophobia (v ö. side1os; 
8 Opóµo~ az út, Ó 96~0; a félelen1), a 
vasuttól való félelen1, vasuti félelen1 

Side:c·on, sidei:·os (d a[OY)po;, 10 a(01jpo·1), 
vas, aczél 

Siderosis pnlmonnlll1 vas1Jo1 ~ fé1n· 
porokozta tüdöblintalorn. V. ö pneu 
mouoconiosis siderotica 

Sielon, sielos = sialon~ 
Sifo = siphuucnlus 
Sigillnm, a pecsét, a jel 
Sigillum hei:·meticum, légn1entesen 

z!Lr6 pecsét 
Sigillnm naevus, anyajegy. 
Sigillnm Salamonis; v. ö. radix poly

gonati és polygonatum vulgare Red 
Sigillnm vix·ginitatis = hymen 
Sigmodeocampe ('rO crlyµµa:; ~ xo:i;.~1') 

a görbülés), flexura sig1nodes, S alakú 
hajlat. V. ö , 

Sigmodes, sigmoides ( crtyµoet0~;1 crty·· 
µcJOrii;), se1nil unaris, f élholdalakú,sar ló
szer ü; többnyire félholdalakú, s„szer i1 
Valvulae sigmodes = valvulae semi„ 
lunal'es 

Signa (v. ö. signum), a kó.rjelek, kór
tünetek. 

Signa aocessoxia, signa epigenoinena, 
hozzájárult tünetek, 

' 

Signa aeqnivoca, kétes kórtünet:!S 
kétértelmű kórjelek. 

Signa anamnestica, e1özméuyes k6r
tünetek 

Signa cer·ta = sigua pathognomonica. 
Signa chax·actexistica sen essenti·· 

alia, jellegző, jellemző kó1 tüneteik, 
Signa coctionis criticae, a válság 

kór tünetei. 
Signa c:r·uditatis, a nyerseség kó1·jelei 
Signa diagnostica = signa gnosticfl. 
Signa epigenomena = signa acce.,;. 

soria. 
Signa essentialia = signa characte· 

ristio<t 
Signa gnos.tica, kórhati1oz6, betegs€g· 

határozó tünetek 
Signa morbi, a kórjelek, a betegsóg 

tünetei. 
Signa pathognomonica, kórjellen1zü 

tünetek 
Signa p'rognostica, a kór:jóslat1a \ o.J

natkozó tünetek 
Signa r·ememorativa = signa ana1:1-

nestica. 
Signa sanitatis, az egészség jele, 
Signatnm, ieles valami, a jelle1n, a 

jelleg 
Signatni:a (signa1e jelzeni), a jelzé~, 

hasznilati utasitás a rendelvényen 
Signatnx·a natni:alis, te:rmészeti jelleg 
Sign1un, a, iel, kórjel, kórtünet, syn1p

toma, 
Signnm Dleliteuse, 1náltai ke1esz(· 

V. ü. spleniu1n :fissum 
Signnm vitae, az élet jele, indicium 

vitae 
Silach, iégibb sz6tárü6k szerint: ble

pharopachynsis líyrtl szex int: de„ 
fiuvium capil101un1. 

Silicas (silex, a kova), kovasavas sli 
Silicas lixiviae = kalium silicicuii: 
Silicas sodae = natruin silicicum 
Silicea, silic~a se. ter1.·a, kovaföld, 
Silicea praecipitata = acidurn sili-

cicum. Balogh sz6tá1 ából 
Silicias = silicas 
Silicicns = (v. ö. siliciurn.)! kovasavac 
Silicinnm = aciJum silicicun1 
Sil~~i~m (silex a kova), a kovany, 

s1hc1um. 
Silicnla (siliqua kiés„), beczőke 
Siligo, buzalángliszt_ 
Siliqna (- ), a beczö 
Siliqna dnlcis1 Szt János ke11yéi. 
Siliqua gxaeca = siliqua dulcis 
Siliqna hix·su.ta, stizolobium prurieHll 

et urens beczöje V ö„ ezekkel 
Siliqna vanigliae s. vanillae, a yn,„ 

nillia. Azonos : capsulae vanillae 
Siliquosus (--), hüvelyes, beczös. 
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Silk pr·otective (angol), védő tafota, 
borító tafota, a seb bor'Ítá.s. 

Silybinm ma.x·ianum Gartn„, tarka, 
bogács Azonos: carduus marianus 
Linné 

Simaba cedr·on Anbl. (sin1aba, quianei 
sz6 ), szimabafa. 

Simar·nba amar·a Anbl (simaruba 
quianei szó), kese1lí_ sdrnarubufu 
Azonosak: quassia Jussieui L, .quas·· 
sia monoica Schreb., quassia simaruba 
L. fil, simaruba quianensis Rich. 

Simaruba amar·a Hayn = sima.tuba 
officinalis DC 

Simaruba excelsa DC = quassia 
excelsa Schwartz. 

Simarnba guianensis Rich. = silna-
1 uba amara Aubl 

Simax·uba officinalis DC., 01 vosi 
szimaruba, Azonosak: quassia dioica 
ph suec., quassia simaruba W1, si· 
maruba a1nara Hayn. 

Similaris, hasonló. Partes simila1es, 
ttzonos részek. 

Similatio (similis hasonl6), azonosit<is, 
atazonositás. v. ö. a,ssünilat:i.o. 

Si:r:D.ilitas, similitndo ( ~ )i hasonla. 
tosság, azonosság. 

Simitas (-)11. nyo1notto11úság, ho1 padt 
or1'; 2„ Galenus szerint: a iná,j ho1no1ú 
oldala, 

Simplex, egyszerü, természetes Hon10 
siinplex, te1n1észetes, egyiigyü ember 
Remedia simplicia, egyszerű szerek 

Simplicitas (v„ ö shnplex), egyszei:H
ség1 együgyűség 

Simnlatio ( shnulare tettetni), a tette 
tés, szíulés, szinlelés. 

Simnlatio mor·bi1 szinlett betegség, 
szinlelés 

Sipinlatns, tettetett, szinlett l\ior bus 
sunulatus, szÍnlett betegség 

Sina = cina. 
Sinalbinnm (v. ö. sinapis alba), a sin;.il„ 

bin (Körner et \Vill), a fehé1 n1tBtáJ· 
nak myrosíuszedi anyaga 

Sinapelaeon (TO ol'il:t.rc(), a inustá1 ; Tii 
fAa.to•1 az olaj), 1nust~b olaj, olen111 
sinapeos aethere1un 

Sinapinicnm acidnm, n1ustá1sav 
Sina pin nm (v ö. sinapis), n1ustá1 alag, 

sinapinum„ 
Sinapinns (in'ld.Tt~;10;), rnustá.1os 
Sinapis, sinapi (Tii D"l'lar:t), a n1usta1 
Sinapis alba Linné, a fehér 1nustá1 
Sinapis axvensis Linné, veti_) mustá,1 
Sinapis nigi:a Linné, a fekete n1ustár. 

Synony1n: b1assica nigra ICoch, 
Sinapisinnm (v. ö. sinapis), a mustár 

ill6 olajának gyöke. 
Sinapismns (ó Ot'IU.Tl:!crµó;). a mustár-· 

pép. 

Sinapinm (ro cr~;1CÍ:nto'I), kis 1nustf\.1, 
inustár 

Sinapoleinnm, sinapolinnm. (v ö 
sinapis és TO D,ato'I az olaj), a szinl1· 
polin. 

Sincalinnm (!), a szinkalin, a sinapi
num bomlásSnak terméke?! 

Sinoipitalis (~), homloki V. ö 
Sinciput (semis fél, caput fej '.)t a 

1nellsö fejfél i os sincipitis = os fron-· 
tis 

Singnltns, a csukli:Ls 
Singultus nex·vosns, ideges csuklás 
Sinigi:innm (!) a. sziuigrin, kalium 

myronicun1 seu myTosinicum. 
Sinisteritas (sinister balog, ügyetlen, 

balso1sú), az ügyetlenség, balogsr\.g· 
Sinuato-dentatus, öblösen fog~zott 
Sinnatne = sinuosus 
Sinnlns (sinus kies), kis öböl 
Sinuösus, öbliJs„ 
Sinns, az öböl .. kebel, öl 
Sinns acetabnli femoris = aceta

buhun, Szór61 sz6ra: a czomb vápája, 
öble, öle. 

Sinns aousticns = rneatus audito1ius 
internus. 

Siuus a:tnplns nr·eteris 
1enum 

calyx 

Sinus ar·ticnla.r·es 1 Íziileti vtlpák. 
Sinus anditorius = meatus audito-

1ius exteruus 
1 Sinns basilai:·es occipitis sinus 

occipitales 
Sinus cave:r·nosns cerebri, az agy· 

velő véröble, vértartója Azonos é1 .. 
telműek : sanquiductus meningei, ca
ve1nac venosae. 

Sinns circnlaris Ridlei, B.idl kö1ös 
öble 

Sinus coeons lingnae = fo1amen 
e:.oecnm liuguae. 

Sinns coli = haust1a 
Sinns conllnentes conHuens si-

llUUlll 

Sinns coi:·dis = atria 
Sinus co:1·onarius cordis, a sziv ko

szorús öble, 3alógh szót8,rib61. 
Sinns coxae = acetabulu1n. 
Sinus durae mati:is, a kemény agy·· 

velőn1ez vé1öble 
Sinns falcifor·mis 1 sarlóüböl 
Siuns fa.Icifo:rmis :majoi:· seu snpe·· 

i:·ioi:·, a nagy vagy felső sarlóöböl 
Sinns faloifox·mis minoi:·, a kis sax16-

öböl. 
Sinns fl:·ontalis, a hon1lokcsont odva 
Sinns lacrymalis = dacryocystis 
Sinus lactei, a tejta1·tók. Azonos: 

ampulla.e lacteae 
Sinus longitndinalis superiox 

siuus falcifo1·mis lnajo1, 

• 

--
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Sinns longitndinalis infezioz' 
sinus falciformis mino1 

Sinns mam:max'nm, a kebel.. 
Sinns maxillaris sen maxillae 

snpe:1ioxis = antium Higmori 
Sinns Mox·gagni, Morgagni.féle 111é

lyedés, öblöcske„ 
Sinns na:rinm, cavernae narium, antra 

narium, az orr járatai Szóról szóra: 
az orr öblei, odvai. 

Sinns occipitales seu basilares occi„ 
pitis, a nyakszirti véröblök„ }Js 
pedig anteriores et posteriores, mell
ső és hátsó nyakszirti véröblök. 

Sinus ocnli, a szemzugok 
Sinns per-pendicnlaris ; v. ö sinus 

rectus Lieutaudii 
Sinus petrosns snperio:1 et infexio:1:·1 

felső és alsó sziklaöböL 
Sinus pitnitar'ÍÍ frontis sinus 

flontales 
Sinns pocnlax'ÍS nrethrae = sinus 

prostaticus 
Sinns px'ostaticns , a dülőnürigy 

odva. V ö. vesil.ula prostatica. ute„ 
rus masculinus Weber, 

Sinns I'ectns Lientandii7 Lieutaud 
egyenes vagy n1eröleges vézöble 

Sinns :1•homboidalis Stilling = ven· 
txiculus tern1inalis Krause V ö„ 1 
rl'hanhofter éllettana p. 5f10 

Sinns rhomboideus :.= fossa rho1n
boidea. 

Sinus sphenoidalis, az ékt.sout odva 
Sinus snper'ciliai:'es := siuus fion-

tales 
Sinus transvex·sns, haráutöböl 
Sinus nlceris, a fekély od vai 
Sinns nr·ogenitalis Johann Thíülle1, a 

htlgyszervek és nemző iészek öble 
Sinns Valsalvae, Valsalva-féle öblök 

a törzsök veröérben -··az aortában 
Sinns venai:um oavaz·nm = ati·ium 

dextru1n 
Sinns venaX'Ulll pulmonalinm = 

atrium sinistrurn 
Sipach, siphach1 syphac (arabs 

»sifac«), 1 = pe1itonaeun1; 2 = 
dura n1ater ; 3 a gyomrocsok savós 
- respective nyákhártyája. Iíyrtl 

Siphacium = dura mater 
Sipho, siphon (Ó crlcpc,:n), a lopó, szi

vattyú, fecskendő 
Sipho anatomicus, bouczoló fecS·· 

kendő, bonczfecskendö. 
Sipho duplex, kettős fecskendő: du}J· 

la fecskendő 
Sipho injectorius = sipho anato·· 

micus 
Siphones aex ei (-), léghólyagcsák 
Siphonia bx'asiliensis Willd = he· 

vea brasiliensis 

Siphonia cahachu Rich = siphonia 
elastica Pers .. 

Siphonia elastica Pere. hevea 
quianensis Aubl 

Siphonoma (v, ö. siphon) cylin 
drom a, 

Siphnncnlns (sipho kies.), kis fecs· 
kendő. 

Siphylis = s,yphilis 
Sira (~ O'~tp~), a szalag, láncz, köldök.„ 

zsinór 
Si:1•iasis (1) O"$iplD'.:m.:;, atpLD'.:C1<;), a na,p. 

szurás, insolatio. 
Sizigmns = syrigmus 
Sirones = cirones 
Sirop = syrupus 
Si~·op de La:lfectenr, La.ffeucteur 

szörpe. 
Six'OP de Léras = syrtqn1s pyrophos· 

phatis ferronat1 ii. 
Siz'za (arabs), pörk 
Sisarnm ·-; v„ ö„ sium sisa1 un1. 
Sisy:mbx'inm nastnx,tinm Linné 

nasturtium officinale R„ Br V„ ö. 

Sisym.b:1inm oft'icinale Scop (ni ai.crt>/1· 
~pov), orvosi zs,0mbor. Azonos: ery„ 
simum officinale Linné. 

Sisym.bx·inm · Sophia Linné, Z,;ófia. 
zsombor. 

Sitacratia (ó afro; a tápszer ; ~ á.xpá.
TE~D'.: tehetetlenség), emésztő gyenge· 
ség, emészteni nen1 biiás 

Sitesis ("tj crlrtioi;), a táplálkozás, táp
lálás. 

Sitia (v. ü sitioll), a tápszerek„ 
Sitibnndns (-·)1 szon1júzó, szomjtÍ· 

hozó. 
Siticulosns ( -)~ szom jaszt6, szomj·· 

f~jtő, szonijuhozta.tó. 
Sitiens (- ), szon1jas, szo1njú. 
Sitiologia (v ö. sitos és & /,óyo; a 

tan), a. tápszerek tana. 
Sitiologicus, sitiologns (v ö. az 

előttevalóval), t.ápszertani, ki táp
szertanual fOglalkozik. 

Sition ("rO O'tTlov, '~ crtTfo:), a táp8Zet. 
Sitis a szorrij 
Sitis ardens, égi) szo1nj. 
Sitis ignea = sitis anlens 
Sitis immodica = sitis ingens 
Sitis i:mpo:r·tnna = 
Sitis inexplebilis, Olthatatlan szon1j 
Sitis ingens, kínos szornj, 
Sitis intensa, nagyfokú szomj. 
Sitophobia (v ö, sitos; ó cpó~o.; az 

iszonyodás), ütózás az ételtől; hy· 
d1·ophobi<U1oz hasonló bántalom 

Sitos (ö afTO; a buza, gabona), a táp· 
szer. 

Sitnatio Bonneti \v ö. situs) = 
Situatio cozalgiea, csipöizületgyula·· 

1 
!' 
l' 
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dásokozta állása v. fekvése P, czomb-
nak; Bonnet··féle czombáHás 

Sitns (-), fekvés, helyzet. 
Sitns - ti:ansversns viscei:·nm, a zsi„ 

gerek fonák fekvése, n1egfOrdit0ti 
fekvése. 

Sinm cicnta Vest. ('rO alo'i„ Diosc0„ 
rides ), gyilkos csomorika. Azonos ok : 
cicuta virosa L i cicutaria aquatica 
Lam., coriandrum cicuta. Rtb„ 

Sium latifolinm Linné, széles levelű 
bolonyik 

Sinm ninsi Thnnberg, ázsiai mézes 
bolonyik 

Sin'JD. sisa:r·nm Linné {TO alov aloxpo't), 
a mézes bolonyik, a né1net murok, 
édes murok. 

Smectica (TO: aµY)XT(xd) = detergentia. 
Smegma (TO crµi)yµa), 1. a szappan; 

2. kenőcs ; 3„ a mony faggyúja 
Smegma a:r·ticnlai:·e = synovia 
Smegma cntanenm = sebum cuta

neurn, 
Smegma p1·aeputii, a fityma ,:; makk 
faggyúszerű váladéka V. ö sebum 
praeputii1 smegma. 

Sruegmaticns = pimelicus 
Smegmato:r·:r·hoea (v. ö,. smeg1na; Ferv 

folyni) = pimelorrhoea 
Smilacinnm a szmilacziu v parit· 

linsav. Azonos értelműek: sarsa„ 
parillinu1n, pariglina, salsepariuu1n, 
acidum 11a1·ellinicum, 

Smilax china Linné (0 crµ1:).a~}, ke„ 
leti v, chinai (sinai) szárcsa„ (!) 

Smilax cordato-ovata Perc., 
Smila:z: medica Schchlchth., 
Smilax o:ll'icinalis Knnth., 
Smila:ic syphilitica W„, szárcsafélék 

V. ö radix sarsaparilla, 
Smile (~ crµ[kfJ), a szike. scalper, scal· 

prnm, scalpellum. 
Smilensis (~ crµO,evcrt~ P aµlAeúew vésni) 

a vésés 
Smilion ('d crµlAlov), 1 scalpellu1n ; ;2. 

kis véséL 
Smodious (aµcuOlxÓ~), ta1:jagos, vérbebo

rúlt stb. V. ö. 
Smodinx, smodix ("Íj crµhlfüy~, crµhlO~~), 

vérbe borulás, vérösszeszaladásokozta 
ta1jag, daganat. 

Smyrna. (~ aµVpva, aµl.ÍpvYJ) = myrrha 
Socaloinum (v, ö alo6 socotorina), 

szokotorai aloin, 
Soccus (-), magzatha1isuya, burok„ha· 

risnya !gy nevezték az ammion egy 
részét, ha a gyermek lába vele 
együtt született meg. 

Socialis, társas, társadalmi 
Socialitas, a tá1·sadalom, a társadalmi 

hajlam„ 
Sociatio (v. ö. socius), a társulás 

Societas (-), a tá1saság, a tá1saia. 
lon1. V. ö 

Soeine, társ, bajtárs, pajtás, 
Soda (?), 1„ állitólag fejfájás ; 2 ti,;;z„ 

tátal~n sziksó; 3 uatrium, sodium 
Soda ca:r'bonica = natrium (.arboni· 

cum, Balogh szótárából 
Soda hypophosphoz·osa = nat1ium 

hypophosphorosum„ 
Soda snbethica (-)1 1. b6dit61 kábitó 

fejfájás ; 2. zaha, gyomorégés 
Soda sulfu1"ata natrium sulfu1a-

tum 
Soda snlf'nx·osa natrium sulfuro„ 

sum. Balogh sz6tá1ából 
Sodium (v. ö soda) = natrium 
Sodinm nit:r'is (?), sodiun1uitiit, újabb 

sze1 nyavalyatörés ellen 
Sodomia, (Sodorna palaestina.i város 

nevére), 1. közösülés állattal, szodo" 
miai fajtslaukodás, coitus sodomiti· 
cus .. l\{artineau értfllmezésé· szerint; 
»coitus analis« aszonynyal. V. ö. Med 
chir.. Rundschau 1882 czikk 106. 

Sol (.--), a uap; középko1ban: c~ra.uy 
Solaeus (jobb: soleus; v. ö. solium), 

talpi, talpas„ Musculus soleus seu 
solaeus, (a figura pic:is denominata, 
solea vulgaris Cuvier, pleuronectes 
solea Linné), a gázi.zom (? ! !) T.alán 
gázló izo1n'? Vagy lábikra„ 
i?. o m, ikra izom? Azonos érfel 
müek: qua1·tus pede1n moventinm, 
quartus tibiae, gastrocuemius inte1· 
nus, 1nusculus tibio-calcaneus, 

Solaninum, az édes kesexíi alkalo
idja, solauin1 a csúcsoral 

Solanum dnlcama'fa L, a1<: édes ke„ 
ser\i, éles keserli csúcsor 

Solanum fnz'Íosum = atropa bella„ 
donna 

Solanum lycope:r·sicum Linné, a 
paradicso1nahna Azonos: lycopersi
cu1n esculentum Jl..!iller 

Solanum qnadxifolium pa1is 
q uadrifolia J..1 

Solanum racemosum = llhytolacca 
decand1a Linné 

Solanum tnb~:r·osum Linné, a bn1· 
gonya 

Sola:r·is (sol a nap), napi, napos Gan„ 
glion solare, Plexus solaris = ple„ 
xus coeliacus. V. ö ezekkel. Lux sola„ 
1is1 a napfény. Fascia solaris, nap. 
kötés, halántékkötés ? 

Solea (v. ö. solium), 1„ a talp; 2. mit 
talpra kötneki pl kis deszka stb, 

Soleae ustae (-},szénné pö1·költ talp·· 
bőr - állati szén. 

Solemnis, ünne1HHyes, fö. Remedium, 
solemne, főszer 

i 
l 
' 
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Solen (ó awl.1f;), 1. kis csatorna; 2. ca" 
nalis medullae spinalis i B. e sontláda 
töréseknek, csorgaféle mliszer, mint 
pl. Petit féle csizma„ V. ö 

Solena:r-ium {TO a(>)/.1]wÍp~ovJ, csorga„ 
szerű müszei. V ö Solen 

Solenochalasis (v ö. solen; 1i y,d.1..a.rJto;, 
az ernyedés), a csatornák, járatok 
exnyedt tágulá.sa 

Solenochalaticus (v„ ö. solenochalasis), 
csatoinatágulásos, 

Solenostegnosis (v ö„ solen és steg· 
nosis), a csatorna-szűkülés, csatorna·· 
szoros 

Solenostegnoticns (v. ö, solenosteg
nosis), csatornaszorosi 

Solens = solaeus 
Solidaris, szilárd. Pathologia solida1is, 

szihhd k6rtan~ n1ely azt tar f;otta, hogy 
a bántalmak a test szilárd alkotó 
részeinek rendellenességéből iudulna;k 
ki Ellentéte: pathologia hu1noralis 

Solidns, szilá1d, tömött. 
Solidus, solidum, elavult súly = 

négy terecs 
Solitarins, magányos, egyedüli. Glan· 

dulae s0lita1ii, az elszórt bél mirigyek, 
elszórtan álló béltüszök 

Solinm (solus egyedül, rnagányos, 
magányosan élö); v ö taenia solium 

Solinm, 1 magas ülés, trón; 2 fürdő
kád 

Solinrn Jledís = inetatarsus: 
Solubilis (solvere oldani), oldékony; 

ex toto solubilis, tökéletesen oldé
kony, oldható 

Solton pedis = n1etata1sus 
Solutio (-}, az oldat, az oldás. 
Solntio acidimeti:·ica nor·malis, sza 

bályos savmé1·ő oldat 
Solntio alcalimetrloa noi:·malis1 sza· 

bályos lúgmérő oldat, • 
Solutio arsenicalis Fowleri, Fowler 

mirenyes oldata, arzénes olrlata. 
Solntio ax·senicalis Pearsoni 7 Pear

son arzénsavas natriumoldata 
Solutio belgica = solutio Vlemingx. 
SOlntio br·omo-arsenicalis, arzénes. 

savas br omkálium„oldat 
Solntio calcii oxysnlfnx·ati= solutio 

belgil!a, 
Solntio Danovani1 Danovan oldata 
Solntio fer·ri oxydati seu fex·ri pex·

oxydati, vásélegeS oldat. Azonosak: 
liqnor fe11:i 1)eroxychlo1·ati, liquor 
f'e1·ri subchlo1·ati, fe11 n1n oxydatnm 
dialysatun1, 

Solntio indigo, indigooldat 
Solntio jodi, jodoldat, 
Solntio laccae musci, lakrnusz·oldat 
Solntio sec. Malassez, ~T a1asscz fél e 

oldat 

Solntio mer curii gummosi Plenkii 
Plenk··féle bigan) .ol lat 

Solutio Vlemingx, belga vag.)' ·vle·· 
nüngx.:0-ldat, rühellenes szex·. 

Solutio Wickex·sheimii = vv·icke1s 
heünfélB oldat 

Solutiva = laxantia„ V. ö 
Solutivus = 
Solvens (-), oldó1 oldószei. 
Solventia = laxantia 
Solntus (-), oldott 
Soma ("rO aWµa), a test 
Somaticus (aúlµanxó;), testi Causae 

somaticae, testbeli okok 
Somatodidymi (v„ ö. soma; 0 Ot'.O·J/J.D.; 

ike1), összenőtt testű ike1·-szö1·nye·· 
tegek 

Somatologia (v ö sorna; Ó ),0.yo;; a. 
tan), a szerves testek-tana 

Somatologicus = 
Somatologus (v. ö. somotologia), test 

tani; stb. 
Somatotomia (v. ö. soma ; i:éµ.ve.1:1 

bonczolni), a test boncztana. Feles
leges 

Somatotomicus, somatotomus (v. ö 
so1natotomia), testboncztani.. 

Somatotridymns (v„ ö. soma; ó -rplOu 
µo; hármas ike1), összenőtt testíí há1· 
inas ike1 szörnyeteg. 

Somnambulatio = 
Somnambnlismus (so1nnu1n álo1n 

ambula1·e járkálni), alvajárás. hold 
kórosság, holdkórság, 

Somnambnlismris artificialis, n1es
terséges delejes álom, mester s é· 
g e s á 1 o m b a m e r i t és, h,ypnotis 
mus 

Somnambulo {-),alvajáró, holdkóros, 
lunaticus, noctambulo, 

Somniatio vigil, ébren áhnodozás 
v„ ö. somniu1n. 

Somnifer· (.so1nnun1 f0r1e), altató, áhno·· 
sit6. 

Somnifera s x·emedia = narcotica. 
Somninm1 az álom, az álmodozás, az 

álomlátás 
Somninm artificale = 
Somninm hypnoticornm, n1este1ségos 

álomlátás, inesterséges álon1bameri·· 
tés V. ö. h,ypnotismus 

Somnolentia, álmosság, kóros álinos-
ság, álmatag állapot 

Somnolentns (v ö somnolentio),ál1nos, 
kórosan álinos. 

Somnns, az álom, alvás 
Sonde (fr.), kutató, kalauz, cs;ip, specil

lum, catheter stb \T., ö„ ezekkel. 
Sonde anglaise, angol v ruganyos 

kutasz (szála.cs). Balogh sz6tá1·lib6l 
Angol szálacs Bougies 

i' 
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Sonde a ranterise1 506 Spagiricu.s 

Sonde a cauteriser = sonde port8-
caustique. 

Sonde a angle = sonde coudé. 
Sonde a dard, lándzsás kutató. 
Sonde a demeur•e, v e s z t e g húgy-

c s a p Balogh sz6tárában: állandó 
kutasz 

Sonde a double coux·ant, Frére 
Come„féle kettős világú húgycsap 
Catheter á double courant 

Sonde coudé, Mercier-féle tompa
szögbe hajlott pöscsap 

Sonde porte-canstiqne, Lallen1a11d
féle húgycsöszoros maró- t„ i. eszköz 

Sonitns, a hang, csengés, zaj 
Sonitus anrinm, a fülcsengés, fül· 

zúgas. 
Sonometricus = echometricus 
Sonometi:·nm = echometrum. 
Sonometx·nm seu á.ndiometr·un1 se(, 

Hnghes (vox hybrida.), Hughes--féle 
hallásmérö Rectius: acusünet1nn1, 
acusiomet1<un, 

Sonor, sonns, a hang 
Sonns acutus, éles hang 
Sonns clax·us, tiszta hang, 
Sonns coriaceus b(hszercsegés. 
Sonus femoralis, cv~1nbhang, ton1pa-

hang 
Sonus infuscatns to1npa hang. 
Sonus tympanicns, dobos hang 
Sonns ventr·is = borborygnli. 
Sophi: oneticus (a(i)cppo1rrrnr.ó;), bölcs, 
bölcselkedő neutes sopluouetici, a 
bölcseség~fogak 

Sophronisteres, sophronistae (0 aw·· 
q:ipOV!IJCr'p, crw;::ipOV(GT"i);), dentes so
phronetici, a bölcseség··Íogak 

Sopicns (sopire altatni)) altat6 1 boditó 
§opientia remedia = narcotica, 
Sopoi:·, ~ kába álo111. I1A1on1 fokit 

külömböztetik, u m coma, lethar· 
gus Ól3 ca1·us 

§opo:c·arius, sopoxifer, kábit6, kábítva 
altató Arteriae soporariae = cat'O· 
tid e s 

Soporus, soporosns, kába álo1nba inB· 

rült, kábaálinú. 
Soor (fr ), szájpenész, Diuguet. Ezt 

azért jegyzem itt ineg, mert Balogh 
használja I{o1nmentárjában - de ne111 
n1ondja, hogy mit értsen alatta az 
olvasó 

Sox-a = urtica1ia 
Sorbethum, sorbettnm, so:r·betnm 

(persa szó), a keleti szol bet, édes ital 
Sorbidu1n, szö1 p, lé, leves 
Soi:·bidum car·nis, húslé 
Soi:·bilis, szörpölhetö. Ovum sor bilc 1 

híg toj:is, lágy tojás 
So:r:binnm Pelouze (-), berkenye

czukor 

a So:cbitio (so1·bere beszörpölni), 
szörpölés i 2 = so:rbidum, jus. 

So:1bitum Baussiugault, mannitszeri.i 
anyag, a berkenye bogyóiban. 

Sox·bns aucuparia Linné = py1u::; 
aucnparia -Sn1 

Soi:-des, sor·dium, a tisztátlanságokJ 
szeny, piszok 

Sordes acidae, a gyomor savanyú 
tisztátlanság a 

Sordes au:rium 
Sordes biliosae, 

!és 

cerumen a.urium 
epekiömlés, epeelö1n .. 

S9rdes biliosae deo:1snm turges 
centes, alúl kitörni tö1·ekvö epe. 
tisztátlanság 

Soi:·des biliosae sursn.m tn:c·gescen·· 
tes, há.uyás1a ingerlő epetisztátlánsig. 

Sox·des gastricae, 11 cs irva. A in 
sabu11a gastrica 

Sordes m.obil~s, inozgó tisztátlan·. 
ságok 

Sor·des p:rimax·um viarum az első 
emésztö„utak tisztátla.usága, a cso1 va 

Soxedinm (Ó crwpó; a halom), növény
tanilag: magi:akás, n1agcsopor·t, eser
hahnaz. 

Sorghum vulga:x·e Pe:r·s (so1ghi -
ind sz6), szerecsen köles, a dsu1a 
vagy dui:1ahköles (? !) 

Soi"oriatio (soro1 a nővér), a szűz 
enüők egyidejű fejlődése . 

Soi:·os, sorns (ó crwpó~), a halo1n, oso· 
po1t:rakás; növéuytanilag a páf1áay·· 
félék v harasztfélék magcsoportjai 1 

csiihalmazai. Balogh szótárában: ter·· 
inéscsoport. Szép s találó. 

Sostr•um, sotrum (-rC crc~a•pov, aWrpo·1), 
jutalo1n az élet megmentésoéért, tehat 
orvosi tiszteletd~j, honorariu1n 

Soteria doctrina, életmentőtudo1nái:i.y, 
az 01 vasi tudomány, \T ö. 

Sotei:ins ( aw-r'fÍp(o;), élet1nentö, gyógyitó, 
Aquae soteriae, fontes soteriae, a 
gJ;ÓgyfOrrások vagy gyógyvizek 

Sotxum = sostru1n 
Soymida febi:ifuga Jussien = (soy· 

nlida ind 3z6), lázüző szoimida. Azo·· 
uosa,k: swietonia f'ebrifuga Roxb„, 
cedrela feb1ifuga Roxb., s1Yietonia 
soyn1ida Dunc. 

Spado1 spadon (0 an:iüwv), 1 a he1élt; 
2. ("Íj aná.Owv) = spasn1ns. 

S:pado hippoci•aticns, phthisis lapi·· 
darioru1n sen lapidatorun1, a kőtörök 
tüdőbántalu1a := pnen1nonoc,oniosis 

S11agiria, Paracelsusnál = chenüa 
Spagiricus (crn&.1 elv~lasztauii &ydpeu 

egyesitni) =; cheniicus A is spagirica 
= chenüa. Eitendő azonban tényleg: 
alchy1nia. Medicina spagirica 
chemiatria, 

'] 
1 
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Spanaemia 587 Spathilla 

Spanaemia (?) = oligocythaernia. 
Spa1"a.drapa, spa:i·adi:·apum (? !) 

en1plastrun1 adhaesivun1 linteo exten
s11n1. 1-'ulajdonkép mindkét oldrtlon 
tapaszb:l. má1tobt vászon 

Sparagmatodes fa7"(J.p'l.yp.o::n.50·~;) = 
Sparagmodes (a-;;:ry;pccyp.WOY);), gürc~

sze1ű, heves görc:.ben szeuvedö. V ö 
Spax·agmus (Ö crrcctpo::yµó;), 1 Hippo

krates szerint-: heves görcs; 2 A.u1e
lianus szerint: heves fuldoklás; 3 
nyelési görcs -

Sparagns (6 ar.ipa.yo;) = asparagus 
Spar·a:x:is (fi a;:dprx;~;) = spa1·agmus. 
Spaz·ganion (TO crrcctp·(rÍ.'l!O'l); Hippó·· 

k1ates szerint: pólya. V. ö 
Spax·ganosis (Ji an:rzpyi'.'ooaic;), bepólya

zás 
Spar·ganoticns (v ö. sparganosis), 1 

pólyás; 2. helytelenül: gyermek. 
ágyas 

Spax•ges, spargesis (·~ O"Tt:C1.p"(rj, -~ crn:o'.p
'(i]O"(;) = 

Spargosis (~ arr:d.pywa(;), 1 tejpozsga, 
iluzzadás; 2,. = 1netasbasis lactea. 

Spa:r:·sus, elsz61t. Mo1 bi spa1si = mo1 bi 
sporadici V .. ö. spo1adi0ns. 

S11arteinum (-), a sparten, a közön 
sóges seprü olajos keserűje 

Sparteinum sulfu1icum., kénsavas 
spartium. \l ö 

S:pax·tinm scopax·ium Linné, közön·: 
séges seprll. .. A.zonosak: genista se.a·· 
p<1ria Larn. Bn,logh szeiiut: cytisus 
scopa1ius Link7 sa1·otha1nnus sc,opa .. 
iius \lilin1mer 

Spasis (~ arrd.:n;), a huzás, ~- feszités 
Spasma (TO ar.riaµ.G1.), a feszülés, a gö1cs 
Spasmaticus = spasmodicus 
Spasmatio (v. ö. spasma), kis gö1cs 
Spasmi coox·dinati sen statici, kóny .. 

sze1-·n1ozgások 
Spasmodicus, spasmodes (artw~µo.nxó;, 

O"ítetap.o.Tc.501];), görcsös, görcsszerü 
Spasmodyspnoea (v. ö spas1nus és 

<lyspnoea), görcsös nehéz légzés, 
görcsös fuldoklás, dyspnoea spastica 
seu c.onvulsiva, 

Spasmodyspnoicus (v 0 spasn10 
dyspnooa), görcsös, nehéz légzéslí stb. 

Spnsmolipopyxia (v ö spas1nus és 
lipopy1'ia), amerikai sárga láz, gör
csös sá,:ga láz, 111ely már a görcsös 
- a hideg szakban öl - tehát a 
forr6 lliz nen1 is fe,jlöduék ki. --~-zé1 t 
lipopyria, Adr.<:t'.' rO r6íp. 

Spasmologia (v. ö spas111us; 6 Aóyo; 
a tan), a g-ö1csök ta.na 

Spasmologicus, spasmologus (v ö 
spas1nologia), göl'cstani stb 

Spasmolygmicns, gö1csös nyelési, 
csuklásos V, ö. 

Spasmolygmns (v ö. spasrn.u3 i d 
),uyµ.O':; a csuklás) = singultus spas·· 
modicus. 

Spasmophilia (v„ ö. spasmus; q:n),st1 
szeretni), görcshajlam; ad normam : 
haemophilía. - Bizonyos egyénaknek 
azon sajátsága, hogy minden bajnál, 
a,legcsekélyebbnél is görcsökbe esnek 

Spasmophilicns (v. ö. spasmophilia), 
göi:csbajlamos stb 

Spasmophthalmia (Y. ö„ spasn1us és 
ophthahnia) blepha1ospasmus? 
Szór61 sz61a: gö1csö;, szen1bántalon1 

Spasmophthalmicus (v„ ö spasmo1Jh
thalmia), göu:~ös szernbántalnli 

Spasmoi:·thopnoea. (v. ö, spasmus és 
01thopnoea), görcsös fuldoklás, 01tho· 
pnoea spasmodes 

Spasmoz·thopnoicns (v. ö. spasn101-
thopnoea), görcsös fuldoklási stb 

Spasmotraclteocynanche (v· ö s1Ja.s 
111uS, trachea és cynanehs) =' anginc1 
t1ac,healis spasinodica asthrn:i. 
l\íillad. 

Spasmus (d O"íti:.tO"µO;), a görcs. 
Spasmus accomodationis, az alka1· 

mazkodás gö1·cse 
Spasmns atonicns = 
Spasmns clouicus, a iáugógöres, :t 

rángás Convulsio 
Spasmns clonious ix·idis = hippu ~ 

ii:idis 
Spasmns cynions :.=----: convulsio cynica 

= t1ismus \,ynicus, ebgörcs. Mi lehet; 
1nit értsiink alatta - nem tudom 
kisiitni TaJán a »veszettek« gö1csc ! ? 

Spasmns facialis clonicns (tic con 
vulsive), az a.rczgöl'·cs, az fnczrángás, 
az a1cz iáugó gö1use„ 

Spasmus glottidis, a gégeizn1ok ful
.laszt6 görcse .. izonos: asthma lc.ryn· 
geuin, R.sthina acutuin :'.\{illari, asth1n;1 
thy1nic11m, laryngis1nus st1idulus 

Spasmus inspii:·ator'ins, a bel6gz(; 
izn1ok görcse 

Spasmus laryngis = la1yngospa~i1ius 
Spasmus nntans s. salaam, a szalam

gö1·cs, a '-'''illis-féle idt g rángó görcse 
(a n1usculus obliquus capitis infilrio1 
l'ángó gö1 cse ), bólintó-görcs, fejfo1-
gató görcs 

Spasmns nntitans, nictitat~o, bólint,.) 
görcs 

Spasmus tonicus, n1e1esztö göl'CS 
Spasticns (arco.aco·:Ói), vonó, görcsös 
Spatha, spathe (i] ar.:o'.:JY)), a lapocz, 

nyelvlapocz, nyelvnyornó; neha: 
széles borda, a lapoczka; 2 a nl_i. 
sziromfélék sziro1nb11rokja 

Spathe (·ii a7t"áS·iJ) = spatha 
Spathilla = spatula 
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Spatium, a tél', a köz 
Spatium intei:·costale, a bordaköz. 
Spatinm intei:·ossenm, csoutköz 
Spatinm Ol"is, a szájüreg. 
Spatinm tempox·is, kis idő, idököz 
Spatium vacunm, légüres tér. 
Spatium vitae, az élet-idő 
Spatula, spathnla, (spathe kies.) 

1 spatha ; 2. scapula. 
Speante:c·, spiante:c·, spalte:r· = zin

cum 
Species, 1 a külső ; 2 a nen1 ; pl 

species n1orbi, kórnen1„ Többesben: 
gyógys:i.:erelegy, szerelegy 

Species ad decoctnm lignox·nm, fa·· 
flízetelegy. 

Species ad ga:r·gax-isma, teaelegy to„ 
ioköblitő főzethez 

Species ad infu.snm pectorale, tea 
elegy inellfözethez, lnelltealegy. 

Species althaeae, ziliz„teaelegy 
Species althaeae Fe:r·nelli, Fernell-· 

féle zilizteaelegy. 
Species ama:ricant.es, kese1 ű tea 

elegy, keserű teakeveu~k. 
Species apexitivae, hashajtó füelegy 
Species aperitivae cum rheo1 rebar

barás hashajtó fűclegy, 
Species ax·omaticae, illatos tea elegy, 

illatos teakeverék 
Species a:r·omaticae p:r·o cataplas

xna.te, illatos teaJ;:evRrék boroga·· 
tás11ak 

Species cephalicae pr·o cncupha ; v 
ö„ 'cucupha 

Species emollientes, lágyító teaelegy 
v„ fükeverék 

Species 
ma te, 
tásnak. 

emollientes px·o cataplas
lágyit6 teaelegy boioga 

Species ga:rgarismatis adstringen 
tes, összehúz6 fűelegy toroköblités
nek, 

Species la:icantes dispensato:rii an
tiqui, hashajtó f{ielegy a régi o.zer· 
könyv utasitása szerint, 

Species laxantes -St. Ger·main, Szt 
G-e11nain hashajtó tea ja, fűelegye 

Species ligno:c·nm1 fa·teci.elegy, fake
verék 

Species pectorales cum f:r·nctibns, 
gyümölcsös v terméssel elegy mell
thea, mellteaelegy 

Species pecto:cales e he:r·bis, me11-
teaelegy, mellteakeverék 

Species resolventes = species aro· 
maticae 

Specificus (v. ö species), fajlagos. 
Re1nedia specifica, fajlagos szerek 

Specile = abdomen = carnosa pars 
ventris. 

Specillum (spicere látni: vizsgilni), a 
kutat6 V ö. sonde. 

Specillnm anricnlarium1 fülkanál, 
fiilkapar6, f ü 1 v á j ó 

Specillnm oesophagi, bárzsingkutató 
Specillnm sulcatnm, a vájt kntató, a 

vá.lús kutató 
Specillnm ntei:·i, méhkutat6 , 
Spectroscopon, specti:·oscopum (v. ö. 

spectrum; ~ 0":-!07t"fÍ a vizsgálat), a 
spektroszkop, spectroscopium Szín
képelen1zö. (? !) 

Spectrnm (spicere látni), 1, alak, tii-· 
nemény; 2 színkép, Analysis spectri, 
szinképele1nzés. 

Spectx·nm monoch:r•omaticnm, egy·· 
szinli színkép. 

Spectx·um mnco lacx·ymale, nyák- és 
könyokozta szenJ.beli fénytii.nemény 

Specti:um polychromaticnm1 sok
szinli színkép 

Specula = spe(~ulum többese 
Specular·is, vizsgáló, vizsgá1 észleli), 

látó 
Speculatio (-), vizsgálás, vizsgála,t, 

észlBlés 
Specnlativns, speculatox·ins, vizs„ 

gáló, kémlö, vizsgálati, észleleti 
Speculatox· (-~), a vizsgáló 
Speculum, a tiikö1 
Speculum ani, vegbéltükör 
Specnlum. ar·densi = speculum 0aus··· 

ticurn 
Specnlnm auxis, ±iiltükö1_., 
Speculnm causticum, égető tükö1r 
sütő tükör) pörkölő tükö1· 

Specnlnm concavum 1 hon1orú tükör 
Specnlum con.vexum, do1nború tükö1. 
Speculum Helmontii, Hebnont tükre_. 

centI'utn tendineum diaphrag111atis 1 a 
iekesz inas közepe 

Specnlum lax·yngis, a gég·etiikör 
Speculnm lncidum, átlátszó fal 
Specl].lnm oc.nli, sze1ntükö1 
Specnlum phax·yngis, a galat-tükör. 
Speculum planum, a sik tükör. 
Specnlnm nstorium = speculun1 ai-

dens. 
Specnlnm vaginae, dilatato1ium va· 

ginac n1éhtükö1 
Specus = sinus 
Specus co:c·dis = \ ent1ic:ulus cordis. 
Specus pr·o medulla spinali = ca-

nalis ruedullae s1linalis 
Spedalskhed =lepi.a norvegica, lepra 

borealis 
Sper·ma (~O o-;;:épi.i.o:), a n1ag, az ondó. 
Spex·ma ceti = cetacAum 
Spex·macr asia ( -rC o-;;:e'.pµ.a a inag, ~ 

&.xpacr[a xosz vegy.), híg ondó. Qued„ 
liot, Sp:ting szeiint: az ondó híg, 
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feleresztett volta, kevés ond6szfÍ. ! 

lacscsaJ 
Spe:C'IDatac1-atia (v ö spe1ma; -Ji 

dxp'Y.:rlCL tarthatlauság), lnagömlés j 

illetöleg ondótarthatatlanság 
Spe:c·matac:i:aticns (v ö s11e1mat

ac1atia), niagönüéses, magö1nlésben 
szenvadö 

Spe:c'ma.theea (~·. ö spe1ma; "fJ :J"f)i!"fJ 
a tok)1 az ondotartó Tulajdonkép: 
spe1·matotheca 

Spermatias (ó cr;:;:pfJ.tt.Tlo:;), sok ondóval 
bíró, sok1nagú, 

Spe1'maticUs (crrrEpµa.nxói;) 1 ondós, nii 
az oud61a vonatkozik Nervns spe1· 
matic.:us ex:ternus, kiHsö szmnérem
:ideg. Ven~te spe! niaticae internae, 
belső ondó„erek Plexus spe1maticus, 
az ondózsin61 jdegfonata. Plexus spe1-
maticus internns, az ond6zsin61 belsd 
idt>gfonat'.l. 

Spe:c'matinum Vaquelin 1 az ondó„ 
pára1 aura se1ninalis 

Spe:c'matis (~ orc;,pp.a.tl; se. phleps vagy 
arte1ia), ondóvéredény. 

Spe:i:·matischesis = sperinatosc.:hesis 
Spex·matischeticns = sperrnatosche

ticus 
Spe:c'matismns (Ó crn:spp.ccttO'fJ.;;), o n„ 

dó vetés, ondókihajtás, se1ninis 
emissio seu ejaculatio 

ltyy.cet ~i:d tartom, hngy o n d 6 v e„ 
t és (ad nor1nan1 : 111 a g vetés) 

TJ1agyarosabb, niiut ondóldlövcllés v, 
ondúkihajtás 

Spermatitís (v ö spe1 mai szÓ1'Ól 
szóra: ondógJnladás? !), funiculitis 
vasis deferentis. Tehit: ondózsi1161-
gyuladás. Minthogy speunatitis -
ondógyuladást jelent, s ilyen beteg· 
séget -- legalább tudtommal 1nég
senki sem alapíthatott ineg, mivel 
1násrészt »funieulitis« ba1 ba1isn1us, 
ennélfogva helyén van, hogy a szóban 
forgó bántalom1a n1egfelelö kifejezést 
keressünk Ajánlo1n »spe11natocbo1-
ditis« - szót1 n1e1t spe1n1atochorda 
= funiculus spermaticus 

Sper·mato blasta, s per ma.to blastes se 
cellnla (v. ö. sperina és blastes), 
ondószálképzö sejt. 

Spe:c·matocele (7„ ö spenua; ~ >nÍ)."fJ 
a sérv), ondós tömlősé1v, ondósé1 \'i 
tön1lös dáganatok a herén, melyek 
az ondózsin6r1al közlekedvén ondó 
szálakat tartahnaznak. 

Spermatocele cystica, tön1lös ondó
zsinórdaganat 

Sper•matocele extxavaginalis, az 
ondózsin61 tulajdon inezén iekvö 
ondósérv 

Sper'matocele íntravaginalis, az 

ondózsinó1 tula.jr1on 1nezé11 beliil fek-o; () 
otldósérv 

Spei:·matocho:c'da (v. ö spe1111a és 
cho1'da), az ondózsinór, funiculus sper· 
n1aticus 

Sperni.atoclemma = 
Spe:cmatoclepsis (v„ ö. sperma; :</,{IC· 

'el'I lopni) = pollntio noctnrn:1 \' 
dinrnEL '? '. 

Spe:c·m~toclepticus (v o. spe1 rnato 
clcpsis), ondó- vagy 1nagön1léscs stb 

Spex·matocystícus ondóhólyagcsás 
v. ö 

Spei:·matocystis (v. ö speuna és cys
tis_l, on lóhólyagcsa 

Spex·1uatodei:·ma (v. ö spe1n1a é.~ 
derma) 1 a maghéj. Balogh szótárából 
V. ö. spermodei·ma 

Spermatodes (c.r~i::pµa:-rcS011,;\ 1 ondó 
szerü; 2 nyers, fejletlen 

Spe:1:·matogonia (v. ö. sperma; ylr1e'J':!tt.'. 
képz.~dni), ondóképzlidés, Jnagképzö 
dés. 

Spei:•matogonicus, spermatogonus 
inagképződési, ondóképző stb 

Spexmatolepsis (v ö. spertna; /,drco:t·1 
elhagyni), nappali n1agö1nlés v oLdó 
ömlés, pollutio diu1na 

Spermatolepticns = spe1 n1atoli1Jticus 
Spe:c·matolipsis = spe11natolepsis 

spermatoclepsis 
Spermatolipticns ( - ), 1nagü1nlési. 
Spci:·ma.tologia (v. ö. spe11na.; Ő ).Óyo; 

a tttn), az ondó tana 
Spex·matologipusi spermatologns (1 

ö spe1matologia), ondótani stb 
Sperm.atopathia (v ö sperma; TOrr~)o; 

a bántaloin), az ondóbántalon1 
Spermatopathicns (v. ö speunatt ~ 

pathia), ondóbántahnas stb. 
Spermatophtho:t'a (v ö sperina és 

phtho1a), 6nd6roml:is, ondóvész, ondó 
vesztés 

Sper'matophtho1icns, spe:t'matoph·· 
tho:i·ns), ondÓ\'esztö stb 

Spermatoplania (v. ö. spe1ma j ·~ 
n:Att.\'YÍ eltévedés), ondóeltévedés, ondó
elkóbo1lás 

Spermatopo6ia (-/i crn:tp/J.rt:Tonoi;(a, anep 
flrt:TOJCO["fjcr(;) = 

Spermatopo6sis, ond6képződés ondó
elválasztás 

Spermatopoética; spe:c·matopo6ns (v 
ö spo1n1at:Jpoösis), ondóelválasztási 
81Jermatopoea se. remedia. -- ondU
ké:pzö szerek, ond6gyaiapit6 szerek 

Spermatori:·hoea (v. ö„ sperma j PEt:'i 
folyni), pollutio diu1·na, ondóömlés 
ininden ger:jedele1n nélkül kocsizás
nál, székelésnél i 2 az oudónak rög· 
töni elvetése a közösülés kezdetén 
V ö pr·ospe1matis1nus 



Sper1natorrhoícns 5JO Sphagites 

Spex·matori:hoicns,spei:·mator·:x·hoen.s 
(v„ ö. sper1nator1hoea.), n1agömlé>H sJ 
niagömlésben szenvedő. 

Spex·matoschesis (v„ ö„ sperma; 'lay.st·1 
visszata1t11ní), az ond61ekedés. 

Spex·m_atoscheticns (v ö spe1mato
schesis), undórekedési. 

Spexmatotheca = spermathGca 
Spei:mato..:emia (v ö spe1ma; T; 

~sµ.fo: kár), az ondófecsérlés, ondó
vesztés,. ondóvesztegetés 

Spei:matozemicnS~ spermatozemns 
(v. ö. az elöttevalóval), ondófecsédő, 
orrdóvesztegetö 

Sperm.atozoa = spermozoa 
Spermatozoidum (Balogh szótárá
ból)~ 

Spei:·matozoon, spermatozonm (v. ü 
spe11na és ,e ~Wo11 az állat), az ondó. 
szálcsa, ondóbarcsa V. ö s1Je11nozoa 

Spei;·mobole (~ O'TI<:pµo~o/,·~), s11e1„ 
n1atísmus, ondóvetés, ondókihajtás 

Spex·mobolicus (v ö. spe1·inobole), 
ondóvetö, ondóhajtó stb. 

Spermode1„ma, spe:i·modexmium (í· 
ö, speuna és dern1fL), a magburka7 

1naghéj V. ö spern1atode1n1a. 
Spe:i·moedeonecrosis (v. ö spe1111oe

dia és uecrosis), anyarozsokozta ie
nésedés, 1no1tiíicatio e seca.Ji cornuto 
v„ ö 

Spe:r·moedia clavns Fr·. (v. ö. sperrna j 
olfYI~ rlH.gadni), az anyal'ozsgo1nba, a 
tuln.jdonkópi anya1ozs Végsi") fejlödó
s6bf'n háro1n mcgnevezéss{Ü diosck
sziki n n1.: (Javiceps llu1pu1ea, 'l'ul., 
co1dioe1Js FJ., Gentrospo1íu111 v·Vall 

Spei:·.mogn:nia ('~ O"Ji:tpµo1· 011lrx), inagte1 ·· 
Inelés, ondóképzés 

Spe:imogonicus (v, ö sve1rnogonia) 1 

1nagter1ni\ nu:i..gter1nelö, ondóképzö. 
Spex:v:i.olithicns (-), ondókövecses 

v. ö 
Spei:·molithns (v, ö, spe1n1a és 0 A[S-o; 

a kü), 0udókövecs r ! Onrlógüniecs? 
Spe:tmouen1'algia {v ö spe1nia és 

ucu1algia), az ondózsinórzsálJa„ 
Sper:·mophle bectasia ( v. ö spe1 n1a és 

phebectasia)1 az ond6zsinó1 ereinek 
tágul tis a 

Spe1·mophlebes, az ondózsin61 e1ei1 

venae spG1n1ati0ae. 
Spe1'·mophor:·nm ( TC a:;:,ipµ.a 

l. ondótartó; 1nagtartó; 2 
rpéps~11) 

a heie; 
3 néha : 1néh ; 4. 1naglécz 

Spei:·mostemon (rO anipy.a az ondó, ó 
GT'l)µrrÍ'i a szlil)1 ;;i,z ondófa1k, 011d6sz:il 
Filun1 se1ninala. 

Spermozoa (v. ti. sper1nu.tozoon), ondÓ·· 
barcsák, az ondószálak 

Sphacelatus (v. ö sphaoelus) fenés, 
üszkös V ii 

Sphacelia segetum Lév, agabnaüszög1 

az anya1 ozsgo1nba elsü fejlődési szak::t 
\T ö„ s1ihacelus 

Sphacelias (Ó Gq;>axo:l.[o:;), a fenés, ki 
űszökben szenved 

Sphacelisatio = sphacelismus 
Sphacelismns (á crr;>::r.xú,ta,u.ó;) = S}Jlrn.

celns. 
Sphacelismus cerebi:·i, agyve1öfene, 

agyvelöfenésedés 
Sphacelodes (crc;;ro:tAWOYJ;) fenés, üsz

kös, feneszeríi 1 üszögös 
Sphacelosns = sphaceloJes 
Sphacelotyphns (v ö„ sphacelus és 

typhus), fenés hagy1náz. 
Sphacelns (Ó acpXxú,o~). a hideg fene, 

az üszök j iégente = szú. 
i Sphacelns humidns, gangraena hn· 

mida, nedves üszök. 
Sphacelns siccns, gang1aena sicLa, 

száraz üszök 
Sphaei:a (~ cr9afpa), a gö1nb, a teke, 

a, golyó„ 
S:phaeragx-a. (v ö. sphaera; ~ !f.y~a. rr 

fog6), a golyófogó. 
Sphaexicns ( cr91Xtptxó;), gö111 bszeri-í 
Sphaexidinm (TO crcpmplöto11) = 
Sphaei:·inní ('rO acpO'.lptov), kis götnb, a 

labdacs, a gö111böcs. 
Sphae:c·obactei:·ia (~ crcpafpO'. a gömb; 

v. ö. bacte1·ium), gö111bös bakteriák 
\T, Ö 

Sphaerobacterlum; v ö. :-;phae10-
bacteria 

Sphaei;ococcus c1'ispns Ag., karaga.
Leen gü1nbu1osmtt. V„ ö. lichen cara" 
gc:i.heen, chondrus cl'ispus G1ev 

Sphaexococcus helminthocho1·tos 
Ag = hehnüuhuchoitos officinalis 
Lk Egyéb synony1njai: coramiurn 
helmin >ochot ton P., gelidiun1 heln1in 
tocho1ton Grev. V. ö n1uscus co1si. 
canus, inuscus hehninthoeho1 tos 

Sphaei:·ococcns lichenoides Ag 
fuous a1nylaceus O'Sh V ii alga 
fl.Jnylacea 

Sph erodes, sphaex·oides (aipo:tpW&·r;;, 
UcpQ..tp:;c:(O·~;), giimbsze1 lt, tekealakÚ. 

Sphae:i::·oma (TO ar.p'X1phlµa.), 1 gö1nb, 
gön1bt:1cs; 2 Galenus szerint: a fai, 
segpofák; 3. néha! caput femorís, 

Sphae:i::nla (sphaera kies.), 1. kis gö111b, 
tckecs; 2. növénytanilag: gömbte1-
1nés, a lo]Jvanöszök termése 

Sphaei:·nlae sangninis (sphae1ula töb„ 
bese)1 .a_ vértekecsek. A m globuli 
sangu1111s 

Sphaernlcon ( v. ö sphae1a a gol,yó, 
, 'S/,xo1.11 húzni) = sph:ieragra 
! Sphage (~ o~O'.Y'fÍ), 1 a gyilkolás -

jugulatio; 2„ = jugulun1. 
Sphagites (09tl.y[riy.;), to1kolati 

• 
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Sphagitis se vena (~ cr9e1.yr·n; cpJ.ty), 
a to1kolati é1, vena jugularis. 

Sphago (crcpá~o:tv gyilkolni, megfOjtanil, 
a torkolat, jugulum. 

Sphecoides {ü(fl"t)XO<:tO'fÍ;), darázsszerii 
Os spheoodes = os s1Jhenodes 

Sphen (ó mpf:v), az ék 
Sphendone (fi acpo:vOo'v"t)), 1 a parittya; 

2 parittyakötés. 
Sphenobasilaris (v ö. sphenodes és 

basilaris; hybridum), ék-alapi, ékcsont
koponyafeneki. Os spheno-basilare, 
a.lapcsont, fenékcsont 

Spenocephalns (Ó acpT;v az ék és 
oephale) = oxyc.ephalus = dolicho·· 
cephalus. 

Sphenodes, sphenoides, {oc1r1Jvhl01]<;, 
O"'.fl"t)IJOO:!Ü"fÍ.;),ékidomú, ékalakú Os sphe 
nodes, os sphenoideum az ékcsont 

Sphenoidalis, sphenoidens ; helye
sebb: sphenodes 

Sphenomaxillai;·is (v ö. sphen és 
inaxilla1is), ék - áb1ázatcsonti 

Spheno·-occiptalis (v„ ö sphen és occi .. 
pita.lis), ékcsont··nyaksziiti. Os spheno· 
ó(Jcipitale basilare, os s1Jhenobasilare, 
a koponyafenék csontja, nyaksziit-ék
c:sont 

Sphenopalatinns (v ö sphen és pala„ 
tinus), ékcsont „ sz~jpadlási. Ne1vus 
sphenopn.latinus = ne1 vus naso1Htla
tinns 

Sphenopharyngens (v ö. sphAn Bs 
pharynx), ékcsout - garati 

Sphenoptei:ygo - palatinns {v ö 
sphen, p1ocessus pterygodes és pala
Lun1), ék-szái.nynyúlvány. szájpadlási 

Spheno-salpingostaphylinns (v. ö 
sphen) salpinx és sta.ph,yle), ékcsont-· 
kürtő-nyelvcsa1Ji. j\fusculus spheno
salpingostaphylinus1 az inyvitorla
~eszitő izo1n, a lágy sz4jpadlás-.feszitö-
1z1na 

Sphenosis (·~ cr9YÍ'1WO"ti;:), az ékelés, Le· 
ékelés G·alenusnál: infa1ctus 

Sphigma ('rO aq;t·j'µa), a beszoritott va
lanü, a fojtás v„ ö 

Sphigmos, sphigmns (0 cr;nyµó;), 
= sphinxis 

Sphincter (Ó 0"9lyx-rfip), a zá1ó izon1, 
constricto1, orbiculaxis1 adst1ic.tor 
or biculaiis 

Sphinotei:· ani extei:nns, a seg ki.lls() 
zá16ja. 

Sphinctei:· ani internns, a seg 
' bAlsö zárója 

Sphinctex• ca1-diae, a gyo1no1 felső 
szádjának zá1ó iz1na, körizn1a 

Sphincter· or·is, a száj záró izma 
Sphinctei:· palpebrarnm, inusculus 

01bic:11la1is 01bitae, szrn1villazáró 
izo1n 

Sphinctei: pnpillae1 a 3ze1nbogár 
z<irója. 

Sphinctex pylo:1l, a gyo1no1 ajtón .. 
állójánitk; alsó szádjának záró iz1~1a 

Sphinctex· vesicae n:1lna.r,iae extei:
nns, a hligyh6lyag külső zá1ó izm:.i, 

Sphincter vesicae nr'inariae intr.r 
nns1 a húgyh6ly;i.g belső zár 6 izma 

Sphincterica xemedia, összehuzó sze· 
iek. V. ö. 

Sphincte:r'icns ( v ö sphinct.er), ziiró, 
összeszo1itó. Musculus :-;phinete1icus 
= sphiucter. 

Sphinctex·otomia (v. ö sphinC'te1 : 
-;-Sµv;,;('I n1etszeni), a zár6 izom 1netszése, 
a körizorn n1etszése, vágása 

Sphingoparalysis (crq;lyye('I összeszo 
iitni; v ö paralysis), a záró izom 
hüdése bénulása 

Sphingosinnm ('? !), a sphingnsin, a. 
phrenosin bomlásának egyik te1. 
n1éke 

Sphinx.Ís (~ c:u,:n'.11/;t.;), a körülköt8s, 
n1cgkötés, összeszoritás, fojtás 

Sphondyle -= spondyle 
Sphongion (sphongus kies„), kis taplú 
Sphongoperiostoma - és 
Sphougopetiostosis (v ö sphongu;i 

és periostosi::> stb ), csonthártyarák 
Sphongns (0 cr-,:ióyyoi;), f1 tapl6, >.i rák 
Sphygmatodes(cr-,:iuyµ..a.Tu501Ji;) = sphyg 

modos 
Sphygme (~ m:puyµYj"), = sphygn1us 
Sphygmicns (cr(f'vyµ~xói;), éive1ési 1'.oc.

trina sphyg1ni~a = sphyg1nologia 
Sphygmol\es (crq;i:.iy11.u5aYJ.;)i é1 vcrö 1 liik 

tető 

Sphygmog1amma (v. ö sph,ygrnos; 
-rO ypiµµ.et. a rovás), éi verésrovás, 
miut a sphygn1ographianak ered
rnénye \; ö. 

Sphygmographia (v ö sph_y gmos ; 
11pd.9stv leiuü), a<: é1 verés radza, Br
\ <1é-···rovás 

Sphygm.ogr·aphicns (-), é1 verÓS··i·)
visi v„ ö 

S1lhygmographion sec Max·ey, l\fa1ey 
féle ér veu\s1·ovó 

Sphygmogx'a1>hion Thanhoffei:'Í1 
Thanho:ffer-f<?.le é1 ve1"ésrov6 

Sphygmogi"aphion Vieroi:dtii, Vi'> 
rordt-féle érvel'ésrovó. 

Sphygmologia (v ö. sphyginos j 
/..Óyo; a tan), az érve1és t::i.na 

Sphygmologicns, sphygmologns (v. 
ö, sphygmologia), érveróstani, ki az 
é1 ve1 éstannal foglalkozik 

Sphygmometi;icns (-), érverésjelzési 
v„ ö. spbygn1og1aphicus 

Sphygmometrnm (v. ö sphyg1nos i :6 
µS-rpov a rné1éí) = sphygmog1aphio'1 
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Sphygmophonnm (v ö sph,ygn1os és 
·~ Cfl@\IYÍ a hang), a sphygmophon1 

hangz6 érverésjelzö, ha,ngos érv:erés
rov6 

Sphygmos, sphygmus (ó o-cpuyµó;), az 
é1 verés, az érlökés. Kraus sze1int 
Hippokrates következő érverésne1ne
ket kiilö1nböztet meg: 

Sphygmos amyd:1·os (ó cr9u·1µó:; dµuOpó:;) 
= pulsus obscu1·us 

Sphygmos analipon (ó O"':(JyµO:; &~lf,(f.El· 
nw;) = pulsus varians. 

Sphygmos anistach_es (Ó crr.puyµO:; d\ltcr
't'ax."t}:;) = pulsus inaequaliter celer 

Sphygmos anisosphod:r·os (ó crcpvy1.1.0:; 
cbtcrécr900po:;) = pulsus inaequaliter 
fortis 

Sphygmos ai:aeos (ó crcpuyµO; &pato':;) 
= pulsus iarns 

Sphygmos atactos sen anomalos 
(á o<puyµQ:; flTo:xco:;, dvWp„o:Ao:;) = pul·· 
sus it1·egula1is, abno11nis,, inordi~atus 

Sphygmos cymatodes (o crcpvyµoi; r.u·· 
µo.:7Wűl')i;) = pulsus undosus 

Sphygmos malacos (á crcpuyµOi;: µtúdxxói;:) 
= pulsus 1nollis 

Sphygmos megas (o' crcpuyµcii; 1.1.ityo:;:;) = 
pulsus magnus 

Sp~ygmo~ mici:·os, seu smici:·os (ó cr9uy 1 

µoi; µ~xpo;:;, crµtr.po;) = pulsus parvus 
Sphygmos my:r·mecizon (0 crcpuyµO;:; 

µupµExt~Wv) = pulsus formi0ans 
SpJ1ygD1os m.ynrus (0 crtpU)'f..(Ói;; µdovpoi;;) 

= pulsus n1yurus = pulsus trenuüus. 
Sphygmos nothi:os, vel biadys (cl 

cr1.pv·1µ6;:; •1w~pói;:, ~pcd5úi;:) = pulsus ta1-
dus. 

Sphygmos oligos (0 crcpuyµ;;:; Őf.t·{di;) 
= pulsns pa1vus, debilis e~ ia1us. , 

Sphygmos palfnd:r·omon (o crcpuyµo;:; 
ri:o:.AtvOpoµWv) = pulsus revertens 

Sphygmos pai:·empipton (0 crq;uyµO;:; 
r.:o:pEfJ.i"i:!i't:TcSv) = pulsus super on1nera 
rius. 

Sphygmos pleres (0 crcpuyµO;:; .-cAs2rícJ 
= pulsus plenus. 

Sphygmos pycnos (ó crcpvy,u.Oi; 7t'ur.vé;) 
= pulsus crebe1, creberrimus . 

Sphygmos scleros (0 O"qiuyµOi; crr.f,EpÓ;:;) 
= pulsus durus 

Sphygmos scolecizon (~ o-cpuyµOi; crr.w
ÁEXl~Wv) = pulsus vermiculatis 

Sphygmos sphodros (b 0'9'J)',IJ.0i; crrpoO· 
pói;) = pulsus fortis 

Sphygmos tachys (0 crcpuyµOi; -ra.xtii;) 
pulsus cele1, cele1rin1us, veloxi velo
cissimus. 

Sphygmos tetagmenos (é cr9uy,u.ói; 'tE·· 
wiyµe.voi;) = pulsus 1egularis, norma„ 
lis, ordinatus 

Sphygmos tromodes (b m:puy,u.O i; -rpo„ 
p.WO"'lJ;) = pulsus tremens 

Sphygmoscope, sphygmoscopfa ( v ö 
spbygrnos, 'fi "Y.OT-~ a vizsgálat), Ct 
lökés-vizsgálat, éi verésvízsgálat 

Sphygmoscopicus ( -) = sphygmo
graphicus. 

Sphygmoscopium (v„ ö. sphygmosco
pia) = sphygmographion. 

Sphygmus = sphyg1nos . 
Sphyra (-fi a:pÚpct..)1 1. a kalapács; 2 mallC·· 

olus pedis, a boka 
Sphyxis (-~ mt-ú~ti;) = sphygmus. 
Spica, 1„ a kalászi 2 a kalászkötés 
Spica ascendens 1 felhágó kalászkötés, 

kalász polyázás 
Spica celtica = nrudns CE.'1tica \.' ö 

valeriana celtica L 
Spica descendens, lehágó kalászkötés 
Spica hnmeri, a váll kalászkötése. 

i Spica pedis, a láb kalászkötése, ken-
, gyelkötés. \T ö, stapes pedis 

Spicae oi·igani CI'etici, a spanyol 
ko1nl6 virágos füve, a spanyol komló 
füzé1 e 

Spicula (spica kies ), l fiizérke, kis ka„ 
lász; 2 csontújképlet, sugáu;zerű
leg rendezett csonttűkböl álló Uj
képlet egy csonton; 3 Bardelcben 
sze1int1 a rák csontos gerendázatának 
egyes szálkái 

Spigelia antlielmia. Linné (Van der 
Spiegel nevére), belfé1egölő spigelia, 

Spigelia marylandica Linné, mar y-
landi spigolia. · · 

Spigelinum, a spigelin, a spigelia ina-
. i,ylaudjca nikotinszetű alkaloidja 
Spilanthes olex·acea Jaquin (Ó cr~tf· 

).oi;: a folt1 -rO éfv~oi; a virág), kerti 
szennyefű. Azonosak: bidens acmel 
loides Berg., bi(lens fer vidlt Lan1., 
pyrethrum spilanthus .Nied 

Spilanthinum (v„ ö. az elöttevalóval), 
a spilauthin, szennyefHgyanta, a 
szennyefű keserlije. 

Spilodes (c:rTt(Av}Ol]~), anyafOltszerH,anya· 
jegyalakt't. V. ö. 

Spiloma (TO c:rTtO.t.lµa.),az anyajegy, a íolt, 
Spilomaticus = spilodes„ 
Spilos (0 crr.ti.oc), a szenny, a folt, az 

anyajegy, 
Spilosis ("'1 ar.O.wc:rt~), 1 a szennyezés, 

a fertőzés; 2 bt~jakór, bőrfoltos bán
ta.Ioin. V. ö 

Spilosis leprosa V. ö. vitiligo 
Spilosis mer·cuxialis, higanyokozta 

bőr foltos bántalom? Vagy talán = 
spilosis syphilitica ·r 

Spilosis scor·butica, sülyokozta ta1ja.
gos bőr bántalon1. V ö. vitiligo scot
butica, n1aculae purpureae, petechiae, 

Spilosis syphilitica = roseola syphi 
litica. \.7• ö, vitilígo syphiliti0a 

Spina (-), a tövis, tövisnyúlvá.ny. 

l 
j 



Spina angnlaris 593 Spiritns aetheris snlfnrici ferratns 

Spina angnlaris, zugbeli tövis 
Spina hifi.da. hasadt ge1·inoz. V. ö. 

rhacbischisis, hydrorrhachis dehis
cens, hiatus congenitus spinalis 

Spina cervina = thamnus catha1tioa. 
Spina domestica = rhamnus catha1 -

tica 
Spina dorsi, a hátgerincz. V ö co

lumua vertebralis, rhachis, spina 
ve1teb1alis, 

Spina dorsi introx·sum fl.ex:a 
lordosis 

Spina helicis = crista hel:icis„ 
Spina nasalis antexior, mellső 01T„ 

tövis. 
Spina nasalís snperior, felső 011·~ 

tövis 
Spina nasi (Siebenhaar, Kraus), az 

orr háta, gerincze., .A.„ m„ dorsum nasi. 
Spina nodosa = rachitis (?) 
Spina bssis ischii, az ülőcsont tövise. 
Spilla ossis pubis, a fancsont tövise. 
Spina ossinm, a csonttövis. 
Spina sacra = os sacrum. 
Spina scapnlae, a lapoczka geriucze. 

Tövise v. tövisnyúlványa nem felelnek 
meg sze1intem a valóságnak. Hogy 
miért »gerincz ?«: A ki tudja, hogy 
nlit ért a magyar ember »ge1incz« 
alatt, az be fogja látni, hogy a »spina 
scapulae(< inkább »getincv.« 1 mint 
»tövis«. 

Spina tuberculi niajox'Ís et niinoris 
hnme:xi1 a nagyobb és kisebb ka1-
dudor taréja, 

Spina ventosa, görvélyesek, buja
kórosok csontszúva. Régi sebészi 
é1·telemben lnindennemű újképlet -
tön11ös csontiaganatokokoztn. csont
szétte1pesztés Ebből magyarázható, 
hogy Siebenhaa1uál követke,zők álla
nak : spina ventosa -= arthrocace, 
cancer seu gangraena, ossiu1n ! 

Spina verteb:ralis = spina dorsi 
Spinalis (v, ö„ spiua), tövises, ge1in·· 

czes, nii a l1átgerincz1·e vonatkozik 
Musculi spinales, a hátge1incz tövis-· 
nyulványaít összekötő izmok. Mnscu
lns spinalis ce1 vicís, tarkótövis-izom„ 
l\{edulla spinalis, a gerinczvelű. Affec
tio spinalis, gerinczvelőbántalom. 
Ncrvus spinalis, gerinczvelÖ··Ídeg 
A poplexía ,spinali.s, gerínczvelő-guta„ 
ütós1 a gerinczvelö véres gutája j 

, vé1·ömlés a gerinczvelöben. Ganglion 
spinale, gerinczvelő - ducz, I11itatio 
spinalis, a ge1inczvelű izgalma 

Spinatus (....,.-), tövises. 
Spingosinnm (Balogh szótárából) 

sphingosinu1n. ~~n e szót utóbbi alak
ban találta1n az orvosi sajtóban„ Ne1n 
birom inegfejteni 

Spinitis (v. ö spina. Hybridum) = 
myelitis, 

Spinococcygens (v. ö. spína és coccy
geus), tövis - farcsikcsúnti. 

Spinola (spina kies . .) = spina bi:fi.da. 
Spinosus (v ö spin.a), tövises:„ Pro

c:essus spinosi, tövis-nyulványok. Ner
vus spinosus, tövis-ideg Pelvis spinosa1 

éle.<> szegletű meden"Cze. 
Spinthe;-ismus (~ 0"7'~\l:J"t)ptcrµó~), szem· 

szikrázás, szemkáprázás V. ö. pho· 
topsia. 

Spintheropia (0 arctv~p a szikra; ~ &:Ifi 
a szein), szemszikrázás, photopsia 

Spix·a (-fi crr:tlpu., O"'ltElpu.), a tekervény 
Spix·aculnm, a szelelő lyuk 
Spirae cex·ebri = gyri. 
Spirae nex·vo:x·um, az idegek har·ánt· 

csíkjai 
Spiralis, pö1ge, pedert, tekervényes. 

Autherae spirales, pörge himszálak. 
Vasa i::piralia, pörge edények. Crista 
spiralis se labyrinthi, a pörge taréj„ 

Spi:ramen , spix·amentnm (spir-are 
lehelni), L a lehelet ; 2. szeleHS lyuk. 

Spi:ramenta pulmonum = cellulae 
puln1ouuu1. 

Spir·amentnm = spira1nen„ 
Spiram.entnm animae = pulmones 
Spix·aminia palpebx•arum (v. ö,. spi-

ramen) = puncta lacrymalia 
Spiratio = respiratio. 
Spix·illuni (---), hasad6 gombafaj, a api-

rillum gomba, pörge bakterium 
Spix·i tualis1 sze.llemii lelki. 
Spii:·itnosns (~), szeszes. V. ö. 
Spiritns (spira1e lélegzeni, lehelni) 1 

1. a lehelet1 a lélegzés, a szellemi 
2. minden, nlit finomnak tartottak, 
vagy illó volt1 tehát: szesz, léL 

Spiritns aceti, kettős eczet, erős eczet, 
eczetszesz. 

Spiritus aethe:ris, ae égényes bol
szesz, éte1es bo1szesz1 IIoíhnaun
c,;eppek 

Spiritus aethex·is aceti, eczetaethe-
1es borsi::esz, eczetéteres bo1szesz 

Spi:ritus aetheris chlora.ti, édes SÓ: 

savégéuy, édes sósavaeter· (s6sav
éter) 

Spiritus aetheris compositns, bor„ 
olajos Hoffmauucseppek, 

Spiritns aetheris f'eri:atus = spiri
tus ferri sesquichlorati aethereus. 

Spir,itus aetheris nitxici seu nit
rosi, légenyes savégény„ 

Spiritns aether·is sulfnrici = spi
ritus aetheris = liquor anodynus 
mine1alis 1Ioff1nanni. 

Spiritus aethe1·is sulfui:·ici fer·r·a
tus = spiritus fGrri sesquichlorati 
aetbercus 
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Spiritns alcoholisatns 594 Spiz·itns vini concentra.tns: 

Spix'itus alcoholisatns = spiritus 
vini 95°/a. 

Spiritns aluminis, a timszesz,. Balogh 
sz6tárából.. 

Spiritns ammoniaci canstici = 
liquoi: ammoniaci caustici 

Spix·itus ammoniaci Dzondii=liquor 
ammor:íiaci caustici 

Spiritus ammoniae axomaticus, 
illatos ammoniakszesz 

Spix,itus ammoniae compositns , 
összetett ammoniumszesz .. 

Spiritus ammoniae foetidus bűz. 
aszatos ammoniakszesz 

Spix'itus angelicae compositus, ösz
szetet~ angyalgyökérszesz 

Spir·itus anisi, ánizsszesz. 
Spi:ritus anthos, rozmarinszesz, Ba„ 

logh szótárából 
Spiritus ax·mox·aciae compositus , 

összetett torlllaszesz 
Spiritus aromaticus i illatos szesz, 

czit1·omfűszesz. 

Spixitus balsamicus, balzsamos szesz 
Spiritus Beguini, Beguin szesze. 
Spiritus cajeputii kajeputszesz. 
Spiritus campho1·atus kámforos 

szesz 
Spir·itns Ca:r·melitarum sphitus 

a101naticus 
Spiritns cax·vi, köményszesz, 
Spiritns chlol."ofor·mii, klo1ofo1mos 

borszesz 
Spix·itns cochlear·iae, kanálto11na

szesz, 
Spiritns coi·nn cei:·vi foetidus, állati 

olajos szesz. Balogh szótárából. 
Spir.ftus cox·nn cer·vi rectiflcatus 

= amn1oniu1n carbonicum py1oleo·· 
sum solutu1n, 

Spix·itÚs co:l-nn cei:·vi snccinatus = 
ainmonium suecinicum pyroleosum. 

Spiritus dilutns, feleresztett szesz, 
higított szesz Balogh szótárából 
V. ö„ spüitus vini dilutus, 

Spir·itns encalypti, eukaliptus-szesz 
Spii:;itus fei:·r·i sesqnichlor·ati aethe

i:·eus, vastartó égényes borszesz, vas„ 
halva.gos éteres szesz 

Spix·itns for·micarnm, hangya.szesz. 
Spir·itus frumenti, gabnapálinka, 

Whisky 
Spiritns fumalis, füstölő szesz ? 
Spir•itns juniperi , nálunk boróka· 

szesz, borovicska, boróka-pálinka i 
britt gyógyszerkönyv szeiint: boró
ka-olajszesz„ 

Spiritns lavendulae, lavendula·Szesz 
Spiritns lavendnlae compositns 1 

összetett lavendulaszesz., Azonos: 
tiuctura lavendulae. 

Spix·itns melissae compositus 
spi_ritus aromaticus. 

Spixitus menthae crispae, bodor
mentaszesz 

Spiritns menthae crispae anglioa„ 
nns, angol bodo1meutaszesz 

Spiritns menthae piperitae, bo1sos 
mentaszesz 

Spi:x'itns menthae piper·itae anglf .. 
canns, angol bo1sosmentaszesz 

Spiritns Mindex·e:r·i, MindeI'er bor· 
szesze„ 

Spi:ritns mn:xiatico - aetherens 
spiritus aethe1is chlor·ati 

Spiritus nitri dnlcis spiritus 
aethe1is nitrosi. 

Spiritns oi:·yzae, az ar1ak, a rizs„szesz 
Spix•itns petrolei, a köolajszesz. 
Spiritus pnlsatillae, kököl'csinszesz. 
Spi:x·itns pyr·oaceticus depni:atns = 

acetonum. Balogh sz6tárából. 
Spiritns pyi: o:xylions :r·ecti:ficatns, 

tisztított faszesz. 
Spiritus i:·osar·nm, iózsaszesz 
Spiritns rosmarini, roz1narinszesz. 

v„ Ö, spizitus anthos 
Spir·itns sacchari, a run1, a taffia, 
Spiritns salis acidns acidum 

hydrochlo1icu1n dilutum pur um. 
Spii:·itns salis ammoniaci anisatns, 

ánizsos am1noniaoldat, 
Spii:'itns salis ammoniaci causti~ 

cns = an1n1onia caustica 
Spíritns salis ammoniaci lavendn~ 

latns, lavendulás amn1oniaoldat. 
Spir·itns salis ammoniaci vinosus, 

boros ammoniaoldat. 
Spir·itns salis dnlcis = spüitus ae

theris chlorati = spititus muria
tico-aethereus. 

Spiritns salis fnmans acidu1n 
hydr·ochloricum crudum. 

Spiritns saponato - camphoi:atns, 
szappanos, kámforos szesz, 

Spir'itns saponatne, szappanos szesz 
Spii:·itns saponis kalini, zöld szap-

panos szesz. 
Spir•itus se:minalis, 

ö,. aura semiualis, 
Spiritns se:x·pylli1 

szesz. 

az @ndópá1a„ v„ 
spermatinuu1, 
kakukfűden1utka-

Spi'ritns sinapis, mustárszesz. 
Spii:·itus tei:·ebenthinae oleum 

te1'ebenthinae recti:'icatum. 
Spii:·itus nrinae, szénsavas a1nmouiak~ 

tartó folyadék - lnelyet Railnundus 
Lullius a vizeletből elöállitott. 

Spiritns vini concenti:·atns 90 gra
dns, kileuczvenfokú szesz. 

Spiritns vini concentr·atns seu r·ec
tificatissimus, tiszta tömény bor·· 
szesz 



Spiritns vini dilntns 595 Splanchno tomicns 

Spii:•itns vini dilntns , hetvenfOkú 
szesz, feleresztett szesz, 

Spi:c·itus vini gallicns7 frauczia pá· 
linka, cognac, franczia borszesz 

Spii:itus vini rectiRcatns, tiszta 
borszesz, tisztitott borszesz. V. ö„ 

Spiritns vini J:·ectificatus dilntus, 
feleresztett tiszta borszesz, 

Spiritns vitae, az élet párája, a lélek 
Spix·itus vitrioli = acidum sulfuri·· 

cum anglica.num. 
Spii;·obactei:·inm. (v„ ö,. spira és bac„ 

terium), pödör vagy pörge bakterium. 
Spi:1'0chaete denticola, fogbanélő 

pörge bakteriu1n, Vajjon azonos a 
következővel ? 

Spii:·ochaete plicatilis (v„ ö„ spira 
és ?), pörge bakterium a nyálban 

Spi1·ochaete J:"ecni:•rentis Obei:·ma· 
jer-11 a visszatérő, meg k e r ü 1 ö láz 
gombája, a iecurr·ens penészgombája1 

az Obermaje1·.féle pörge bakteriun1. 
Spir·ocholon, spix·ocolon és spyr·o_co

lon (?), tájbujakór Görögországban. 
Spir'odes (o"ttetpoed'5rí;, O'ltetpt.50ri:;) = spi

ralis Canalis spii·odes Chaussier 
aquaeductus F~oppiae. 

Spirolenm (?) = phenolum 
Spirometria (v ö, S]JÜ'ometrum), a 

tüdők Iégfoghat6ságának inérése 
Spir·ometricus (v ö, spirometria), 

spir·ometrikus, légfoghatóság .. mé1·ési 
stb. 

Spiromet:r·nm, spir·ometei:· (s1lirare 
légzeni és ,Q µé<pO\I a n1érö; hybri· 
d111n), a lggzés1néréí 

Spix·oylicum acidum = acidun1 sa
licylicum 

Splanchna (-riX crrr:.),ri.yy_\la), a zsigerek. 
V. ö„ splanchuon 

Splanchectopia ('rO arr:.'Ml.yzyo\I a zsi
ger; v ö. ectopia), situS perve1·sus, 
a zsigerek fonák fekvése 

Splanchectopicns (v„ ö. splauchecto~ 
pia), rendellenes zsigerfekvésli„ 

Splanchnic a se :r·emedia ( Tcl aitAo:y„ 
)'.VOi:ti [rÍ.µítTO:) , haszsiger - bántahnak 
elleni szerek V ö 

Splanchnicus (cr?C),o:yy_vrnóc;), zsigeri, 
haszsigeri. Nc1 vi splanchnici, zsiger
idegek. Nervus splanchnicus majo1 1 

nagyobb zsige1ideg Nervus splanch
nicus 1ninor, .kisebb zsigerideg. 

Splanohnidinm = splanch uiolnum 
Splanchnioln1n = splanchnion. V„ ö 
Splanchnium (rO an-Ao:yy_vlö~ov, arr:Arf.y. 

)'.'nO'ol), kis zsige1. 
Splanchnodiastasis (v. ö, splanchnon 

és diastasis), 1. szétmetszett bélzsiger-
1észek tátongása; 2 a zsige1ek egy
mástól távol 'levő rendellenes hely
zete; 3. néha: splanchectopia 

Splanchnodyne (v. ö. splanchuon; 
fi oav„ri a f~jdalom), a haszsigerek 
fái dal ma. 

Spla:U:chnodynicns, splanchnody
nns (v. ö. splanchnodyne), zsigerfáj
dalma.s. 

Splanchnogi:aphia (v„ ö. splancbnon; 
ypciq:ietv leirni), a zsigere~ rajza, le
irása. 

Splanchnog:r:·aphicns , splanchno
graphns (-), zsigerrajzi, zsiger
leiiá.si 

Splanchnolithiasis (v. ö„ splanchnon 
és lithiasis), bélkő-bántalom. 

Splanchnolithicus (-), bélköves,. y„ ö, 
Splanchnolithus (v- ö. splanchnon; 

8 A1:Jo~ a kö), a bélkéí. 
Splanchnologia (v„ ö. splachnon; b 

Ao'yo~ a tau), haszsigerek tana, a 
zsigertan általában. 

Splanchnologicus, splanchnologus 
(v. ö. spl-anchnologia) zsigertani, has
zsigertani. 

Splanchnolysis (v 0. splanchuon; 
ri ).\Ícrtc; a bénulás), zsiger-bénulás. 

Splanchnolyticus (v. ö splanChno .. 
lysis}, zsiger-bénulásos 

Splanchnon (rO arr:.Aá.Yf.'.IOV)1 a zsiger, 
haszsiger 

Splanchnopathia (v. ö. splanchnon; 
-rO 7tá:Jo; a báutalo1n), a haszsigerek 
bá.ntaln1a, zsigerbántahnas, 

Splanchnopathicns (v. ö„ splauchno
pathia), zsigerbántalmi 

Splanchnophthal'sis (v. ö splanch
non; ~ i:p'.Jrlpal; a romlás), a zsiger
vész. Felesleges, 

Splanchnophthai:·ticns (arr:.).o:yx.voq:i;Ja.:p·· 
nxÓ.;), zsiger vészes. Felesleges„ 

Splauchnophthoxa (v„ 0. splanchnou; 
Yj q;:Jopd a vósz), a zsigeivész. Feles
leges 

Splanchnophtho:ricus (v. ö. splanch
noptliora), zsigervészes. 

Splanchnosclerosis (v. ö„ splanch
non és scle1osis), zsige1keméuyedés, 
a zsigerek rostos rákja 1 

Splauchnoscle:r·oticus , zsigel'l>.en1é
nyedéses Felesleges 

Splanchnoscopia (v. ö, splanchnou; 
ri crxo11:ií a vizsgálat), zsigervizsgálat 

Splanchnoscopicus, . splanchnoscoa 
pus (-), zsigervizsgálati. 

Splanchnosympathia (v ö. splanch„ 
non és sy1nphathia), a zsigerek l'O

konszenve, zsigerek együtté1zése 
Splanchnotomia (v ö splanchnon ; 

riµv<:!\I bouczolni), a zsigerek boncz
tana 

Splanchnotomicus, splanchnoto·· 
mus, zsigerboncztani, zsigerboncz
taunal fOglalkol:iÓ, 
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Splen 596 Splenocelicns 

Splen (Ó anl.<Í~), a lép .. Azonos : bepa.r 
sinistrum, hepar adulte1inum. 

Splen tnmidns , a lépdaganat, intu
mescentia lienis Népiesen: sérvés, 
gyomorsérvés. Mert e tájt érzik a 
dagauatot. (Torontál éjszaki i·észe, 
Szeged, Makó stb )„ 

Jegyzet. A »sérviés« szó alatt a nép 
da.ganatot ért, Ennélfogva nem meg
rovand6 á »sérv« szó használata (Vut
kovicb) -rj x.1Í).YJ értelemben, inert ez 
is eredetileg daganatot jelentett. Azt 
gondolom, hogy tartsuk meg sérvés 
rövidítése gyanánt x.'1A"tJ értelemben. 
Sérés, sérülés, sériilet = 't"pa.:üµa.:, teh8.t 
téved az, ki azt hiszi, hogy a sérv 
szót sérülettel pótolhatja A »sérv~ 
szó szerintern magyax· is, j6 is s meg
felel() is 

Splenaemia (v ö splen és haema) 
= leucaemia 

Splenalgia (v. ü spleu ; <6 (}),yo; a 
fájdalom), lépzsába, lépfájdalom, 

Splenalgia phlegmonodes = sple·· 
nitis, 

Splenalgicus (v. ö. splenalgia), lép„ 
fájdalmi, lépzsábás ! ? 

Splenaucticus, léptúltengéses. V. ö 
Splenauxe (v. ö, splen j -rj ct~~1l a tó.1-

tengés), léptó.ltengés. Népiesen : s ér· 
vés 

Splenechos (v. ö. splen és echos), a 
léphang - a konta.tásnál 1 to1npa 
don1bos hang a léptájon 1 

Splenectama = splenoparectan1a, 
Splenectasia, splenectasis (v ö. splen 

és ectasis), a lépvándorlás, a lépnek 
hely hagyása. 

Splenectaticus, splenecticus, lép·· 
vándorlási. V. ö. splenoparectaticus 

Splen~ctome, splenectomia {v ö, 
splen; ~ b~:roµrj a kimetszés), a lép 
kirr1etszése, kiirtása. 

Splenectomicus, splenoctomus (v„ 
ö. splenecto111ia), lépkimetszési, lép· 
irtó, lépirtási. 

Splenelcosis (v. ö„ splenelcus), lép· 
fekélyedés, a léptályog. 

Splenelcoticus (v. ö„ splenelcosis), 
lépgenyedéses, léptályogos. 

Splenelcns (v., ö splen; ,o fAxor; a 
fekély}, lépfekély, léptályog. 

Splenemphracticus (-), lépdugulási, 
lépvérmességi.. V, ö 

Splenemph:a:•axis (v„ ö splen lép, ~ 
~µt.l;pct;l; a dugulás), lépdugulá.s, lép
vérmesség, léptömület, lépdaganat. 

Sple1:':epatiticus, má.j-1ép gyuladásos 
v,. 0., 

Splenepatitis (v. ö, splen és hepati
tis), máj·lépgyuladás„ 

Splenes (cú crn;);rj-;0:;1 oJtA'fÍv többese), lép-

kórság. Angolban spleen: bó.skomor
ság 

Splenetica = splenica. 
Spleneticns = splenic.us 
Splenica ("ra cr"JtÁi]'<cxit 1c.lµoc-ra.), lépszerek 

'ol ö. splenicus. 
Splenictericus, fak6 szinű1 lé1Jdaga

natos szinű. v„ ö, 
Splenicte:1:·us ( v„ ö. splen és icte1 us), 

lépsárgaság - váltólázas lépdagan.at 
okozta - agyagszerli, fakó arczszín. 

Splenicus (aTtÁl]<nXÓ;), lépi, lépes, lép· 
kóros. Vena spleuica, a lépér. Plex:us 
splenicus se„ uervo1um 1 lépidegfr>nat, 
a lépfonat. 

Splenificatio pulmonum (v ö splen j 
fieri lenni), ti.i.dl:ílépesedés V ö. 
splerrisatio 

Splenii musculi V ö. splenius. 
Spleniola {splen kies,), 1„ kis lép, lé

pecske i 2 comp1essa graduata. 
Splenisatio (vox hybrida}, splenifica

tio pulmonu1n, carnificatio puhnonum, 
tüdöhó.sosodás, tüdölépesedés V ö 
splenisis, 

Spleniscns (0 arc).1J~lcrx.o.;) = spleniola, 
splenia 

Splenisis = splenifi.catio 
Spleniticus, lép·-lobi, lépgyuladá.sos. 

v .. ö. 
Splenitis (~ O"TtÁ'l")'<fn; -;Óaor;), 1. jelenleg 

lépgyuladás. IIippok1·ates . szerint:_ 
cnt:A'l")vl-rl; <pAitl.f;, egy balkari ér 

Splenitis epizootica = 
Splenitis gangraenosa, a lépfene. 
Splenitis musculai:·is, lépt~ji izo1n-

csó.z. 
Splenium (-rO 0"1tÁ~'<t0'<), 1„ a nyomó· 

folt, pamat ; 2, = aspleniu1n 
Spleninm c.orpo:i:is callosi, tuber 

co1po1is callosi, a ké1ges test llan1atja, 
bunkója (? !) 

Spleninm :6.ssum, hasítGtt nyom6-
fult; pl signum melitense, a máltai 
kexeszt 

Splenium gx-aduatnm, fok0zatos re· 
dökbe szedett nyomófolt, redős fOlt. 

Spleninm oblongnm, hosszó.dad 
nyomófolt. 

Spleninm quad:i:atum, négys..:ögli 
nyo1nó folt. 

Splenins (·-~), szijszerű, pa1natszerű. 
Musculi splenii, a pamatido1nó. izmok 
Baloghnál : szíjizom 

Splenins capitis se„ m.nsculus, a f~j 
pamatizma., a fej szijizma. 

Splenins colli se. mnscnlus, a nyak 
pamatizma, szíjizma. 

Splenocele (v ö. splen és cele}, lép
sérv 

Splenocelicus (v. ü spleuocele), lép· 
sérvi, lépsé1 ves 

/i 
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Spleuocex·atosis (0 onl:rív a lép, ~ xzpcl
't(l)o:n; szarusodás), léptülkösödés, lép
keményedés, a l~p rostos rákja? 

Splenodeoophoromalacia (v, ö. sple·· 
nodes, oophoron és malacia), a pete„ 
fészek lépsze:rű elmállása? ! 

Splenodes (cr>th1]'1c.i0ri;), lépszerű, lép
idomú, lienosus, lieniformis, spleni
cus. 

Splenodynia (v„ ö. splen; ~ ŐÖÚVYJ a 
fájdalom), Iépfájdalom. V ö splenal„ 
gia 

Splenodynicus (v, ö splen és odyne ), 
lépfájdalmas. V. ö,. splenalgicus 

Splenogi:·aphia. (v. ö. splen; rpci'i:p~t~ 
leirni), a lép1ajz, lépleirás 

Splen.ographicns, splenogra.phns (v. 
ö. splenographia), lépiajzi, lépleirá.si 

Splenohaemia. Balogh sz6tá1áb6l 
.Először roszúl alkotva, mert splenae
miá-nak kell lenni.. ]l.{ásodszoI nem 
lépbeli véibőség, mert splenaemia = 
leucaen1ia t. i, lépbántalom okozta 
leucaemia. 

Splenoides (crn)\f)\IOS~O-rj';) = splenodes. 
Splenologia (v, ö„ splen ; ~ Aóyo; a tan), 

a lép tana 
Splenologicns, splenologus (v ö 

splenologia), léptani stb. 
Splenoma ('rO critA"fÍvwµa), a lépdaganat. 

Népnyelven: sérvés. 
Splenomalacia (v. ö spleu és mala· 

cia), a lépelmállás 
Splenoncns (v. ö„ splen ; o Őyxo; a 

daganat), a lépdaganat1 léptályog 
Splenopar·ectama (--), léptúltengés, 

túltengett lép 1 szertelen lépgya1apo
dás„ v„ Ö, 

Splen.opa:r·ectasis (v. ö. splen; 'l'ttt.psx

Tshs~v kitágulni), léptúltengés, lép
daganat. 

Splen.opar·ectaticns (v„'" ö, splen és 
parectasis), léptúltengési stb, 

Splenophlegmone (v ö, splen és 
phleg1none), a lépgyuladás1 léptályog. 

Splenophraxia = splenophraxis = 
splenemphraxis 

Splenophthisicus (-), Iépvészes, lép
so1vadási. V ö 

Splenophthisis (v ö„ splen és phthi
sis), a lépvész. 

Splenorrhagia (v. ö. splen; ~ fiay~ a 
szakadás), lépvérzés. 

Splenor x·hagicns, splenorr·hagns(-), 
lép vérzéses. 

Splenoscirrhosus, lép1ákos. V„ ö, 
Splenoscirr·hns (v, ö. splen és sci

r1hus)1 a léprSk, a lép rostos i·B.kja 
Splenotomia (v„ ö splen; 'téµvstv inet·· 

szeni), 1. lépmetszés; 2. a lépkiirtás 
Splenotomicns1 splenotomns (v. ö 

splenotomia), lépkihtásos 

Splenypertrophia (v„ ö. splen és 
hypertrophia), léptúltengés, a lép 
szertelen gyarapodása. 

Spodinm (rO crr.ÓO~o\1)1 a csontszén, 
állati szén. 

Spodinm gran.nlatnm, szemes csont
szén 

Spodins (0'7"o'Oto:;) = spododes. 
Spododes, spodoides (onoOrJ8"tj:;, 01CO· 

Oost6~;),. hamúszerű, hamúszinű, salak· 
szerű 

Spodogenes (~ 0'1COÜÓ:; a salak), salak
v. tö~melékalkotta ; pl tumor lienis 
sporiogenes, vérsejttörmelékokozta 
lépdaganat. 

Spondylalgia (v„ ö. spondylos; t'O éí.Ayo:; 
a fé.jdalom), gerinczzsába, gerincz
fájdalom. 

Spondylalgicns (v. ö spondylalgia), 
gerinczfájdalmas, 

Spondylarthritis (v. ö. spondylos és 
arthriti.s), ge1·inczlob, csigolyaizület
gyuladás. 

Spondylar·thx·iticus (v. ö. spondylar
th1itis), csigolyaizületlobos stb„ 

Spondylar·throcace (v„ ö„ spondylos 
és arthr ocace ), csigolyaszú. 

Spondylexarthresis = spondylexar
throsis. 

Spondylexarthx·eticns = spondylex·· 
a1throticus. 

Spondylexai:·thi:·osis (v ö. spondylos 
és~ É~dp:Jpwcrt:; a ficzamodás), csigolya
ficzamodás, 

Spondylexar·throticns (v. ö. spondyl· 
exarthrosis), csigolyaficzamodás stb 

Spondylicns (v. ö„ spondylus), csigo
lyás, mi a csigolyára vonatkozik. 

Spondyliticus (-), csigolyagyuladási 
stb, V. ö, 

Spondylitis (v. ö, spondylos)1 a csiga• 
lyalob, csigolyagyuladás,. 

Spondylitis acnta1 heveny csigolya
gyuladás. 

Spondylitis arthritica = spondylitis 
deformans 

Spondylitis chronica, idült csigolya„ 
gyuladás. 

Spondylitis deformans1 eltorzit6 csi„ 
golyagyuladás. 

Spondylinm, sphondylinm (TO O''l'tOV· 

OÚA(.0\11 ocpovOú).to\I), ~ farcsik. 
Spondylocace = spondylarthi:ocace. 
Spondylodynia (v. ö. spondylos és 

·fi COÚ\IY) a fájdalo1n), csigolyafájdalom 
Spondylalgia 

Spondylodynicus (-) = spondylal·· 
gicus 

Spondylolisthesis (v, ö spondylos j 
-fi óAto-;;-Y)crt;, a féhecsúszá.s, ficzam0· 
dás), a csigolyák félrecsúszása, töké· 
letleu ficzamodása. V ö 
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Spondylolistheticns (v. ö. az elötte
val6val), csigolyaelcsuszás-okozta. V. 
ö. pelvis spondylolisthetica. 

Spondylopathia (v„ ö. spondylus és 
-rO nd.::Jo; a bá.ntal0m), csigolyabáuta
lom. 

Spondylopathicns (v. ö. az elötte„ 
val6val), csigolyabántalmas 

Spondylopyosis (v, ö. spondylos és 
pyosis), csigolyagenyedés, e s i go-
1 y a t á 1 y o g„ Balogh szótárából 

Spondylotomia (v. ö spondylus és 
.-iµve!IJ átmetszeni), sz6r01 szóra: csi·· 
golyametszés :Értendéí : a gerincz
oszlop ketté metszése ; - szülészeti 
mívelet 

Spondylus (~ crrcévO'J/,o<;, O"(f)ÓvOv),o;), a 
csigolya, vertebra. 

Spongi (ot crnóyyo~) = tonsillao infiam·· 
matae, 

Spongia (~ cr'ltoyytd), a tapl6 7 a szivacs, 
a spongyia. . 

Spongia carbolisata sen cax·bolata, 
kár bolos szivacs. 

Spongia cex·ata, viaszos szivacs„ 
Spongia eqnox·nm, 16szivacs. 
Spongia gnmmata, inézgás szivacs, 
Spongia mai:·ina, fürdöszivacs, 
Spongia officinalis Linné, mHtermi 

v. orvosi szivacs„ Synony1n: achilleum 
lacinulatu1n Schweiger 

Spongia praeparata = 
Spuugia pressa1 sajtolt szivacs 
Spongia salicylata, salicylsavas szi-

vacs, szaliczilos szivacs„ 
Spongia styptica , vérzéscsillapit6 

szivacs 
Spongia tosta = 
Spongia nsta, pörkólt szivacs, pirított 

szivacs, szénné pórkólt szivacs, szi
vacs„szén 

SponginU'ID., spongiolinnm (v. ö, 
spongia), a spongiolin, a szivacsnak 
szarúszerű anyaga, inely vázának 
rostjait ké11ezi. 

Spongiodes (crrcoyythlO'I').;, an:oyy00"t].;), 
szivacsos) szivacsszerű, spong1osus„ 
Os spongiodes s spongiosu1n, 1. szi
vacsos csont; 2 concha infe1ior. 
Ossa spongiodea = ossa crib1iformia1 

szitaszerli csontok. 
Spongiolinnm = sponginu1n. 
Spongioma (v. ö spongia), taplbs 

daganat. 
Spongiopiline (- ?), gyapottal s 

gyapjúval összeszőtt szivacs kaucsuk
boritással 

Spongiosis = spongosis. 
Spongiosns (-), szivacsszerli, sziva

csos Co1pus spÜngiosu1n = corpus 
cavernosum. 

Spongós (ó crrcóyyo.; crr.poyyo.;) = spongia, 

Spongosis (v. ö spongos), izülettapl6· 
sodás, izülettapló 

Spontaneus ( - )1 önkéntes, ösztönszerli, 
eredeti, magától valb, magától eredö 
Herba spontanea, vadon tenyésző fű, 
Gene1atio spontanea seu aeq_uivoca, 
önönteremtés, ös teremtés Combustio 
spontanea, önönelégés, önönmeggyu
ladás Luxatio spontanea, inag8.tól 
való ficzarnodás Sana.tio spontanea, 
magától való meggyógoyulás 

Spox·a (cncopd), növénytallil'.l.g : csirsejt„ 
Sporadicns (an:opO'.Otxó;), elszórt, szó1 vá· 

nyos. J\íorbi sporadici, szórványosan 
előfordul6 betegségek 

Spoi; angid.ium (v„ ö. spora és angi
dion), csirtokocska, kis csírtart6 

Spoxanginm (v. ö spora és angium), 
csÍl tartó, csírtok 

Spo1·iso1dnm maydis (?), a tengeri 
pe11ószgombája,mely ~zolasz pcllag1·át 
okozná 

Spuma, a hab, tajték 
Spuma marina, a tajték 
Spnmosns (-))habzó, tajtékzó. 
Spnrius, á.l, hamis. Costa.e spuliae1 ál-

bordák. l\forbi spurij, szinlett betegsé
gA k. Pleuritis spuria =rheu1na thoracis 
== iheu1na musculor um intercostalium., 

Sputa; v. ö sputum 
Spntam.en, spntam.entnm = 
Spntnm (spuere köpni), köpet, turha 
Sputum. coctnm• ó1·ett tu1·ha, · éiett 

köpet. 
Sp,:ntum criticnm = sputum coctu1u, 
Spntum crocenm (Balogh sz6táráb61) 

= sputum pneumonicu111, 
Spntnm orndnm, nyers turha, nyers 

köpet. 
Spntnm cx·nentnm, v·h·es köpet 
Spntnm foetidnm, büzös turha, V„ ö„ 

sputum put1·idu1n 
Spntnm nnmmnlosnm fnndnm pe„ 

tens, pénzalakú, ülepedő turha v 
köpet. 

Spntnm oris = saliv& 
Spntnm pectoris, a turha 
Spntnm pnenmonicnm1 tüdögyuladá

sos köpet, téglaszíntl vagy sáfrány„ 
szinli enyves tn1ha. 

Spntum pnrifOr·n1e, genyes turha 
Spntum pntridum seu foetidnm, bű-

zös· turha. 
Squama1 a pikkely 
Sqnama aeris, rézéleg, aes ustum. 
Sqnama cntis, a hám 1 a bőr felszínes 

há1nja, 
Sqnama ossis tempo:i:nm, a halánték

csont lemez v pikkely része, ·v. ö: 
lepisma ossis ten1poru1n 

Sqnamaeformis (v. ö, squama i fOrma 
az idom)) pikkelyelakú. 
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Sqnamoso„rngosns,pikkelyes, ránczos, 
Sqnamosus (v. ö. squama), pikkelyes, 

lemezes. Sutura squamosa, pikke
lyes varrány, eresztékes varrány, 

Squilla = scilla. 
S„ romanum = fiexu1a sigmoidea coli 

descendentis. 
Stabilitas (stabilis állandó), az állandó

ság„ 
Stadinm (:-0 cr-rd'3(CV, ö cr.-da~c;), korszak, 

időszak, szak 
Stadinm acmes, a tetöfok, a beteg· 

ség tetőpontja. 
Stadium anihilationis, a n1egsemmi

sülés szaka 
Stadium angmenti = stadium incre

meuti. 
Stadium caloris, a forróság szaka 
Stadinm catari:;·hale se. tnssis con·· 

vnlsivae, a szamárhu1·ut hu1 utos 
szaka 

Stadinm chirnl'gicnm se. nal''COSeos, 
a kábitás türelmes szaka, melyben az 
ernyedés beáll - a sebész tehát 1nü
ködhetik, müvelhet. 

Stadinm cicatrisationis, a hegedés 
szaka 

Stadinm coctionis, az érés szaka 
Stndinm contagii, a ragályzás szaka 
Stadinm convalescentiae, az üdülés, 

a felépülés, meggy6gyulás szaka 
Stadinmconvnlsionis se .. tnssis con

vnlsivae, a szamárhurutnak görcsös 
köhögésü szaka, 

Stadinm criseos, a válság szaka 
Stadinm criticnm sen decrementi 

tussis convnlsivae, a szamá1hurut 
enyhülő szaka. 

Stadinm Cl'nditatis, az éretlenség, 
nyerseség korszaka 

Stadinm declinationis = 
Stadium decrementi, ""a csillapodás 

szaka, a kórenyhülés szaka 
Stadium decrnstationis, a pörklevá-· 

lás szaka 
Stadinm desqnamationis, a lehám~ 

lás szaka 
Stadinm destrnctioniS 1 a bomlás 

szaka 
Stadinm eH'ervescentiae et ernptio~ 

nis, kitörés szaka. 
Stadium evolntionis, a fejlődés kor-

szaka,. ' 
Sijadinm exsiccationis, a száradás 

szaka 
Stadinm febx·is secundal'iae = sta

dinm n1atu1ationis. 
Stadinm finis mox,bi, a k6r vége 
Stadinm florescentiae, a virágzás 

szaka 
Stadinm frigox.fs, a hideg szaka 

Stadinm hepatisationis, a mája.sodás 
szaka.. 

Stadinm incremen ti1 a fokozódás 
szaka 

Stadinm incnbationis, a fertő (mias·· 
lna) vagy ragály (contagium ragad„ 
vány) lappangása a testben . .A,. m. 
stadium invasionis. 

Stadium infiltr-ationis, genyes szak. 
Stadinm inflammationis, a lob szaka, 
Stadinm invasiC>nis, a betörés szaka, 

a ragályzás v. fertőzés szaka 
Stadinm involntionis, a visszafejlö 

dés szaka, a hanyatlás szaka,· 
Stadinm ir·x,itationis, a lobos izgatott

ság szaka 
Stadinm matnrationis = stadiu1n 

pyogeniae. 
1 Stadinm PX'Íncipii morbi, kórkitörés, 

a kitörés szaka. 
Stadinm prodomornm, kórjeles idő· 

szak, a; kórkitö1·és jeleinek időszaka, 
Stadinm pyogeniae, az érlelődés, a 

genyedés szaka. 
Stadinm reconvalescentiae = sta

diuro convalescentiae. 
Stadinm repai:;ationis stadium 

sanationis. 
Stadium resolutionis, az eloszltls 

időszaka 
Stadinm sanationis , a gyógyulás 

szaka 
Stadin:m. status :m.or·bi :..=.:: stadium 

acmes 
Stadinm suppm:,ationis, a genyedés, 

szaka. 
Stagma (-rO crrci'yµC1.) = stalagma„ 
Stagmodeopsoriasis (v. ö stagmodes 

és psoriasis) = psoriasis guttata seu 
stagmodes 

Stagmodes ( o-ro:yµWlh1;), guttatim, cse·· 
penkint, cseppszerü. 

Sta.gnatio (stagnare pangani), a parigás 
Stagnatio sanqninis1 vé1 pangás. 
Stagnatio viscerum = infarctus, 
Stagnnm, a pangó hely, 
Stagnnm chyli = receptaculum chyli 
Stalacticns (cr-raAo:x.-ro:Ó;), csepegő 

Tehát: 
Stalagma (-ro cr-ráAo:yµa:), a n1i lecse„ 

pegett : tehát a párlat, párolt viz, a 
szesz. 

Stalagmns (0 aro:Act.'{µÓ;) = 
Stalaxis (~ crTdAa~ti;), a párlás, a cse. 

pegtetés 
Stalticai;·emedia(-·), 1·. összehúzó-sze· 

rek, vadhús elleni szerek. V. ö„ 
Stalticns (cr-raAnxó;), összehuzó. 
Stamen (é cr-r'l')µúS'll ), növénytanilag : a 

hím-szálak, a. hímek. 
Stamina COl'.'POX'ÍS animalis, a. test 

szövetei, a test alkotó rászei 

i 

' 
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Stanaethylnm, stanaethylinm, Ón·· 
szesz ? 

Stannatnm aut·i, 6narany V ö„ 
Stanniolum (stannum kies )i az ón-· 

levél., 
Stannnm (-), az 611 
Stannum chloi:atnm, 6nhalvag 
Stannnm foliatum, stanniolum, ón„ 

levél, ónlemez, 
Sta:a.num grannlatnm, az Ónpor, 

szemes ón. 
Stannnm limatum, 6n1eszelék 
Stapedins (-), kengyeles; musculus 

stapedius, kengyelizom. Nervus sta
pedius, kengyelideg 

Stapes (-), 1. a kengyelcsont, kis fül·· 
csont, hallószervi c.sont i 2 kengyel
kötés; a„ m„ spica pedis. 

Staphis ('JÍ ar~q:i!.;), aszúszölő. 
Staphisag:ria (staphis a szőlő, á'1•pro~ 

vad), delphinium staphisagria, féreg„ 
ölél sarkvirág v„ szarka1áb. . 

Staphisag:1dnum (v. ö .. az elöttevaló„ 
va.1)1 a staphisagrin. V ö delphini·· 
num s delphinoidinum 

Staphylaematoma (v. ö„ staphyle és 
haematoma), nyelvcsapdaganat, a 
nyelvcsap vérdaganata 

Staphylag~a (v ö. staphyle; ~ Ű.yptt 
a fog6), nyelvcsapfog6„ 

Staphylag:1:icus (v. ö, staphylagra), 
mi a nyelvcsapfog6ra vonatkozik:. 

Sta.phyle (~ cr-rtt.<:pÚ).'fl), 1, a szőlőszem j 
a nyelvcsap Uvula 

Staphylicns (crt"acp'J).~x.Q.;) = staphylinus. 
Staphylinopharyngens (v. ö. staphyi

liuus és pharyngeus), 11yelvcsap„ga1ati. 
Sta.phylinns (crt"w'.pÚAt\lo.;), nyelvcsapi, 

nyelvcsapos„ Szó nélkül nem hagy
hatom1 hogy Balogh szóté.1á11ak ezen 
czikke felötlő magyarázatot ád (nyelö
csaphilz tartozó, nyelöcsapi, nyel
ssa:pi«) Staphyle nyelöcsap? ! 
Osz1nten megvallom, sohsem hallotta1n 
annak nevezni; a nép nyelvcsapnak 
mondja; a Nsz. és nyelvcsapot re· 
gisztrál ·- s a bar bár· >ny elcsapr61« 
azt jegyzi meg, hogy lásd: nyelv
csap. Tehát staphyle: nyelvcsap. 

Staphylis (~ crt"llcpv/.l.;), 1 = staphyle; 
2· állitólag: csecsbin1b6 

Staphylitis, nyelvcsaplob, Azonos: 
cionitis, angina palatina uvularia. 

Staphylinm (t"O O"t"ca.pi.:),to\I), 1. szőlő
szem j 2„ asszúszölő ; 3 csecsbim b6 ; 
4„ a se:optatós üveg (?) 

Staphylocausticum (v.. ö staphyle 
és causticum), causticu1n ad uvulam, 
nyelcsapmar6„szer. 

Staphylodialysis (v. ö. staphyle j 1'i 
OtcD,1Jat.; az ernyedés), nyelvcsapernye· 
dés, nyelvcsapleesés 

Staphylodialyticus (v„ ö staphylo
dialysis), nyelvcsapernyedési. 

Staphyloedema (v. ö. staphyle és 
oedema), a nyelvcsap vizenyöje. 

Staphyloma ('rO crni:cpúAwµa:), a szarú
csap, 

Staphyloma annula:1:·e, a tülkös--· vagy 
inas hártya gyü1üs csapja, kupja, 

Staphyloma corneae, a sza'.rúkup ; 
a po1czog6s hártya csapja. 

Staphyloma cor·poris cilia:1:·is , a 
sugáitest csapja, Balogh szótárából.. 

Staphyloma. ii:·idis cicatriceum, 
hegbe szorult szivárványcsap v. kúp„ 

Stapyloma pellucidum = cerato
conus, 

Staphyloma postieum Scar·pae1 a 
tülkös v inas hi1tya hátsó kúpja 
vagy csapja 

Staphyloma x·acemosum, fü1tös csap 
vagy kúp. 

Staphyloma sclex·oticae seu sclex·o
choroida.le, az inas és é1há1tya 
kupja, csapja 

Staphyloma tx·anmaticnm se„ scle
x·ae, sérülésokozta inas„ és érhártya
kúp. 

Staphylomaticus (v„ ö staphylo1na), 
csapos. 

Staphylomatosns = staphylomaticus 
Staphyloncus (v. o staphyle i ó Öyxo<; 

a daganat), nyelvcsapdaganat. 
Staphyloplastica, staphylopla.stice · 

(v ö. sta·phyle és plastice), a lágy 
szájpadlás alkotása Vajjon megen
gedhető-e a »Szájpadlás« olyatén rővi
ditése, mint az az orvosi irodaloinban 
divatban van (»szájpad«), nem birom 
eldönteni, inert nem volt alka1n1am 
hallani, hogy a nép »szájpadot« inon
daua Döutseel a kérdést a »~yelvőr«, 

Sta.phyloplasticns (-), mi a lágy 
szájpadiásalkotásra vonatkozik. 

Staph;yloptosis (v, ö staphyle és 
ptosis), a nyelvcsap inegnyulása, el·· 
ernycdése. 

St~J?h;y~o:1:r~aphia ~v, ö , staphyle; 
11 pO:(fll) a var,rat), szo1ol szora: nyelv~ 
csapva11at. Ertendő: a lágyszájpadlás 
varrása, illetőleg alkotása 

Staphylo:1:·r·haphicins (v„ ö. az előtte„ 
valóval), mi a szájpadlisvarratra 
vonatkozik 

Staphyloi:·x·hapta, staphyloi:·i:·haptes 
(v ö staphyle; 0 Pclnt""f).; a va11·6), 
szájpadlás varr6 t i tű; szájpadlástű. 

Staphylotome, staphylotomia (·t'J 
::no:cpv).ocoµ{:1.), a nyelvcsap csonkítása. 

Staphylotomicns, staphylotomns 
( o--r1X<p1J),ot"Ó µo.;), ny elvcsapcsonkitási. 
nyelvcsapcsonkitó nyelvcsaptiló? 

Stasis (T OTciO'l.;), a pangás, a tespedés„ 
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Stasis hnmorum, a nedvek pangása 
Stasis sanqninis, vérpangás 
Stata cordis = fibrae muscula1es cor·

dis P 
Statarius (-), álló Chorea stataria, 

görcsös arc2rángás (? ? !) 
Statera, a mérleg. 
Statica septi :narium = septum mem„ 

branaceum narium, - appendix cu·· 
tanea septi narium. 

Staticus (OTo:~~:t..Ói;), nyugvó, álló, vesz .. 
teg :;\íedicina statica, a testsúlynak 
mindennapi meghatározása 

Stational"ÍUs (-), állandó. Morbns 
stationarius, állandó betegség, állan„ 
dólag észlelhető betegség bizonyos 
vidéken 

Statometr·um (cr•o:-rói; álló és TO µZ.rpc\l 
a mérő) a szem kito1hatásáuak, vagy 
eltolásauak mérője(?!). .A.zonosak: 
ophthalmopr ostatometr un1, exopthal -
mcimetrum: orthon1etrun1. V. ö ezek
kel. 

Statopathia (a1'C1.TÓi; álló; T~ r.ciSo\'; 
a bd,utalom), a szemek d,llásának 
kóros változása, kóros szen1állás. 
Balogh szótárából. Fonák szemallás? 

Statnra (-), a termet. 
Statnra er·ecta, nyulánk termet 
Statui:a quadrata, vaskos, tenyeres· 

talpas termet, 
Status (-), az állapot, 
Status arthriticns, köszvényes álla

pot, ar'thritis iinperfecta„ 
St.atns colliquativns, á.ltalános vé1-

bomlás, putredo unive1·salis, 
Status corpoi:is naturalis, természe

tes testállapot, 
Status cribrosns (l1état c1·iblé), szitás 

állapot. Az idegeknek s agyvelőnek 
szitaszerű likacsossága. 

Status gastxicus = g~tricisnlus. 
Status infl.ammator·ius seu phlogis·· 

.ticns, lobos állapot. 
Status laxus, ernyedt állapot, V ö, 

status strictus 
Status mixtus, vegyes állapot, közép 

állapot, \T. ö, status stdctus. 
Status morbi = stadium acines. 
Status ner·vosns, az idegesség. 
Status pr-aesens, jelen állapot. 
Status puti:idns, vérbomló vagy vér-

bontó álla:pot~ poshadó állapot 
Status soporosus = sopor. 
Status strictus, a methodikusok sze

rint azon testi fLllapot, nüdö11 a test
alkotó parányok szorosan állanak 
egymás n1ellett 

Status sthenicus = sthenia„ 
Status stupidus, kábultság, kábult 

állapot. 
Status toxpidns = torpor 

Status verminosns = helminthíasis, 
Staui:oplegia (0 O"TC1.upó;.kereszt1 fElszü·· 

let és .fi nA'tJYYÍ a bénulás), keresztbe
bénulás, kereszthüdés„ 

Staxis (~ a-rcli;~~) = stalaxis. 
Stear' (-rO cr<lo:p), a faggyú. 
Stearas (steatas), zsirsavas só; stearin„ 

savas só 
Stearicns (crn:apDcÓ;), zsírsavas. Jobb; 

steat,icus, mert »crrecfn„o;« s nem 
»crTeo:p~\lo;o:. 

Stearinicus = stearicus. 
Stea:r·innm (v. ö stear)) a sztearin, 

stearin. Helyesebb volna: steatinum, 
V. ö, stearicus 

Stearoconotnm (? !), állitólag valami 
agyvelözsírféle. 

Stoai:'onum (v. ö. stear), a sztearon) a 
stearou, a stearinsav acetouja. 

Steaz·ophaninum , stear·ophanium 
(jobb volna: steatophanium), a hal
vészmagvak f3.ggyúsze1ű alkotó része; 
cocculostearinum. 

Stea:r.'optennm (v ö. stear és n""tY)\lÓ; 
illékony), az olajok szilárd alkotó 
iésze, a ká.mforféle vegyület. Elaeop·· 
tenunl, az olajok illékony része. 

Steai:·rhoea (rosz szó)= steatorrhoea,„ 
Steatas = stea1as 
Steathyle (v„ ö. stear ; ~~);~az anyag)1 

substautia lar·dacea, szalonnaszövet, 
zsíranyag, hájszövet 

Steaticus = stoaricus 
Steatinicus = stearinicus 
Steatinns ( a-reoin\loi;), zsíros, faggyús. 
Steatites (?), 1 szalonnak() ; 2„ 

lipon1a ? 
Steatitis (v ö. stear), a zsír.szövet 

gyuladása? 
Steatocele (v, ö„ stear és cele), háj

sérv? Iíájdaganat általában? 
Stea.todes (areo:Tt.ÍÓYJi;'), zsírszerü, hája3, 

szalonnaszerli, faggyús, 
Steatoma (TO areiiThlµa), zsirdagauat, 

hájdaganat 
Steatoma canalis cibazii = sar .. 

coina oesophagi? 
Steatoma intestinoi:'um = saicoma 

intestinoru1n? 
Steatoma Miille-ri, rostos zsírdaganat, 

rostos hájdaganat. A m. lipoma 
fi.b1·osum Hartmann F1 szerint = 
lipo1na ar borescells, 

Steatoma nervor'nm = neuron1a? 
Steatoma sec Schuh, febérnyeta.rt6 

enyves rostos daganat. A_ m, sarco1na 
cólloides 

Steatoma pulmonum, ute:ri, vesicae 
nrinariae stb = scirrhus aut sar
coma puhnonun1, uteri, vesicae stb 

Steatomaticus (v., ö. steaton1a) = 
Steatomodes (crr<:O:""thlµw'O't); ?) = 



Steatomosns 602 Sternoelavicnlaris 

Steatomosns (-), hájdaganatos. 
Steatopyge {v ö stear és ~ r.vy·tf a 

far), a hájas fai', hájpárna a faron„ 
Állitólag: hottentota asszonyoknál. 

Steato:i·r·hoea (v., ö. stear és Peív foly
ni), 1. zsÍios, zsí1szeri'.i hasmenés, az 
irodalomban »stear1hoea< név alatt; 
2 scborrhagia v„ ö„ azzal 

Steatorrhoicns (v. ö. az elöttevaló
val) = seborrhoicus 

Steatosis ('rO r:rrla.p a háj), elzsü·oso
dás, elbájasodás; 2„ a zsirdaganat 
képződése 

Steatospongosis, a steatospongus fej-
lödése„ V,. ö„ 

Steatospongns ( v. ö stear és spon„ 
gus), sa1coma colloides vagy lipoma 
:fibrosum? 

Stefl'ensia elongata Knth. (Ste:ffens 
Henrik, hallei tanár nevére), piper 
angustifolium Ruiz et Pavon. Artan·· 
the elongata l\:Iig„ 

Stegasis (~ cr-rÉyixcrt.:;), sűrűsödés, ösz
szehúzódás, szoi úlás. 

Stegnosis (~ O"'t"Éyvwcrt.:;), si'.írüdés, sü1ü
tés, szorosképzüdés, szorúlás, ösz
szehúzás, szűkület. 

Stegnosis oesophagi, a bárzsiug szű
külete, szorosa. 

Stegnotica = adst1iugentia. ·v. ö 
Stegnoticns (cr't"tyvw-nxó.:;) 1 összehúz6, 

slhütö, szoros. 
Steir·osis (crTtlp(t)cn;), a n1cddöség .. 
Stella, 1. a csillag j 2 súgárkötés 

vagy csillagkötés 
Stella duplex, kettős csilla.gpólya 
Stellaeformis, stellaris = 
Stellar'ins, csillagos, csillagszerű 
Stellnla Verheynii, Ve1heyn-féle kis 

csillag. 
Stenagma•(TO crTivix.yµa), a nyögés 
Stenagmns (ó O"TtvayµÓ.:;) = 
Stenaxis (~ a't"i°VO'.gt;), a nyögés 
Stenocardia (crTtvó; szorult; v ö„ car-

dia), szivszorulás. 
Stenocardicns, stenocar·diaons7 szív

sz0rulási. 
Stenochoria (~ crrtvox.wplct), 1 általá· 

ban: szoros, szükület; 2. a hüvely
szor os j 3 a test nyilásának vagy 
szádjainak szorosa (sziíkületc); 3. a 
csőszerű sze1 vck szi.ikülcte, szo1osa 
v„ Ö, strictura. 

Stenochoi:·icns (1J'rtvóx.wpo;), szoros, 
szükületi. 

Stenomycter·ia (crrtvó.:; sziik j d µuxt"~p 
az orr), az 011lik szűkülete1 szo1osa 

Stenopaens (O"TtVÓ; szük, ~ hl~ a 
szem?), szűk likú. Perspicillu111 ste
uopaeun11 kisnyilású szen1üveg. 

Stenosis (~ O"'rlvwcrt;) = steg!!.osis. 

Stenosis la:r·yngis, gégeszoros Balogh 
szótárában : gégeszor 

Sten.osis ostii aor·tae, a tö1zsök„ 
verőér szádj:i.nak szűkülete, szorosa, 

Stenosis ostii ar·te:riae pnlmonalis, 
a tüdős verőér szádjH.uak szorosa 

Stenosis ostii atx·io-vent:r·icnlaris, 
az eres szád szűkülete, szorosa. ' 

Sten.osis nteri, a méh szorosa 
Stenostomia (cr't"O;VÓ; szűk j v„ ö sto1na)1 
szűk száj, szűk szád 

Stenostomns (crrevÓaToµo;), szűk sz~jú, 
sz(ik nyilás1.Í.. 

Stenotes (i/ 0"T$\1Ót"1');), a szorultság, a 
megszorul:is, félelem. 

Stenotho:r-aces homines (crT$VÓ; szűk j 
v. ö thorax), a szűkmellűek. 

Stenothoracicns (-), szHkmellii, szűk 
melli. 

Stenotho:r·ax (v ö stenothoraces), a 
szűk n1ell. 

Stenoticns {crTtVU)t"txÓ;), szűk, szükületi, 
szo1osi. 

Stenyg:r·ochor·ia (+i crtevuypox.wplet.) = 
stenochoria 

Stercobilinnm {v„ ö„ stercus és bilis 
az epe), bélsárepe, emésztetepe. l\Ialy 
szerint: hyd1obilirubinum. 

Stercor·aceus, ster·coralis = 
Stei:·corai:·ins (v ö stercus), bélsáxos, 

bélürülékes, emésztetes. 
Stercus, tt bélsá1, az e1uészteL, faeces. 
Ster·eocysticns (-), tömött v„ telt 

tö1nlödaganatos. V. ö 
Stereocystis (crTepeÓ; tö1uött; v. ö, 

eystis ), szil8.rd tartalmUtömlödaganat. 
Stereoscopia, vizsgála~ a sztereosz„ 

kopiummal. V. ö., 
Stereoscopinm ( O"TeptÓ; szilárd j ~ crx07t"fÍ 

a vizsgálat), a stereoscop, sztereosz„ 
kop 

Ste:r·esis ( +i crtipricrt~). a inegfOsztás. 
Ster•eticns (crt"tprinxó;), a fosztó, fosz·· 

tott stb 
Stei:igma (TO O"T1Íptyµct), 1 a támasz; 

2·. Balogh szótárában: csíiokat tete· 
jén hordozó sejtfonál Talán: »csh
fejlí sejtfonál(1? ! 

Sterilis (-), meddő. 
Sterilitas, a ineddőség 
Ste:r·ilitas vi:rilis = ünpoteutia virilis 
Sterixis ("~ O"'t"~p~~l;), a tán1aszkodá.s, 

n1egfeneklés, n1eggyökeredzés 
Sternalgia (v ö, sternu1n és TO flJ,yo; 

a fájdalom), sz6ról szóra: szegy
zsába. Értendő: angina pectoris 

Stei:·nalgicns (-)1 szívszo1 ulásos. 
Sternalis = sternodes. 
Stexnocax·dia (v ö sternum és car. 

dia) = stenocardia 
Stex·noclavicnla:r·is (v. ö. sternum 

) 
I 
' J 

' 
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és clavicula1is), pl articulatio, szeg,y· 
kulcscsonti izülés. 

Sternocleidomastodes = 
Sterno-cleidomastoideus (v ö. ste1 ·· 

num, cleis és mastodes) se muscu
lus, szegykulcs-csecsizom, fejbicz
mi:entö izom. 

Ster'nocleidotomia (v, ö. az előtte· 
valóval; TÉ!J.VHV metszeni), a fejbicz„ 
czentö izom átvágása, :ttmetszése 

Stex·no-costalis (v ö sternun~ és 
costalis), szegy-bordás :!l.Iusculus ster
nocostalis, a szegycsont háro1nszögl-í 
izma, musculus triangularis stc1ui 

Stei;·nodynia (-) = stenocardia. 
Ster·no-hyodes, stez·nohyoideus (v. ö. 

sternum és hyodes i tehát: sternyodes) 
se„ mnsculus, szegy-szakizom 

Ster·nopagus (v. ö sternum i 1t0'."(tk 
összenőtt?), szegycsonton összenőtt 
ikelszörnyeteg. V, ö. thoracopagus. 

Stex'nothyreodes, sternothyroideus 
(v ö. sternum és thyieodes) se 
n1usculus, szegy-paizsizom. 

Sternotx'Ypesis (v. ö sternum és try
pesis), mellfnrás, szegymegfurás, 
szegylékelés, a inellka.sniegnyitás, 
a szegycsont megfU.rása val. 

Stex·notrypeticns (v. ö„ sternotiype-
sis), szegycsontfu1ási stb. 

Stex·nnm (i:O cri:i!p\lov), a szegycsont., 
Sternnmentum = 
Sternntamentnm (ste1nutaie tüsszen

teni), a tüsszentö szer, a tüsszenés. 
Ste:r·nntatio (v. ö. az előttevalóval), 

a tüsszenés, a tüsszentés 
Stex·nntatio convnlsiva, a tüss:i:entö 

görcs, görcsös tüsszentés V ö 
ptarmus, 

Stex·nntato:r'ia se, re:m.edia. V ö 
ptarmica, er1hina V. ö. 

Ste~nntatorins (-), 'tüsszentő, tüsz„ 
szcnő. 

Ste:r·cnlia txagacantha Lindl. (v, ö 
ste1cus), afrika.i tragautfa 

Ste:rto1• (sterte1e hörögni), a hörgés, 
hortyogás, 

Ster·tor·osns (-), hörgő, hortyogó 
Stethartexiitis (v„ ö. stethos és ar

teriitis), niellbeli vo1őerek gyuladása ! 
:B,elesleges. 

Stethocatharsis(v.ö.stethos; ~ xrl~apat; 
tisztulas)1 n1elltisztulás, anacatharsis 

Stethocatharticns (v. ö. stethoca· 
' tharsis), rnelltisztulási st-b. 
Stethocauthmozooster, u1edo, ZO$ter 

pectoialis, cauthmozoster pecto1a1ist 
zooster pecto1alis, V. ö. zooste1, 

Stethochysis (v. ö stethos; 1\ xúat:; 
az ömlés), hydrotho1ax, mellvízkór. 

Stethodesmis (~ ai:ri:Joö.::crµ.1:;) = 
Stethodesmium ('tb O'TiJ5'ÓOi::aµo\I), mell-

p6lya, mellkötés, emlöfüggesztö, emlö„ 
tartó? Vdllfüzö? 

Stethogr·ap_hia (v„ ö. stethos és 1•prl
qJEt\l iajz0lni), a légzésrajzolás, a 
légzésirás, a légzésrovás. 

Stethographicus (-), légzésrovási 
v. ö, 

Stethographion, stethographinm1 

stethographus (v. ö. az előttevaló
val), a légzésirókészülék, a légzés
rov6 

Stethometricus (--)1 mellkasmérö, 
mellkasméréses v„ ö. 

Stethbmetrum (v. ö stethos j TO µl-rpov 
a mérő), mellkasmérték, mellmérték 

Stethomy.i'.tis (v. ö. stethos és myltis), 
mellizomgyuladás. 

Stethopolyscopinm (v. ö. stethos, 
n:oAú:; sok és scope), oly hangfogó, 
(eddigelé: hallcsö), melylyel állitólag 
töb beu egyszerre vizsgálhatják a 
beteget. 

Stetho:r·rheuma (v. ö stethos és 
rheuma), mellcsúz. 

Stethox·x·heumaticus (-), tuellcsúzos, 
mellcsúzi 

Stethos (Tb a't~~o:;), a n1ell, a mellkas, 
Stethoscopicus (-) hangfogói, hang· 

fogási stb. V. ö„ 
Stethoscopium (v. ö. stethos ; ~ axo7t:YÍ 

a vizsgálat), eddigelé hallcső, Ba
loghnál javitva ; halló-cső, hallga· 
tódzó cső. Nézetem szeTint: hang
f o g 6, ad n0Tn1a »szilnafogó", mert 
csak ugy fdgja fel a hangot -- a 
szív hangjait, - uiint a ,locoroobil 
(népnyelven: bika) szikrafogója1 a 
szikrát. Lega\ább ez a czélja, Van
nak azonban orvosok, s azok egyike 
rnagam csekélysége is, kik puszta 
fülükkel jobban veszik ki a sziv 
hangjait, inint a szóban forgó mű
szerrel 

Stethospasmus (v„ ö„ stethos és srias· 
mus), a mellgörcs, _ 

Stethnr'ia (v ö stethos; TO oúpov a 
húgy), a húgy elbolyongása, elk6„ 
borlása, a mellü1·egbe? ! 

Sthenia ('rO cr5'é\lo:;, ~ cr::Ji!\leta), erő, jó 
erőben lévés, hatalom, er(ís állapot 

Sthenicns (-), hatahnas, uagyerejű, 
nagy e1öt kifejtő 

Sthenopyr·a (v. ö„ sthenia ; TD rcUp a 
láz), ,erős, nagyfükú láz, gyuladásos 
láz. ]jjrtendő oly nagyfokú láz, mely 
ki nem 111e1lHt, tehát ellentállni bíró 
sze1 vezetröl tanúskodik V„ ö. syno· 
cha, Ellenkeztíje: febris asthenica 

Stibiacne (v ö. acne és stibium), 
acne antimonialis1 antimónos kiütés, 
antimoniun1 használa'ta okozta bőr
kiütés 
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Stomatocatharsis (v„ ö, stoma és ca· 
tharsis; szÓr'Ól szóra: szájtisztulás) 
= ptyalismus. . 

Stomatocathax'tex,ion = stomocathar• 
terion 

Stom3.tocatharticum = stomocathar„ 
ti cum„ 

Stomatooatharticns = stomocathar
ticus. 

Stomatodynia (v. ö. stoma j ~ ő&JvT/ 
a fájdalom), szájfajás, szájzsába„ 

Stomatodynicus (-), szájfá.jásos, száj-
fájdalmi. 

Stomatomalacia (v. ö. stoma és ma
lacia) = stomatitis putrida = noma„ 

Stomatometxia (-), a száj1nérés. 
v. Ö, 

Stomatometx•nm, stomatometex· (v. 
ö. stoma j ,Q µÉTpov a mérték), a 
szájroé1ték 

Stomatomycosis (v, ö. stoma és my· 
cosis) 1 a szájpenész, soor 

Stomatonecxosis (v,. ö stoma és uec
rosis), szájüszök, noma, stomatitis 
gangraenosa, Néha: »Sc:orbutus gan
graenos'us « név alatt. 

Stomatonecroticus (-·), száj üszkös, 
fenés szájú stb„ 

Stomatonoma (v. ö, stoma és noma) 
= noma oris. V ö. no1na 

Stomatophyma (v. ö,. ston1a és phy· 
ma), szájbeli daganat, sz~jtályog? ! 

Stomatophyma glandulosum = an
gina tonsillaris 

Stomatoplastica 1 stomatoplastice 
(v, ö. stoma és plastice ), szájalkot:Ls 

Stomatoplasticus (v. ö. az előtte
valóval), száialkot6 1 szájalkotási. 

Stomatopoesis (v. ö. ston1a; ~ r.ob1cru; 
az alkotás) = stomatoplastica. 

Stomaitor.thagia (v. ö. storr1a j ~ PrxyYÍ 
a szakadás), szájvérzés„ 

Stomatorr·hagia alveolax·um, fog„ 
1nedervé1zés 

Stomatorr·hagia bnccarum, 01cza·· 
vérzés, vérzés az orcza belszinérűl 

Stomatorrhagia fancium, gaiatvér„ 
zés. 

Stomator·rhagia labiornm, ajakvér· 
zés 

Stomatorr·hagialinguae,nyelvvérzés 
Stomato:x·x·hagia palati, a szájpadlás 

vérzése 
Stomatox·r·hagia sco:x·butica, sülyös 

szájvérzés. 
Stomato:x·r·hagia tonsillai:um, man·· 

dula-vé1·zés 
Stomato:x·rhagia uvulae, nyelvcsap

vérzés · 
Stomatorrhagicus (v ö stomato1rha

gia), szájvérzési stb. 

Sto;111at~~·r~o-;a ( v ö. stoma i Psí>J foly· 
n1), szaJverzes. 

Stomator·r·hoicus = stoniatorrhagi
cus 

Stomatorthopaedia (v, ö stoma és 
orthopaedia),sz6r6lszóra: szájigazitás. 
Értsd: a fogzat állásának igazitása 
De nem á1n: »fogegyenészet4':, 

Stomatosis (v. ö, stoma), szájbá:ntalom„ 
Stomatospasmicns (-), szájgörcsös 

v ö 
Stomatospasmns (v ö stoma és spas

mus ), a szájgöres 
Stomatospasticus ( v ö., az előtte·· 

valOval), szfijgörcsös, szaJgorcsi 
Stomencephalns 1 stomatencepha

lns (v, ö. sto1na ds encephalon), zárt 
szájú, félszemű szörnyeteg 

Stomocathax·terion = 
Stom.ocathax·ticum (Ó tJ-rÓµoc; = sto

ma ?), szájszer, szájtisztitó sze1, száj-
öblítő szer.. V ö 

Stomocathax·ticns (crtóµoc; = crcóµo: '?; 
xo::Jo:p-rtzÓ; tiszti.tó), száj tisztító, száj
öblitU, 

Stomogx-aphia (v. ö. stoma és ypc(i:pEi.v 
leirni), a szájleirll.sa, rajza Jobb : 
stomatographia. 

Stomogx-aphicus (v ö az el3tte··val6 .. 
val), szájleirási 

Stomoschisis (v ö sto1na és ~ cry,_latc; 
a hasadás), sz:íjhasadék, farkastorok. 
Jobb: stoma.toschisis 

Stomotosyx·ingosiphon.ismns (v ö, 
stomotosytinx; tJt9wvl~t1v fecskendez
ni), az Eustachius··féle kürtő (halló 
kürtö, fülkürtö) csapolása, fecskeude· 
zése, oathetorismus tubae li.:ustachií, 
Talán: ston1atosyriugosiphonisn1u§? 

Stomotosyrinx (v. ö, sto1na i -rG oú; a 
fül és syrinx) 7 tuba Eustachii, Eus
tachius kü1tője, a íülkü1tű1 a halló 
kürtő Felesleges olöttevo..lójával 
együtt. 

Storax {v ö. styrax), a storaxbalzsa1n, 
storaxbalzsa1n. 

Storax albns, fehór sto1akszbab;sam. 
A n1 sty1·ax albus. 

Storax calamitus falsns = styra.x. 
vulgaris, soobs sty.tacina 

Storax calamitus ver·us - storax 
in massis, 

Stor-ax en pain (fr ) = storax vulgaris. 
Storax en sarilles, hamis v, niester·

ségos sto1aksz, gyártott storaksz 
Stor•ax in granis, szemes sto1'aksz, v. 

gyöngystoraksz. 
Sto1•ax in massis, storakszpogácsa, 

tömeges storaksz. 
Stoi:·ax liquidus, híg storakszbalzsam, 

liquidambar orient.alis Mill, nevű 
fának balzsanut 
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Stox'ax solidns = storax vnlgaris, 
storax en pain, 

Storax ve:r•miculatns,féregalakú gyár
tott storaksz A. m. storax: en sarilles ? 

Storax vnlgar·is, storakszpogácsa. (ad
normam: lenpogácsa), közönséges, 
tisztátlan storaksz v. styra:x:. 

Strabilismns = 
Strabismns (d crTpo:~tcrµÓ.:;), a. kancsal

ság, bandzsalság, sandaság. 
Strabismus adnatns, világra.hozott 

kancsalság 
Strabismus alte:r·nans, felváltó kan

csalság, v á, 1 t o g a t ó kan e s a 1 -
ság. 

Strabismns concomitans, kisérö kan
csalság. Balogh sz6tát8.b61 

Strabismus convergens , összetérö 
kancsalság, ö s s z e n é z ö kan -
csalság 

Sbabismus divex·gens, széttérő kan
csalság, szétnéz ő k a u e s a l s ág. 

Strabismus divergens :1·elativns, 
viszonlagos szétnéző kancsalság 

Strabismns ex:ternus = strabismus 
divergens. 

Strabismus incongx·nus, látszólagos 
kancsalság. (?) 

Strabismus internus = strabismus 
convergens„ 

Strabismus opticus, kóros látóképes· 
ségböl eredő, v. kóros látképességi 
kancsalság„ Balogh szótárából.. Egy .. 
szerűbb talán: lát6idegbántalo1u ok0z
ta kancsalság 

Strabismus paralytious, a sze1nmoz„ 
gató izmok bénulása okozta kan„ 
csalság. (Balogh szótárában: hüdéSe.s 
kancsalság) 

Strabismus secundarins, n1ásodla· 
gos kancsalság„ „ 

Strabismus spasticns, görcsös kan
csals<lg„ Balogh szótárából,, 

Sti:abo (0 crTp~Wv)1 kancsal 
Strabometrnm, strabometer (cri.-pa„ 

pói; kancsal; i.-0 µl<pov a inérték, 
mé1ő), kancsalság n1érö, a kancsal
ság fokmérője, 

Strabotomia (crTpap:íi; kancsal i Téµvt:tv 
metszeni), a kancsalság n1ütéte, mí
velete, kancsalságorvosló mívelet 

Strabotomicns (-), kancsalság n1Í·· 
veleti stb„' 

S;trabotomus {-), sebész, ki straboto· 
miát végez. 

Strabus (cri.-pct~Ói;), kancsal 
Stramoninum (v. ö„ stramouiu1n), a 

stramonin, a maszlagos redőszirom 
közömbös kristályos anyaga„ 

Str·amonium (Wittstein szerint st1ych„ 
nos és µ<Xvwxói; szavakból alkotva), 

datUl'a stramonium Linné, maszlagos 
red/Jszirom 

Str·angalia, strangalis (~ r:rrpocy"yrxJ.:rl., 
OTpe1;yycÚ.(i;), befűződés, beszorulás -
hurokra kerülés. 

Strangulatio (strangulare megfojtani), 
megf~jtás, akasztás, önakasztás, meg
szorulás, beszorulás 

Str·angulatio herniae = incarce1·a
tio herniae, 

Strangulatio intestini, bélösszeszo. 
1ulás, bélmegszorulás pl. álszála,g 
által.. 

Stz-angnlatio nterina , méhkbrságos, 
méhszenves fuldoklás. Orthopnoea 
uterina. 

Strangnlatus (-), felakasztott, meg· 
fojtott, 

Strangnr·ia (Yj cnpe1;yyovpio:, ~ O'Tpcly.; ki„ 
szorított csepp), nehéz vizelés, eröl
köd/J vizel-és, erőltető húgycseppegés 

Stratifor·mis (v. ö Stratum; forma, 
idom)i' rétegszerű. Epithelium stiati·· 
forma seu lamellosum, leinezes bo
rit.6 hán1. 

Stratiotacacophthalmia (Ó O'Tpo:·ttc..it'l); 
a katona; xr:t.r.Ói; rosz; v. ö. ophthal
mia) = ophthalmia militaris = tra„ 
choma, Felesleges hosszú szó. 

Str·atometi:um (v. ö. stratum; TO µéTpO'I 
a mé1'ö), a rétegmérő. 

Sti:atnm, a réteg, fekvőhely„ 
St:r-atum. ba.eillosnm s„ r•habdoides, 

a pálczikaréteg. 
Str·atnm choi:·oides = stratum va-

sale · 
Stratutn conoides, csapos réteg. 
Stratnm cbrneum, a szarúréteg. 
Stratum globosnm, gömbös réteg, 
Stratum glomer·ulosnm, göcsös ré-

teg Balogh szerint : gomolyréteg 
Stratum groanulosnm, sze1ncsés ré

teg, szemes réteg 
1 Stratnm lacunosum, odvas réteg. 

Balogh szerint: öblö~„ i·éteg, 
Stratum lncidum, Uhlf'éle átlátszó 

réteg. 
Stratnm Malpighii seu malpighia„ 

num = stratum pigmentosum„ 
Str·atum moleculare, sze1ncsés, szen1es 

réteg 
Stratnm papillax·e, az irha szemöl·· 

csös i·étege 
Str·atum pigmentosum seu Malpi

ghii, Malpighi .. féle nyálkás v. szi
nes réteg. 

Str•atum proliger·um, a csir-réteg. 
Stratum i:adia.tum, suga1as réteg. 
Stratum r eticular·e cornn Ammo-

nis, reczés réteg„ Balogh szótárából 
Stratum. rhabdodes seu rhabdoides 

= stratum bacillosum„ 
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Stratnm subex·osnm, pararéteg 
Stratnm subpapillare == stratum vas

culosum 
Stratum vasale, az edényes, az eres 

réteg a szemben„ 
Str•atum vascnlosum, az irha vére 

edényes rétege 
Stz·atum zonale Ai:·noldi, Arnold· 

féle övréteg 
Stx·eblopodia (-)= strephopodia„\7. ö. 
Streblopus (crrpe~Xónou;), elcsavart 

lábú, eltorzított lábú, V ö. strepho· 
podia. 

Sti;·ephanapodia (&wi felfelé i v. ö. 
strephopodia) = pes calcaneus 

Str·ephendopodia u:voov befelé j v ö 
strepho1Jodia) = pes varus. 

Sti:·ephexopodia (dx, l~ kifelé ; v. ö 
strephopodia) = pes valgus. 

Strephocatapodia (xo:ni lefelé ; v. ö. 
strephopodia) = pes equiuus. 

Str·ephopodia ( OTpÚpel'I csavarni ; d 
Tiou'; a láb), to1zlábuság, eltorzitottt 
lábúság, rendes alakjából kikelt Iá„ 
búság 

Stx,epitosns (-), zajos V. ö. 
Strepitns (-), a zaj, a zörej. 
Stx·epitus anrinm = sussmus auriu1n 
Str,epitns coriaceus, bőrse1czegés 
Stx,epsis (~ crcpb.µc;) = torsio. 
St:r·eptobacterinm (cr•percTÓc; csavart, 

pörge; v„ ö bacteriun1), lánczbak
fa~riun1, Balogh szótárából. 

Streptococcus (crtpentÓ; csava1t, pörge; 
v„ ö. coccus), lánczszerűleg össze• 
függő gömb·bakterium. 

St1'eptothrix Foe1·ste1'Í (aTpen-TÓi; csa· 
vart, pörge; v ö thtix), Foerste1-
féle könyben élő pö1ge szürfé1eg v 
:?zőrgomba(P). A n1 cladoth1ix Foer .. 
steri Ko1Jf 

Stria, a.. csík 
Stx'ia alba Lancisii, Lancisins-félo 

fehé1 galand Balogh szótárából 
Stria media corporis callosi, a ké1· 

ges test közepctti csíkja. 
Stria pi:,imitiva, az első esik. Azonos: 

nota piin1itiva .. E1edeti csík! ? 
Striae ciliai;·es = processus ciliares 
Str·iae cntis, a bű1 csíkjai 
Striae cntis atrophicae, a sorvadó 

bőrcsíkjai, 1 ánczai. 
Stx'iae iridis1 a szemrekesz csíkjai, a 

a szivá1 vány csíkjai. V. ö vascula 
iridis A szem1ekesz edényzete? J 

Stxiae longitndinales Lancisii , 
J.iancisius hosszanti csíkjai. 

Stx,iae mednllax•es, a gel'inczvelű 
csíkjai 

Striae transversales cei:·ebri = 
Striae tx·ansversales Willisii, Wil

lis-féle halántcsíkok 

Sti:·ia.tns, csikolt„.V. ö. corpus striatum, 
Stricto.x· = coU:.strictor = sphincter, 
Stx,ictu.ra (stringere összeszoritani) 1 

szo1os, szükület. 
Stx ictn.xa ani = strictu1a recti 
Strictnra intestini, bélszoros., 
Str·ictnr·a meatus anditoxii extex'ni, 

a külsö füljárat szorosa, a külsö hang" 
fogás szorosa 

Strictu:ra oesophagi, bárzsingszoros 
Strictn:ia pharyngis lnetica, buja-

kó1os ga1atszoros y torokszoros. 
Sti:·ictnra pr·aeputii = phimosis„ 
St:r·ictura :r·ecti, a vi3gbél szorosa„ 
St:r·ictnxa n:i·ethrae, húgycsőszoros 
Stx·ictnra nx·ethi:·ae spastica, görcsös 

húgycsőszo1os, gö1csokozta húgycsö
szoros 

Sti:'ictn:i'a nteri, a méhnyak csatorná .. 
jának szorosa Balogh szótárából. 

Stx'ictn:ra vaginae, a hüvely szorosa 
Strictnt:a vaginae spasmodica, gör

csös hüvelyszoros; gö1csokozta hü
velyszo1os 

Stx,ictux'a vesicae ux·inar·iae = di
verticuhun vesü.:ae urinariae, cru-
1nenae vesÍclte uiinariae. 

Strictns (-), egyenes, meiev. Caulis 
stiictus, egyenes szár. 

Stx,idox' (--), a fütyülés, sze1 csegés, 
csikar g'á.s. 

Str·idox· dentinm, a fogcsikorgás, fOg· · 
Gsikorgatás 

Stx·idnlus, uyikorg6 stb. V„ lJ„ laryn
gismus stridulns 

Striga, 1. boszorkány; 2. harántcsik, 
har1L11t rovás 

Stxiga cax·tilaginosa COl''dis = isth-
1nus ·vieussenii 

St.xigatus, harltntúlcsíkolt., ha1ántúl 
1·6tt 

Stxigmentum (-), bélvakarék 
Strigosns = striga'.us. Caulis stl'igo· 

sns, iátapadó n1e1ev szHtökkel ellá
tott szár 

Strobili lupuli, komlótobozok Azonos 
értehnl.iek: a1ncnta. lnpuli, coni lu
puli. V ö. 

Sti:obilus (ó OTpÓ~tAo;), a fenyütoboz, 
a fenyücsap. 

Sti:·oboscopium (Ó arpó~o; kö1·benfor
gás; v. ö. scope), a stroboscopium„ 
Balogh szótá1áb6l 

Stl"om.a (Tb üTpWµo:), az alom, a telep, 
ge1endázat., váz. Azonos: stratum 
cellula1e, fundamentum cellulare. 

Stroma canceris, a rák gerendázata, 
vd.za 

Stroma cancexis spinosu1n1 a rák 
csontos váza. 

Stroma cellnlare, sejtes váz. 
St1oma ovaxii, a petefészek váza. 

l 
l 

l 
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Str_·oma steril~, m~ddő telep. 
SU·oma:B.brinnm (újabb barbarismus. 

Landois), a piros vérsejtek vázáb61 
eredéí fibrin v„ rostonya 

Stromaplexus (se, corneae), a szen1-
por czhártytl.nak terimbeles idegfonata 
Balogh sz6tárJ.b61. E sz6 is egyike 
az újabb hibás alkotásoknak. Leg
alább is: stromatoplexus ! 

Str·ongyloides intestina.lis Lenkar·t 
(v ö. st1ougylus j -rO e!Oo; az idom) 
= rhabditis ·stercoralis. v„ ö„ azzal 
Nézetem: l:.ogy vessük el »rhabditis(( 
1nüsz6t, s tartsuk meg ezt„ Magyarul : 

, bélszőrféreg? v. ö. 
Str·ongylns (cr-rpoyyúAo~ gömbölyded), 

eddigelé: :fonálféreg Nevezzük meg 
talán a magyaros s közkeletű -
sz6'val: szörféreg. 

Str·ongylns dnodenalis, nyombeles 
szörféreg. V,. ö ancylostomum duo
denale. 

Stx·ongylus longevaginatus, tüdö
szörféreg, hörgőkben élő széírféreg. 
Azonos: filaria. hominis bronchialis 
Rudolphi. 

Str·on.tinm (Balogh szerint Strontian 
helység nevére), a strontían, vegy·· 
elem. Magyar neve : pirany 

Strophe (~ r;-rpoq)"({), a forditás, csava
rás, forgatás 

Str·ophosis (-) to1sio. 
Strophnlns (v. ö, strophe) = roseola v 

erythema. Niemaye1 szerint: lichen 
Strophnlns volaticus = erythe1na 

.Jegyzet: Siebenhaar és Kraus fel„ 
említenek még következő strophuw 
lus··féléket, u. m, strophulus albi„ 
dus, strophulus candidus, strophu
lus confe1tus, strophulus inter„ 
stiuctus„ De magyarázataik oly -
határozatlanok, hÓgy nem indul .. 
hatok el rajtuk. Ennélfogva nem 
biiom a strophulus-féléket inai mü
nyelvre lefordítani., Balogh szótá-
1ában: tejszen1ölcs ! ! 

Str·ophus (Ó ctrpÓ<po;), heves bélcsikarás, 
hascsikarás. 

Structio, consti:·nctio = 
Str-nctura (const1ue1e alkotni), a sze1· 

kezet, alkotmány 
Sti:·uctnra corpor-is, a test alkotása, 

a testalketás, testalkotmány 
Struma (-), a golyva. A középkor
' ban: mindenféle daganat Azonosak : 

botium, bronchocele, guttu1 globo
sum, tube1 gutturosun1, thyreoncus, 
thyreophyma, obesitas colli. 

Strnma amyloides, ken1ényitüszei:\íleg 
elfajult v„ szalonnás golyva 

Struma an.enI'·ysmatica st1 uma 
vasculosa. 

Struma coloides = struma gelatinosa 
Stx·nma cystica, tömlős golyva„ 
St:1nma cystica congen.ita Otto = 

ranula cougenita Redtenbacher = 
hygroma cysticum colli congenitum 

Str·uma degenerata1 elfajult golyv.a. 
Struma emphysematica = infarctus 

scrofU.losus glandularum colli = 
lymphadenitis scrofulosa colli.. 

Strnma flbi:osa, rostos golyva 
Sti;·uma :fOllicnlaris = st1uma lym„ 

phatica. 
Str·uma fungosa = st1uma lymphatica 
Sti:uma gangliosa, göbös vagy du

czos golyva 
Str-nma gelatinosa, enyves golyva, 

kocsonyaszerűleg elfajult golyva 
Struma lymphatica = struma paren· 

chymatosa. 
Stx·nma mollis, puha golyva. 
Stru.ma ossea s. ossiflce.ta, csontos 

golyva, csontkemény golyva, 
Str·uma pa:1·en.chymatosa, seu folli„ 

cularis seu lymphatica, nyirktüszös 
golyva. 

Struma petr·osa = st1 urna ossea? 
Str-nma sanquinea = struma -vas„ 

culosa 
Struma sci:1·r-hosa = struma fibrosa? 
Strnma snbsternalis, szegycsontalatti 

golyva. 
Struma var-icosa = 
Str·uma vasculosa, e1es golyva 
Str·umipr·ivns (v. 6. struma és?) 

golyvát61 foS'ztott, golyvairtott. Ca· 
chexia strumipri va, golyvairtás-okozta 
senyv vagy sinlűdés. 

St1·u.mitis (vox hybrida), a golyva.lob, 
golyvagyuladás. St1·uma gö:rögül = 
b1 onchocele ; tehát strumitis = bron· 
chocelitis. 

Str·nmosns, golyvás Balogh sz6tárá
ból 

Sti:-ychnaceae so„ plan.tae, ebvész
félék„ V„ ö 

Stryohnas (-), szoralsavas s6, szt1ich· 
ninsavas s6. v„ ö, 

Stryohnicns, szoralsavas, strichnin
savas, sztrichninsavas. V„ ö 

Stx•yohninum, strichninm( v„ ö„ strych
nos), a szo:ral1 st1ychnin, sztrichnin. 

Stx·ychninum aceticum, eczetsavas 
str·ichnin · 

Strychn.innm nitrioum, salét1om
savas sztrichnin v„ strychnin„ 

Str·ychnin.um sulfur·icum, kénsavas 
strychuin, kénsavas strichnin. 

Sti;ychnium = stryol1ninun. 
Strychnochromnm (v ö. strychnos 

és chroma), a st1ychnocl11om1 vörös
barna anyag a javai ebvész-gyökér 
nedvében. 
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StI·ychnos cogens Benth, kura1e 
ebvészfaféleség, 

Sti:·ychnos colubt:·ina Linné, kigy6„ 
vészfa. 

St:t·ychnos gnianensis Mart. = 
st1ychnos toxifera Schomb„ (?) 

Sti;·ychnos Ignatii Bergins (á c;,pJy_. 
vo;i crrpVrp'10;) = ignatia an1ara Linné 

Stx·ychnos nux vomica Linné, eb
vészfa 

Strychnos psendochina St Hil , ál
kinafa 

St:r·ychnos tienté Lesch , javai eb
vészfa. (tieuté, tjote malayi sz6„) 

StEychnos toxifei:-a. Schomb., kura1e„ 
ebvészfa1 nyílm4regfa 

St:r·yphna (n:l cr7purpvd. i OTpurp'iÓ; össze
húzó, fanya1) = adstringentia. 

§tndinm a szo1galom, tanuhnány. 
Stultitia (stultus ostoba), az ostobaság, 

bntaság. 
Stnpefaciens, bóditó, kábitó 
Stnpefacientia remedia: bódító v 

kábitó szerek, rcmedia analgesi0a. 
Stnpha, stnppa (~ crTÚ1:r1), 1. a csepű; 

2. meleg cseplibo1ogatás j 3. n1eleg 
borogatás általában; 4. gőzfü1dő V 
izzaszt6 fürdő 

Stupiditas, ostobaság, együgyüség, 
elmegyengeség. 

Stupor, 1 stu1Yiditas i 2 kábultság„ Az 
agyvelő1 eflex ni iiködésénak csökkenése. 

Stnpor artuuni, a, tagok zsibbadú.:sa, 
Stupo1· a.ttonitas = apoplaxia, 
Stnpor dentinm, fogvásulás. 
Stnpox· fox micans, bizse1gö zsibbadás 
Stupo1 melancholicns, búsko1nor ká-

baság 
Stupor mentís = stupiditas 
Stnpor· tranmaticns, súlyos sérülés·· 

okozta általános é1zéstompuh\.s, sérü
l0s ókozta, k:ibultság, v„ kábaság. 

Stnpor univer·salis, a kftbultság, 
kábaság. 

Stnpo:z:· vigilans = catalepsio:„ 
Stnprnru, a közösfilés, erőszakos közö

sülés. 
Stnpx·nm violentnm, eröszakos közö

sülés szűzzel. 
Stnprnm violentum attentatum, 

megkisé.i:lett erőszakos közösülés. 
Stuprnm violentum consummatum, 

végbevitt eröszakos közösülés 
Stylidium Ui u-rul.l.;, ,o crTu).lo-.), kis 

nyél kis vessző, 
Stylifo:r:·mis (hybridu1n) = stylodes. 
Stylo-chond:r:·o-hyodes se. mnscnlus 

(v, ö„ stylodt:s és choud1ohyodes)1 

nyélnyúlvány··szakszar v-izo1n 
Stylodes (crTu/,W011.;), nyélszerG, nyeles, 

nyélczenyúlványos. (Eddigelé: karcz. 
nynjtvány) 

Styloglossns se mnscnlns (v, ö„ 
stylodes és glossa), nyélnyulvány 
nyelvizom .. 

Stylo-h;yodes (v. ö„ stylus és hyodes) 
se. musculus, nyélnyulvány-szakizom, 
Nervus stylo-hyoides, nyélnyulvltny
szakideg. 

Styloideus = stylodes 
Stylomastodes, stylomastoidens (v„ 

ö, stylus és mastodes), nyél-csecs-· 
nyúlványos .. Musculusstylomastoides, 
nyél-csecs-nyulványos izom; arteria 
stylomastodes, nyél-csecsnyulványos 
ve1öé1 .. 

Stylophaxyngens (v, ö stylus és 
pharyngeus), nyélnyulvány „ garati. 
Musculus s~ylopharyugeus, nyélnyul·· 
vány - garatizom, garatemelő izom. 

Stylosteophyton (v„ ö stylus és osteo
phyton), nyélszerü csontnövedék. 

Stylns (o a-r\í).o.;), a nyél, a toll, vessző, 
toll nyele; 2„ a karcznyujtvány; 
jobb volna, »nyeles vagy nyélnyúl
vány« - rner t :t kar cznyujtvány «-ab „ 
suxdum in adjecto; 3 a bibeszái. 

Styma ('rO O'TíJp.a)i a monymerevedés, 
monymeredés, monyállás. 

Stym'.1't~~·x·hagia (v, ö styma; ~ f.irx.y'tÍ 
a verzes) = 

Stymatosis, a meredt mony vérzése, 
az ltll6 mony vérzése V„ ö. haema
turia urethralis 

Stymatosis, prostatica, a dülömirigy 
vérzése.. Erteudő: monyálláskor je· 
lentkező vérzés a diílömirigyből. 

Stymatosis seminalis, vérrel elegy 
ond6? Vérrel elegy ond6 vetése? 

Stypsis (·fi OT~\.lm;), 1„ az összehuzás, du .. 
gulás, betö1nés, székrekedés; 2„ vél·· 
zéscsillapítás, 

Styptica se :r:·emedia1 1. összehúz6, 
székrekesztű, hasmenéscsillapitó sze
rek; 2 gyurmabeli vérzéscsillapít6 
szerek V ö. 

Stypticus (cr-run-nxó.; összehúzó, fanyar), 
betömő, székrekesztő, vérzéscsillapító, 

Sty:r:acinum Bonatske Sim.on (v·. ö„ 
!!tyrax), styracin, f<théjsavas cinna
mJ 1, a stüraczin v. stiraczin 

Styracinns, sztorakszból val6, arra 
vonatkozó. 

Styrax_ (~ cr-rÚpct.~), a sty1ax1 stiraksz, a 
storakszbalzsam. v„ ö storax 

Stpax benzoin n~·yand .. , a benzoefa, 
adja a benzo8t Azonosak: benzoin 
officinale Iíayne, lithocarpus benzoiu 
Blum, 

Sty:z:ax calam.ita = styrax in massis 
= storax, 

Styrax liquida = storax liquidus. 
Styrax liqnida folio minorei liqui·' 

dan1bar fOrmosana, formozai stiraksz, 

J 
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Styrax offi.cinalis Linné, orvos sty
rax v. stil'aksz, cserje, melytől ered 
a resina sty:rax. 

Sty;r;·ax pi;aeparata, mesterséges sty
rax. v„ ö. storax 

Styx"Olo::icyduln Simon (v. ö styrolum 
és oxydum), a sty1olxyd, különös 
gyanta a híg storakszbau 

Styrolnm, styr·olen.nm (állit6lag = 
aethylenbenzolum = phenylaethyle·· 
nuni = cinnamenum = cinnamolum 
= tetracetylenum), a styraxolaj, a 
stirakszolaj. 

Stysis (1) o"rÍ:Ícrt;), a monyme1esztés, 
monymerevedés, 

Styticns ( O'TU-nr:Ó.;;), inony1ueresztö, 
monyállitó, monyállató 

Snbacetas (sub al, acetas eczetsavas 
só), aleczetsavas só. , 

Snba.cetas plnmbicns = plumbu1n 
aceticum basicum solutum 

Snbac1."omialis (sub al és v. ö acro
mialis), vállcs1-Í.csalatti, vállhegyalattL 

Snbactio (subagere aládolgozni), közé
kevel'és, közbekeve1és. 

Subactns, közbedü1zsölt, közbekevert. 
Snbacntus, kevésbé heves, kisfokú ; pl. 

scarlatina subacuta, enyhe verheuy; 
febris subacuta, kisebb fokú láz. 

Snba:lfectio (sub al; v. ö aífectio) 1 kis 
báutalQm, csekély baj 

Subalax·is = subaxillaris 
Snbarachnoidalis (v. ö. arachnoidalis; 

sub alatt Ilyb1idum), pókhálómez
alatti. 

Subax:illaris (-), hónaljalatti. 
Snbbasalis (sub alatt; v. ö„ basalis. 

Vox hybrida), alapalattí, fenékalatti? 
Snbcanalicnlatns (-), félig rovat

kolt, félig csorgás. 
Snbcapenlaris (-), tokalatti, t 

iztokalatti, izülettokalátti. 
Snbca:1·tilaginenm = hypoohondrium. 

V„ ö 
Snbca:1·tilaginens (-), porczalatti, 

porczogókalatti. 
Snbchloras (sub al; v ö, chloras), al

chlórsavas, alkló1·savas só 
Subchlo:1as calcicns = calcium hy

pochlorosum. 
Snbchordalis (v ö chorda.lis Vox 

hybrida), hanghúrala.tti„ 
Snbcitrinns (-), világos„sárga 
Snbclavicnla~'Ís (sub alatt és v, ö. 
' clavicula), kulcscsontalatti 

Snbclavium (-), 1. kulcscsontalatti 
táj ; 2 costa subclavia. V ö. 

Snbclavins = subclavicularis. Mus
culus subclavius1 a kulcscsontalatti 
izom. ·v ena subclavia, a kulcscsont
a.latti ér. Arteria subclavia, a kulcs
csonta1atti veröé1 

Snbcompressns (-), félig összenyo
m0tt. 

Snbconjun_ctivalis (sub alatt, v. ö, 
conjunctiva), szemkötöhártyalatti 

Subcontinnns (-),félig tartós Feb:ris 
subcontinua, kisebbfokú tartós láz -
kissé tartós lá.z 

Snbcoracoides (vox hyb1·ida; tal:i.n 
jobb: hypocoracoides),hollócséír-nyó.l .. 
vány alatti. 

Snbco:rdatus (-), szívidomú 
Subcor'Íacens (-), béíiszerü., 
Snbcrystallinns (-), jegeczes, kris„ 

tályos. 
Subcutaneus (-), bőralatti Nervus 

suboutaneus colli, a nyak böralatti 
idege. 

Snbcntanens colli se mnscnlns = 
platysma myodes. 

Snbcylindricns (-), hengerded 
Snbdeltoidens (vox hybrida), delta.

izo1nalatti. 
Snbdepressns (-), lapult,, 
Snbdiaphanes, (vox hyb1ida), felig át

látszó, áttetsző„ 
Snbdnlcis (-), édeses. 
Subdnralis (sub matre dura), kemény 

inezalatti. Cavun1 subdurale, a ke
mény mezalatti üreg 

Snbex· (cortex suberis), a parafa. 
Snber·icns (-)1 parafasavas„ 
Snbe:1osus (-), parafaszerü, paraf:i.s. 
Snbeth Avicennae (a1abs ?) = co1na 
Snbextensio (sub és extensio a tági-

tás), kisebb fokú nyújtás 
Subfascialis (sub alatt i v, ö. fB.scialis), 

béínyealatti, boritásalatti. 
SnbHa.vus (-), halványsárga 
Snbfrigidns (-), lanyha. 
Subfnscns (-), barnás 
Snbfnscns e flavo, sá1g-ás-barnás. 
Snbfnscns e x·oseo, püosas-barnás. 
Subgingivalis (-), foghúsalatti„ Pl. ab„ 

scessus subgingivalis 
Snbglenoidalis (sub alatti v. ö„ glenoi

dalis), izvápaalatti, izületvápaalatti, 
Snbglobosns (-), gömbölyded„ 
Subhypoi:·rhophia (Iszlay értekezése 

a budapesti orvosi egyletben 1882. 
jan. 31„), félmagas ívliség ? A szó bar
bár„ Nem birom megfejteni 

Subicnlnm cornn Ammonis = gyrus 
hippocan1pi · 

Subigator = tribas 
Snbinflammatio (v, ö. inflammatio), 

kisfokú lob. 
Subinflammatorins, snbinflamma„ 

tus, kissé lobos, kissé meglobosodott, 
kissé gyuladt 

Snbinteger:1imns (-),majdnem egész. 
Snbintx·ans (-), előre belépö. Febres 

sub:intrantes, egy1nást sarkon követö 
39* 
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lázrobamok. Oly lázak, melyeknek ro
hama kitör, mielőtt az eléítteval6 ro
ham lezajlott volna, tehát hiányoznék 
a stadium apyrexiae. 

Snb:involutio uter·i, a méh vissza·· 
fejlődése, 

Snbjectivus {-), egyéni, alanyi. 
Sub,jectus (-), gy6gyszerészsegéd 
Snblabiatns (-), félajkas. 
Snblatio (subferre eltávolitani\ az el

távolitás„ 
Snblatio cataractae, a szürke hályog 

lenyomása, Baloghnál: a hályog eme
lése, 

Sublatio retinae, amotio retinae, a 
recze leválása. 

Subligacnlnm (subligare megkötni), 
a sérvkötéí. 

Snbligatio (-), az alákötés, a meg
kötés. 

Subligatura (-), 1 = subligatio; 
2. = subligaculum„ 

Sublimatio (sublimis legfeisé!), a fel
lengités 

Snblimatnm (-), 1. a fellengült va
lami, mi a fellengités eredménye; 
2 =:=" hydrargyrum bichloratu/? cor-
ios1vum " 

Sublimatn's (-),fellengített, f8llengült 
Sublime uxinae (sublimis felső) = 

nubeculae urinae. 
Snblimis (-), n1agasztos, felső,, Boncz

ta.uilag -=- superior Hyrtl szerint : 
1nusculus fl.exoi internodii secuudi aut 
fiexor perforatus, 

Snblingnalis (-), nyelvalatti. Glan· 
dulae sublingualesi nyelvalatti nyál-
1nirigyek. Pilulae sublinguales, nyelv 
alá teendő labdacsok. 

Snblin.guinm (v. ö lingualis), mi 
a nyelv alatt van. 

Snbluxatioo(sub al; v. ö luxatio ), luxatio 
incompleta, a megi·ándulás, tökéletlen 
ficzamodás 

Sublux:atns (-), megrándult, tökélet
lenül ficzamodott. 

Snbmaxillax'is (sub alatt; v. ö. inaxilla
ris), állkapocsa.lattl. Vena submaxil
laris, állkapoc:salatti ér 

Submen.talis (sub alatt; v ö. lneu
tum), állalatti. Vena subn1entalis, áll. 
alatti ér 

~nbmersio (submergere alámeriteni), 
az elmei ülés, vízbefulladás, 

Snbm.ersns (-), alámerült, vízbefUllt, 
Snbmissio (submittere engedni), az 

engedés, az enyhülés 
Snlnnissio coz·dis et a:r·texiarnm = 

diastole cordis et arteriarum. 
Snbmollis (-), félig puha, !ágyas. 
Submncosus (v ö mucosa), nyák· 

hártyaalatti 

SnbnaI''coticns (sub és narcoticus, tehát 
hybridum), kissé b6ditó, Jobb volna: 
hyponarcoticus. 

Subnanseosns (v. ö. nausea), kissé 
undoritó. 

Snbnitx,as {suh és nitras), allégeny
savas, alsalétromsavas s6 

Snbnit:r-as bismuthi s. bismu.thicns 
= bismuthum subnitricum 

Snboccipitalis (sub alatt; v„ ö. occi· 
pitalis), nyakszirtalatti; pl.. nervus 
suboccipitalis, uyakszirtalatti ideg 

Su.boz·bicularis (-), kerekded, 
Snbovatus (-), félpetBded 
Su.boxydnm = oxydulum 
Snbparalyticus (helyesb : hypopara-

lyticus)1 kissé bénult, félb.üdött? 
Su.bpellncidns (-), félig áttetsző„ 
Snbpe:r·iostalis (sub alatb: v„ ö, pe

riostalis Vox hybrida), csonthá1·tya 
alatti 

Su.bpialis (sub matre pia), a lágy agy
velé!mezalatti. 

Snbpillosns (-), félig széírös. 
Subplacenta (sub al; v, ö„ placenta) 

= tuuica seu memb1·ana decidua Hun
teri. 

Snbpnbescens (-), kissé pelyhes. 
Snbx·otundo··cordatus (-), kerek szív„ 

alakú. 
Subx·otnndus (sub félig i rotundus ke

rek), kerekded 
Snbscapularis (sub alatt; . v. ö„ sca

pularis), lapoczkaalatti Nervi Sub· 
sGapulares, lapoczkaalatti idegek. 
~íusculus subscapulaós, lapoczkaalatti 
lZOill, 

Snbscriptio (subsciibe1e aláh·ni), az 
aláirás j az orvosi rendelvény aláirása. 

Subsex·osns (sub alatt; v„ ö .. serosus), 
savós hártyaalatti Abscessus subse
rosi fossae iliacae, medenczebeli savós 
hár tyaala tti tályogok. 

Snbsex·ratns (sub félig; v ö„ serratus), 
félig fű1észes. 

Snbsidentia (subsidere leülepedni), 
1. sedimentum; 2. hyp9sta.sis„ 

Subsidentia pnpillae'; látaösszeesés. 
Balogh szótáráb6L Hogy a láta (a 
szembogár) mint lik, hogy »eshet« 
össze, nem é1em föl észszel 

Snbspongiosns (sub alatt; v, ö, spon· 
giosuS), íélig szivacsos. 

Snbstantia (-), az anyag, állomány. 
Snbstantia adamantina s vitrea 

dentium, a fogzománcz 
Snbstantia compacta ossinm,a csont„ 

anyag, a kemény csontanyag. 
Substantia cox·ticalis, a kéregállo

mány, héjas állomány 
Snbstantia ebux·nea, a fogállon1ány 

v„ ö dentinum, 

' l 
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Snbstantia gelatinosa 613 Snccus herbarum 

Snbste.ntia gelatinosa mednllae ob·· 
longata.e, a nyúlt agyvelő kocsonyás 
anyaga. 

Substantia gelatinosa Stillingii 
(medullae spinalis), Stilling-féle kocso„ 
nyaszerü anyag 

Snbstantia glomerulosa rennm = 
substantia vasculosa renum 

Substantia intercellularis, sejtközi 
anyag, sejtközi szövetan:rag 

Substantia mednllai:is, a veléSállo„ 
mány, a velöauyag, bélállomány, bél.. 

Snbstan.tia mednllai:-is ossium, a 
csontvelő„ Balogh szótárából, 

Substantia mednllaris i:·ennm = 
substantia tubulosa 

Snbstantia nigi:·a pednncnli Soe
meringi1 Soemmering„féle fekete ál
lomány az agyvelökocsáuyban. 

Substantia osteodes, a csontállomán:v 
Snbstantia osteoides dentium ~ 

cementum. 
Snbstantia perfox,ata ce:1·ebx·i ante· 

rioX', mellső likas agyvelőállomtl,ny 
Snbstan.tia pei;,forata. cei:·ebx·i pos„ 

tex·ior1 hátsó likas agyvelőállomány. 
Substantia propria dentis = den

tinum, ebur 
Substa.ntia spongiosa ossium, szíva. 

csos csontanyag .. 
Snbstantia tubulosa se, ren.um, a 

vese csöves vagy beles része 
Substantia. vasculosa r·enu:m.i a vesék 

héjas vagy eres része. A.zonos: sub
stantia co1 tícalis seu glo111erul0sa 
renum 

Substantia vitr,ea = substantia ada .. 
mantina, 

Substan.tialis (-), állományi stb 
Substitnens (substituere helyettesi

teni), a helyettesítés, a pótlás, 
Snbstituentia se. :c·emedia = surro„ 

gata. 
Snbstitutio (v .. ö. substituens), a he

lyettesités. Substitutionis theoria, a 
helyettesítés elrnélete, a helyettesít() 
elmélet 

Snbsulcatus, rovátkos, 
Subsultus (sub - sultus az ugrás), a 

szökdelés, ugrándozás, rángás 
Subsnltns tendinum, az ínrángás. 
Snbsux·dus (-), nagyothalló, kis fok

ban süket, kissé süket. 
Subtali9n~, ugrócsontalatti, e s ü 1 ö k· 

e s ont alatti.. PL enucleatio sub· 
talica, a lábnak csülökben való ki· 
ízelése. 

Subtilis (-) 1 finom 
Subtiliter (-), finoman; subtiliter 

pulveratus, finom porrá tört„ 
Subtropinorophia (párját ritkit6 ba.r

ba.rismus. Iszlay értekezése 1882. jan. 

21. a bpesti orvosi egyletben), Nem 
bírom megfejteni 

Subturl,lidus (--), kissé zavaros 
Snbnla, az ár. 
Subulatus (-), árszerű. 
Snbnngualis (sub alatt; v ö ungua· 

lis), körömalatti. 
Subventricosns (-), hasas. 
Subversio (subvertere felforgatni), a 

felforgatás, felforditás 
Snbvei:·Sio venti:·iculi = nausea 
Subver·tebra, subvertebr•nm, (sub és 

v., ö. verteb_ia) = os sacrum. 
Snbvillosus (-), félig bolyhos. 
Subvir'1dis {-). zöldes, 
Snbviscidus ( _;_ ), kissé nyákos 
Snbvola .(sub alatt; vola a tenyih), 

1. a kis tenyér i 2. = hypothena1. 
Snccago = succus inspissatus. 
Snccedanens (succedere következni), 

következlJ, pótló. Caput succedaneum, 
az újszülöttek fejdaganata Re1uedia 
succ8danea = surrogata 

Snccentui:iatus (succenturiare p6tol·· 
ni), pótló. Renes succenturiati, a mel .. 
lékvesék. 

Sneci plantarnm exp:1essi (v. ö, suc
cus), kisajtolt növényuedvek„ 

Snccidus (-)i nedves Lana succida1 

a zs i r o s gyapjú - egykori kösz
vényellenes szer„ 

Succinctus, snccinctura (sub és 
cinctu» az öv), a TflkflflZ 

Snocinicus (-), borostyáukösavas, 
Succin.inum, borostyánkéí-gyanta„ Azo· 

nos: ambra ílava, electrum, 
Snccinum (succus a nedv), a_ boxos

tyánkő, electrum. 
Succisa pr·atensis Mönch = scabiosa 

succisa L 
Succosns (-), nedves 
Snccnbus (sub alatt, cubate fekiidni) 

= incubus = ephialtes, 
Succnlentus, nedves .. V. ö. 
Snccus aconiti, sisakvirágnedü 
Succns belladonae, nadragulyanedü. 
Succus betulae, nyirfalé, nyírfanedv 
Snccus catechu = catechu 
Succus cit1:'Í, czitromlé. 
Succus citri aux'antii1 narancsnedv, 

nai:ancslé. 
Succns conii, büi:öknedü. 
Suecns d'Assacou, Ifura b1asiliensis 

tejnedve, az asszakú tej 1 asszakú ebtoj 
Succus digitalis, gyüszünkenedv, 
Succns entex-icus, a bél nedve. 
Succus gast1dcns, succus ventriculi, a 

gyomornedv. 
Succus herbax'nm x•ecens, friss nö

vényuedv. 
Succus hei:"barum inspissatns, be

sürített, b e f öt t növényned 'i' 
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Snocns httr'ae b:r·asiliensis = succus 
d 1Assacou 

Sncns lactens aC:r•e indn1atns, leve·· 
gőu megszáradt tejnedv: 

Snccns lactens hn:rae, huratejnedv. 
Sticcns lactens papave:ris 1 a mák tej

nedve. 
Snccns liqni1·itiae anglicanns, an

gol higviriczlé. 
Snccus liqniritiae depnratns, tisz

tított higviricznedv. 
Succus liqniritiae depnr•atns liqni· 

dns, folyékony higviricznedv, Azo„ 
nos: extractum liquiritiae succi 

Snccus liqniritíae depnI atns s pis·· 
sns, besüritett higviricznellv 

Snccns liqniritiae venalis, árúbeli 
higviricznedv. 

Snccns nnt:i:·itins = chylus 
Snccus planta:r·nm recentinm, friss 

fűnedv. 
Snccns scoparii, seprünedv. 
Snccnssio Hippocr·atis, a.. megrázás, 

a beteg megrázása, inely által zörejt 
(locscsa.nást) idézünk elő mellében, 
ha pl lég-genymellben szenved 

Snctio (-), a szopás, 
Snctio cata:i:actae, a hályogkiszívás 

Bal0gh sz6tá1·áb6l 
Snctorins (-), sziv6 
Snctns = sugio„ 
Sndamen, a verejték. 
Sndaw.ina (sudameu többese), ve1ej-

téksömör, verejtékpörsöuések. 
Sndarium, az izzasztó fürdő 
Sndatio, az izzadás. 
Sndatio sicca1 a gőzfürdő. 
Sndationes = sudanüna 
Sndatoi:·inm (v. ö, sudamen), calda-

rium, balueum laconicum, assum. laco
nicuin1 vaporariun1, gé>zfürdé>, izzasztó. 
fürdő ... 

Sndoi:·, az izzadság, a ve1ejték 
Sndoi:· anglicanus, angol izzadás, 

febris sudatoria, feb1is brittanica. 
Sndor colliqnativns, so1 vasztó izza„ 

dás 
Sudor c1·iticns, válságos izzadság. 
Sudor cx·nentns = sudor sanguineus 
Sndor dnlcis, czukros izzadás, czuk1·os 

verejték V. ö. saccha101rhoeacutanea. 
Sndoi:· localis, helyi izzadás 
Sndo:t· pxofnsns, bé>séges izzadás 
Sudor sangnineus seu c:z:·nentus1 

véres izzadság, verejték. 
Sndoi:· nnivex·salis, általános izzadság. 
Sndo:t· nrinosns = Uiidrosis, 
Sndorifer ( - ), izzasztó 
Sndorifera se, i:·emedia, izzasztÓa 

szerek, diaphoretica. 
Sndor'iftcns (sudorem f8.cere) = su„ 

doiifer 

Snffersurae (?) = sudamina 
Snffi.:men, snffimentnm (suffue füs~ 

tölni), a füstölő„szer, a tömjén, V. ö. 
ammoniacum thymiama. 

Snffi.:minatio, suffi.migin:m, a füstö„ 
lés. \T„ ö. suffi.men. 

Snffitio, suffttns = suffiminatio„ 
Snfflatio (suffiare felfújni),' felfúvás, 

felfúvódá.s, inflatus 
Snft'ocans (-), fojtó, fuldokló 
Sn:ffocatio (suffoeare megfúlni), a ful· 

doklás, megfulá3, strangulatio 
Snff'ocatio hypochondriaoa.1 rászt· 

k61os fuldoklás 
Snfl'ocatio hystei:ica, méhszenves, 

méhkórságos fuldoklás 
Snffocatio stridula, akadályokozta 

fuldoklás; pl gégepolüp, k1upokozttt 
fuldoklás. 

Sn:fFocatio nterina = sa:ffbcatio hys-
terica. 

SnfFocatns ( -), megfojtott, megfUlt. 
Snffrntex (-), félcserje. 
Snfl'nsio (subfundere aláönteni), vér„ 

ömlés, vértarjag, vérbeborúlás. Eddig .. 
elé: vbaldfutds Germanismus„ Blut~ 
unterlauf. 

Sn:lfn.sio amplifi.cans, nagyítvalátás. A 
szem a tá1gyakat nagyobbaknak lá~ja, 
mint a minők,. 

Sn:ll'nsio colorans, színes látás. V„ ö 
chromatopsia 

Snffusio cor·neae,a szemporczogqjának 
elho1nályosodása, homálya. 

Snffnsio corrnsca:ns = suffusio scin
tillans 

Snffnsio dimidians, visus dimidiatus, 
féllátás. '1.'ö1t ldtás '!- ' 

SnH'nsio exclarans1 iendellenes óles 
látás, galeropia. 

Snft'nsio extennans seu extennata, 
visus mjnuens, kicsinyítő látás, 
kise"úbitve látás 

Sufl'nsio fellis = icte1 us. 
Suffnsio lentis Cl:'ystallinae = cata-

1·acta 
Su:ll'nsio metamoi:·}_Jhoseos = meta-

n101phopsia., 
Sn.ffnsio :mnltiplicans diplopia„ 
Suft'nsio mylodes = my'iodesopsia 
Sn.ffusio o bscur·ans = scieropia. 
Sn.ffµsio oculi, 1. véres szem, vérbe-

bo1ult szem, vé1ömlés, vértarjag a 
kötöhá1·tya alatt; 2. szem.csalódás, 
zavart látás. SzemliJbázds, s7.emfény
i;esztis ? 

Snffnsio i:adians = 3cotoma 
Suffnsio x·eticula1is, hálószerű, felhős 

látás. Kódös szemliibdzás? 
Snffnsio scintilla-ns 1 szemkáprázás, 

sze1nszikrázás, alanyi fénylátás 
Snggrnndinm (-), az eresz. 

< 
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Snggrundinm ocnli 615 Snlcns nlnaris 

Snggrnndintn ocnli = a1cus supe1. 
cilia:rís 

Snggr'nndinm snper,ciliornm = tu
be1a frontalia 

Sngillatio, véraláfutás 1 vé1bebo1·n
lás, vérönüés a sejtszövetbe, tarjag 
Véraláfutás - ger inanismus. V. ö. 

Sngillatus (sugillare kékreverni), vér· 
beborult, tarjagos, Eddigelé : véialá
futott 

Snicida, öngyilkos 
Snicidinm (--), az öngyilkosság 
Snlcatus (v. ö. sulcus): rovásos, i'ovát„ 

kolt, ránczos, ba1·ázdás. 
Snlcatns in longitndinem, hosszá

ban barázdás, rovásos, rovott, eresz
tékes. 

Snlciformis = sulcatus 
Snlculns ( sulcus kies )1 kis ár ok, ár okcsa„ 
Snlculns labii snperior·is = lacuna 

se11 philtrum labii superioris \T ö, 
ezekkel 

Snlcus, a rovás, barázda, csorga, árok1 

ereszték 
Sulcns basilar·is 1 agyfenekes barázda1 

vagy a Va.rol„hid barázdája, rovása. 

Snlcns calt1anei1 a sarkcsont baráz
dája) rovása 

Snlcns calcarinns, sarkantyúbarázda 
Balogh szótárából. 

Snlcns calloso-marginalis, agyvel6-
gerenda„széli barázda, kérges nestszéli 
barázda.. 

Snlcns ~ callosns = sulcus cinguli 
Snlcus car·oticns, a fejve16érnek ba

rázdá:ia, rovása 
Snlcns cent1·alis sive Rolandi, Ro

lando„féle (?) v központi agyvel6-
bar ázda 

Snlcns cingnli s callosns, övbarázda, 
öv - r o v {L s. Balog,h sz6tázából. 

Sulcns cir·cnlaris seu coronalis cox·
dis, a szív kö1alakú rovása, batáz
dája 

Snlcns collateralis, oldalagos ba
rázda B2.logh szótárából 0 l da 1 t 
futó r'ovás. 

Snlcns cox·onalis cor·dis = sulcus 
ciicula1is cordis, 

Snlcus fornicatns inferiox· 1 alsó 
boltozatbarázda. B sz 

Snlcus fornicatns snperior, felsö 
boltozátba.1·ázda. B. sz 

Snlcns frontalis infer·ior, alsó hoin
lokbarázda. B. sz 

Snlcns fr·ontalis snperior„ felső hom
lokbarázda. B. sz. 

Snlcus hippocampi) Ammon-barázda. 
B. sz, 

Snlcns Jacobsonii, Jacobson baráz„ 
dája1 a dobcsatorni.cska folytatása 

Snlcns interp<>~x·ietalis, falcsontok
táji agyvelőbarázda 

Snlcus.intei:tnbe:rculai'Ís, a dúdorok
közi ba1á.zda 

Snlcns lacxymalis, a. köny1ovás„ 
Snlcns longitudinalis, hosszanti ba-

1ázda, rovás 
Snlcns longitudinalis seu medianus 

anter·ioi:· et posterio:r·) se. n1edullae 
spinalis, a gerinczvelü közepén futó 
hossiú rovás 

Snlcns longitndinalis cor·dis, a sziv 
hosszában futó rovás 

Snlcns occipitalis longitudinalis 
inf'ex·iox·, nyakszirti alsó hosszanti 
ba1ázda 

Snlcns occipitalis snpei:io:r, felső 
nyakszirti ba1·ázda. 

Snlcns occipitalis txansveF.sns, 
haránt nyakszirti ba:rázda. 

Snlcns occipito-temporalis) nyak
szir t-halántékba.1 ázda 

Snlcn'.s olfactorins, sza.gba:rázda Ba
logh szótárából Szagló rovás? 

Sulcns ossis n&vicnlai:is, a sajkacsont 
rovása. 

Snlcus paxietalis, falba1ázda. Balogh 
szótárából 

Snlcns pet1·osns, a sziklás csont ro· 
vása 

Snlcns praecenti:·alis,függőleges hon1„ 
lokbal'ázda. Balogh szerint : központ
elötti barázda. 

Snlcns pr·aecuneatns, Ckelőtti ba1áz
da, majorabi).rázia Balogh szótárli,ból 

Snlcus pi:·o membxana tympani, a 
dobhártya, a fülrekesz e1esztéko 

Snlcns pt.e1·ygo-palatinns, a ga1ati 
barázda 

Sulcus :1·etroglandnlax·is, collu1n 
penis, a inakk nyaka, a makk inegetti 
árok. 

Snlcns Rolandi = sulcus centutlis 
Sulcus spiralis iute:c·nns, bels6 r1ö1ge 

árok a labyriuthusban; pörge ba~ 
rázda. 

Snlcus sn.bischiadicns1 ülepalatti 
ba1áz1la, farbaráz:da? 

Snlcns tempoi:·alis inferio:a:·, alsü 
halántékb;11ázda„ B sz. 

Snlcns tempoialís medius, középső 
halántékba1áz\ia. B sz 

Snlcns temporalis snper-io:i:·, felső 

halántékbarázda B. 87' 

Snlcns transvex·salis, ha1ántbarizda. 
Snlcns triradiatns, háron1sug8..1U 

barázda. B, sz 
Snlcns tubae eustachianae, az Ens·· 

tachio„féle kli.rtő barázdája. 
Snlcns ulnai:·is, a singide.? bará.z .. 

dája 



Sn!Cas 616 Snmmitates hyperlci 

Snlfas (v„ ö sulfur), kénsavas sb 
Snlfas alnminiae et lixiviae = alu

men ustum 
Snlfas alnminiae et Iixiviae cnIÍt 

aqna = alumen 
Snlfas alnminiae et lixivae anydrns 

(vulgo: anhydrus) = alumen ustum. 
Sulfas aluminico··ammoniacns -

a.lumen ammoniacale. 
Snlfas aluminico-zincicns = sulf8.s 

alumino--ziucicus. 
Sulfas aluminicns = aluminium sul

furicunL 
Snlfas alnminicns bi'basicns, alagos 

kénsavas alumínium. 
Sulfas alnmino-zincicns seu aln

minico-zincicns = zincu1n alumino
sulfu1icus. 

Snlfas atr•opinae = atropinum sulfu„ 
ricum 

Snlfas chinidini = chinidinum sul~ 
furicum. 

Snlfas cnpi:·i ammoniacalis = cu pr u:fu 
sulfu1icum ammoniacale 

Sulfas cnpri crystallisatus = cup
rum sulfuricum crystallisatum, 

Sulfas fei:·:r·ícus = ferrum sulfuricum 
oxydatum, B„ sz. 

Snlfas ferrosns = fe1rum sulfuricum? 
Snlfas kalinns = kaliu1n sulfuricum 
Snlfas lixiviae = kalium sulfuticum, 
Snlfas magnesf.ae = ma.gnesium sul·· 

furicum, 
Snlfas nati:·ii = sulflLs sodae, 
Snlfas potassae = kalium sulfurioum 
Snlfas qnínícns = chiuinum sul· 

f:J.ricum. 
Snlfas sodae = natriun1 sulfuricuin 

crystallisatum 
Snlfas zinci = zincum sulfuricum 
Sulfidum(-),kéneg. Balogh sz6tá1·ából. 
Snlfis (-), k~nessavass6, kénecssavas 

s6. Balogli szótárából 
Snlfobenzolnm (v. ö. sulfur lfs 
benzolu~ kénbenzol 

Snlfo„oyan1cnm se, acídnm, ihodan
könenysav, sulfooyanidsav 

Snlfocyanions (hybridum; v ö„ sulfas 
és cyauicus), kéu-l;:éksavas. 

Snlfoc;yanidnm allylii; v. ö„ ally· 
lium 

Sulfodiabenzolnm (-) , sulfodia· 
benzol 

Sulfofo:r·minm (sulfu1 kén; v„ ö .. chlO·· 
roformium), chloroformkéneg, kénes 
chlo1·of0Tm. 

Sulfomorphidum (v. ö sulfur és 
morphidum), szúnyalkéneg t kénes 
1norfi.um. 

Snlfopurpnricnm acidnm (v. ö. sul·· 
fur és purpur), biborkénsav1 kénsavas 
inrllgó 

Snlfosinapinns (v. ö, sulfur és sina·· 
pis), kénmustársavas, kénmustáros., 

Sulfosinapisinnm (Henry et Garat), 
sulfosinapisin a fehér mustárban, a 
fehér mustá.r kristályDs keserüje 

Snlfoxistnns {sulfur és ó;ú; savanyú), 
kénsav„ mérgezés. 

Snlfn:r·i snlphni:·, a kén . 
Snlfnr· an:r•atnm antimonii = stibium 

sulfu1atu1n aurantiacum, 
Snlfnr cit:r·innm = sulfUr Cl'Udum. 
Snlfnr ci:·udnm1 nyers kén, átúbeli 

kén. 
Sulfur depn:ratnm = sulfUr subli

matum lotum, 
Sulfn:r· jodatum, a kéniblag, j6dos kén, 

j6dkéu 
Snlfn:r· p:r·aecipita.tnm, kén tej. V„ ö. 

lac sulfu1is, n1agiste1ium sulfu:ris 
Snlfnr· stibiatnm an:r·antiacum = 

stibiun1 sulfuratun1 aurantiacum 
Snlfnr snblimatnm lotnm, a kén· 

virág, V, ö. ftores sulfaris. 
Snlfnratus (v ö sulfur), kénes„ R.e·· 

media sulfurata, kénszerek. 
Snlf'n:r·etum (v, ö. sulfu1), kénes vegy1 

kénvegy. Pl 
Sulfnretnm arsenici = arsenicum 

sulfuratum nigrum 
Snlfni:·etum h;ydra:r·gy:ri nigrnm 

hyd1a1gyrum sulfuratum uigrum. 
Snlfn:r etum kalii = 
Snlfnr·etum lixiviae = 
Snlfn:r·etnm potassae = kalium sulfu„ 

ratum. 
Snlfixx·icns (v, 6. sulfui'): kénsavas. 
Snlfn:r·osus (-), kénecssavas, kénes·· 

savas. 
Snlnmet (arabs) = phalanges 
Snmbnlicum se acidum = acidum 

angelicicum. 
Snmbnlinum, a szumbulin, sumbu·· 

linun1. 
Snmbnlolicnm se, acidnm = sumbu· 

licum acidum 
Snmen = abdo1nen. 
Summitas, a csecs, hegy, a :fej 
Summitae cntis = epidermis. 
Snmmitas hnmer•i, a váll csúcsa, a 

váll hegye, 
Snmmitates absinthii = herba cum 

fl:oribus absinthii 
Summitatesartemísiae abessinicae, 

az abyssiniai üröm csucsai, virágos 
101nbja 

Snmmitates artemisiae vn.lga:r'is, a 
fehér üröm virágos lombja, virágos 
hegyei, virágos füve 

Snmmitates cannabis sativae, a ken~ 
der virágos füve. 

Snmmitates hyperici, a csengő !inka 
virágos füve 

... 
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Snmmítates melilotl 617 Snperstratns 

Snmmitates meliloti, a dutk61'6 virá
gos füve. 

Summitates millefolii = herba et 
fl.ores millefolü, 

Summitates plantarnm = flores et 
herba, herbae cum floribus, virágos 
lomb, virágos fű, 

Snmmitates sabinae, a nehéz szagú 
boróka csúcslombja, hegyei 

Snmmitates taxi, a tiszafa. hegyei, 
galycsúcsai, lombja. 

Summus (--),a legfelső, a csúcs, a hegy 
Summus humerns = acromion 
Supellectile Diogenis = poculum 

Diogenis = vala manus 
Supellex ana.tomica, 1. bonczeszköz

tár; 2 museum anatomicum, boucz·· 
tani múzeum, 

Supei:abductio (supe1 túlságos; v. ö 
abductio), ~úlságos vagy szertelen 
eltávolitás, távoztatás 

Super·acntus (super túlságos; v. ö 
acutus), igen heves ; igen heveny, 
túlheveny, szertelen heveny 

Snperalimentatio (super túl; v. ö, 
alimentatio), fel e s etefa~s, 1nes
terséges soketetés, felültáplálás; sur
alimeutation forcée, alimentation arti· 
ficielle. Feles táplálás? 

Snpex•arbitx·ium (super felül; v. ö 
arbitrium), felülvélemény, felülvéle
n1ényezés 

Snperbns, Uüszke !\-Iusculus SUjJe.rUus = 
1nusculus rectus oculi superio1·. 

Snperciliaris (v ö„ supercilium)1 1 
szemöldöki; 2. peremes, 'r{. ö 

Supexicilinm (super felett; v. ö cilia), 
a szemöldök, a szemöld 'l'öbbnyii·e 
többesben: supercilia. v„ ö„ 

Snpex·cilinm acetabuli, az izület
vápa pereme, széle, ajka, labrum ace·· 
tabuli 

Snperoonceptio (super túl ; v ö con·· 
ceptio), túlfogamzá.s. Balogh sz6 .. 
tárából V ö superfoecundatio. 

Snpex·e:z:cretio (supei. túl ; v. ö. exe·· 
retio), túlsiLgos kiválasztiis, szertelen 
vagy m6dnEilküli kiválas:;i;tá.s 

Snperextensio(super túlságos és exten· 
tio), túlságos nyujtás, nagy nyujtás. 
V ö. hyperextensio, 

Snperfetatio = supe1·foetatio. 
Snper.6.oialis (-), felszínes, felületes, 

v ö. 
Snperficies (--), a sziu, a felszin, fe

lület. Pl 
Superficies cerebr•alis alarum mag

narnm ossis sphenoidei, a nagy ék 
szárnyak koponyabeli színe. 

Snpe:i•ficies externa alarnm magna· 
rum etc. = superficies temporalis 
alarum etc 

Snper·ficies facialís maxillae snpe· 
ríox·is, az ábrázati csontok ai.czfe·· 
lüli szine. v„ ö. lamina facia.lis n1a·· 
xillae supe1io1is 

Superficies inter·na alarnm magna· 
rum ossis sphenoidei = superficies 
cerebralis etc 

Snperficies lingnae, a nyelv szine 
Super·ficies nasalis maxillae snpe

rioris, az áb1ázati csontok otrfeHili 
színe. 

Snper·ficies orbitalis maxillae sn· 
per·ioris, az ábrázati csontok szen1· 
iüeg felüli szine V ö planu1n 01· 
bitale 

Snperftcies temporalis alarnm mag
nax·nm ossis sphenoidei, a nagy 
ékszárnyak külső vagy halánték szine 

Snpex·foecnndn.tio (supeI tU.l; foecun· 
dus terinö) túltermékenyités, tlllfo. 
garnzás, feles fogamzás, f'ölötte való fo· 
qa1nzds;, Két egJ szeri eelv<Lltpete külön· 
külön foga1nzik meg Ha pl négPr 
asszony ikreket szül, melyek éi.ettek 
s az egyik ike1fél fehé1, másik rnE.g 
szerecsen A 111 superconctptio 

Snperfoetatio (super tll.l; v ö. foetus) 
felülfogan1zás) ha az asszony a ter 
hesség 2-·3··ik hónapjában új1a fo
gamzik 

Snpe:1·f"nsio (supe1funde1e ráönteni): 
leöntés hideg vizzel 

Snpergeminalis ? (supe1 ; v ö ge-
1nini) ::::::: epididyn1is 

Snperhnmeralis (supcr felett; v ü 
humerus) = epomis 

Snpei:·impregnatio (super túl; v ö 
impregnatio) = superfoetatio 

Snpei:·involutio (super túl; v. ö. in· 
volutio) túlságos visszafejlődése a 
méhnl'k 

Snperligamen (super felett; ligamen 
a kötés), a felső kötés, iögzitö kötés, 
felső borit6 kötés 

Snpexlignla (super felett; ligula = 
lingula) = epiglottis. 

Super-natans (super felül, natareuszni), 
felülúszó, felülfolv6 

Snpe:r·nnmer'arins- (-),feles szá.mú. 
Snpex·oxydnm; jobb : hyper ~1xydn1n 

V ö. azzal., 
Snper·pnrgatio (super túl j v ö pu1·· 

gatio), túiságos hashajtB..s, szertelen, 
1116dnélküli hashajtás 

Snpe:r·satn~atus (super tti.l; és satu
ratus), túltelített 

Super·seci:·etio (rendesen barbar mÓ·· 
dou: hypersecretio), túlsagos elvá
lasztás, szertelen elválasztás 

Snpei:·stratus (-), hegyibe sz6rt, ÖU·· 

tött stb. 



Snpinatio 

Snpínatio (-), ki f e-1 é f o r dit ás 
Eddigelé: han yint-ás, hajintá">. A_ "J\1agy 
Sz6tá1ban nem találunk »hanyint« 
szót„ Hajintás = hajitás; ex go· nem 
az, mi supiuatio. 

Snpinatoz· se mnscnlns, kifelé for
dító izom. 

Snpinns {-), hátrahajlott, hátrahaj
tott, Cubitus supinus, hanyatt fekvés 

Snppedanens (sub alatt és pes a láb), 
lábalávaló 

Snpplementa épiploica = appen„ 
dices epiploicae v„ ö 

Snpplementnm (supple1e pótlani), 1 
a pótlás, a pótlószer; 2. függelék. 

Snpposito~·ínm (sub„ponere alája tenni), 
csap, kúp. 

Snppositoi:·ínm acidi carbolic!1 kii1 -
bolos csap, kárbolos kúp. 

Suppositorium acidi tannici, osei· 
savas kúp, csersavas csap. 

Suppositorinm ad anu:m., végbélbe„ 
való csap v kúp. 

Snppositorinm aut·ium., fülbevaló 
csap 

Snpposito:r·ium e bnty:r·o cacao, ka· 
kaocsap 

Suppositox·inm nasale, or1bavaló 
csapocska. 

Snppositorinm plnmbi composi·· 
tnm, 6lmos csa1)ocska 

Snppositot·inm n1·ethx·ae, húgycsőbe
val6 csap v kúp 

Snppt>aitoi:'inm nteri, L 1néhbeval6 
csap ; 2. = pessarium ? 

Snppressio (supprin1e1e elnyo1nni), el„ 
rekedés, megrekedés 

Snpptessio alvi, széln·ekedés. 
Snppx·essio lochiornm., a~yer meká.gyi 

tisztulás megrekedése V ö lochi
schesis. 

Snppressio mensinm, a hószám,a havi 
virágzás •mPgrekedése. V. ö„ menos
tasis 

Snppressio nr·inae, a húgyelválasztás 
megrekedése, megszünése 

SU$pnx·ans (suppuraze genyedni), ge·· 
nyedé>1 genyesztő 

Snppn:r-antia se. rexnedia = digEJs„ 
tiva. 

Snppn:ratio (-), a genyedés 
Snppnratoz·ins = supptnans 
Snprachoroidens, (supra felett; v. ö 

choroides; vox hybrida), é1há1tya fe
letti Me1nbrana ohor"Oides = 1nen1-
brana seu lamina fusca, 

Supr·aclavicnlaris (supra felett; v ö. 
clavicularis), kulcscsont feletti. Nervi 
supraolavicula1·e<>, kulcscsont feletti 
idegek 

Snpracompositns (supra túl; és com
positus), felette összetett 
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Sn.p:raoondylaJ:·is (több tekintetben 
hybr id um ), fejecsfeletti, például: tö:r és 

Snptacotyloides, snpi:·acotyloidens 
(supra felett; v„ ö cotyle. Hybridum.), 
izvápa feletti v. izületvápa feletti 

Snp:ragennalis (supra felett; v, ö„ 
genu, Vox hybrida.), térden feletti PI. 
bursa supragenualis, té1dfefetti sa„ 
v6stömlő. 

Snpi:·a.malleolai:·is (supra felett; v ö. 
malleolus), bokafeletti. Pl. amputatio 
supramalleolaris, bokafeletti csOu·· 
kitás 

Snpx·aoi:·bitalis (supra felett; v„ ö. 01·

bitalis),szemü1·egfeJetti. N ervus sup:r.a.
orbitalis, sze1ugödö1feletti ideg, a 
szemöldökideg. Vena sup1ao1bitalis, 
szemöldökér 

Snpx·arenalis (super felett; v. ö. re
nalis), vesefeletti. Veuae suprarena
les, vesefeletti e.rek 

Snpzascapnlazis (supra felett; v. ö 
scapula ),lapoczkafeletti..N er vus supra
scapularis, Iapoczka feletti ideg 

Snpraspinatns (suprafelett; vö. spina 
scapulae), lapoczka „ gerincz feletti. 
Musculus supraspinatus , lapoczka
gerinczfeletti izom. R,yrtl szerint 
musculus supraspinatus = musculus 
supra spinam; musculus infraspina
tus = musculus infraspinam Ono-
1natologia anat. pa.g. 501. 

Snpi:·asternalis (supra felett; v ö 
sternalis), szegycsont feletti, szegy
feletti. 

Snpr•atrochleai:is (sup1a felett; v ö,. 
trochlearis), görgefeletti Nervus 
supr atrochlearis, gö1gefeletti ideg 

Sni:·a, a lábikra Oelsusnál = perone. 
Ge1nellus surae = biceps surae = 
gastrocnemius. 

Sui:alis, lábikrás Nervus suralis, ik1ás 
ideg, lábikraideg. Vena suralis V„ ö,, 
peroneus. 

Snrcnli fellei (-) = ductus biliares 
v. biliarii (?). 

Snrculi vasornm, a hajszáledéuyek. 
v. ö. 

Sn:1:·cnlus (-„) kis szár, galy, sarj„ 
Snx-ditas1 a süketség v. nagyhallás 
Snrditas lencaemicai fehérvérüség 

okozta süketség v. nagyhallás. 
Sn:r·ditas vez·balis, szó„siiketsóg 
Snrdo-mntilns, snz·domntus, sükot·· 

néma 
Su:r·do-mntitas (-), siketnémaság 
Surdns ( - ), süket 
Suxeni snex·en (arabs?) = scirones = 

sarcocoptes scabiei. 
Snri:·ogata se., remedía,pótszerek„V. ö. 
Snr·i:·ogatnm (-),a pótszer„ V. ö 
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Snrrogatns (- ), pótolt, hely ettesitett, 
pótló„ 

Susa (arabs) ::= ca:ries 
Snsati (arabs) = encanthis 
Snsceptio (suscipere befogadni), a fel· 

vétel, befogad.ás 
Snspensio (suspendere felakasztani), 

felfüggesztés. 
Snspensio Volkmanni, Volkn1ann„ 

féle függesztés 
Snspensor (v ö. suspensio ), emelő„ 

izom„ Musculus suspensor testium = 
cremaste1·. 

Snspensorinm (v. 6, suspensio),gyám
erszény, tartó 

Snspensox"inm mammae 
emlöknek támasztó és 
kötése, emlötartó. v„ ö. 

duplex, az 
összenyomó 

Snspenso:c·inm mammae simple:s:, 
félcsecsfüggesztö, ,félemlöta1 tó 

Snspenso:c·inm scroti, borék-gyám· 
erszény: bore7dartó. Ligamentum SUS·· 

peusorium, akaszt6 .. szálag ; pl.. liga· 
inentum suspenso1ium penis aut clito„ 
ridis, mony- vagy csiklóakaszt6 
szálag Liga1nentum suspensotium 
hepatis helyett ajánl Hyrtl: liga 
inentum phrenohepaticum, t i. 
phrenepatic:um. 

Suspensnm, a lebeg() húgycsapadék 
v ö 

Snspensns, felakasztott, felfüggesztett, 
lebegő. Semina suspensa, csúcson le
begő magvak. Suspensa manu, gyen· 
géd kézzel 

Snspicio1 a sejtelem, a gya.nU. 
Snspiratio, snspiratus = 
Suspir·ium, snspiritns (suspita1e mé-

lyen légzeni), a sóhaj, sóhajtás, mél,y 
belégzés 

Susten taculum (-), 1'. a támasz ; 2 
a fentart6 szer ; 3. tápszer ; 4. a mű
sze1·tart6; 5. = processus lateralis 
ossis calcanei, a támasz - nyúlvány 
v. ö„ 

Sustentatio, a támogatás,. V. ö 
Sustentator (sustentare tan1ogatni)1 

a tá1nogató, a tartó j pl.. musculus 
sustentator penis, monytartó izom: 
monyemelő izo1n, n1onymer esztö, 

Susur·r·ns, a susogás, a zúgás. 
Susu:rr•us au:r·ium, a fülzúgás. 
Susurrns felinus 1 n1acskado1·ombol3..s 
Sntorius (sut.or a czipész) se„ inuscu-

lus = sartorius. 
Sutur·a, varrat, va1rás, a var1án_y 1 az 

ereszték.. - Azonos: ;uncturae seu 
commissurae serratae. 

Sutura abdominalis, hasvarrás. 
Sutura actnalis1 véres varrás vagy 

varrat. 

Sntni:a ansata, hurkos varrás, hu1kos 
varrat. 

Sutura arcualis seu arcuata = 
sutura cotoualis, 

Su tuxa argentea, ezüst fonállal val6 
va1rás. 

Sutnx·a anrea} arany fonállal való 
varrás 

Sutura calvaxiae antex·iox = sutu1a 
coronalis. 

Sutura chirurgica, sebészi varrás v. 
varrat 

Sntux·a cix·cnmvoluta, körülhurkoló 
vagy nJolczas varrat. 

Sutura clavata1 csapos varrás vagy 
varrat 

Sutura conjugens = sutura sagit .. 
talis 

Sutui:·a cox·onalis, koszo1ú-var1ány, 
ives varrány 

Sutux·a cor·ticalis = sutu1a squa-
mosa 

Sutura eruenta = sutura actualis 
Sutura dentata, csapos varrat 
Sutura falsa seu fallax = sututa 

spuria. 
Sutu:r·a fx·ontalis, homlokva1rány 
Sntuxa intex·cissa, go1nbos varrás v 

varrat. 
Sutura inter·paJ:ietalis = sutu1a sa· 

gittalis 
Sutura intestinalis, a bélvarrás. 
Sutura intoxta = 
Sutura involuta = sutura citcu1n

voluta 
Sntur·a jugalis seu conjugens = SU· 

tura sagittalis 
Sutux-a lambdodes, lambdoides, 

la1nbdaido111Ú vagy nyakszirtvarráriy 
Sutura laude = sutura lambdodas. 
Sutura legitim.a = sutura vera. 
Sutuxa limbosa, szegélyes varras 
Sutu:c-a mastodes, csecisvarrány 
Sutura mendax seu mendosa 

sutu1a spuria 
Sntn:r·a nervorum, idegek összevar· 

rása. 
Sutura nexvosa = sutura la1nbdodes 
Sutux·a nodosa = suture, intercissa 
Sutu:r·a notha = sutura spuria 
Sutux·a nnda = sutura spuría = har· 

monia. 
Sutux·a palatin3. crnciata, 'keresz

tes í11y- vagy szájpadlás varL.\.;;, 
Sntuxa pellionum, szűcsvarrat 1 szűcs· 

varrás 
Sutura petroso~squamosa, szikla

csoutpikkely··vai:rány. 
Sutux·a pinnata, osapos vai•rás. 
Sutux·a potentialis, ragasztó tapasz., 

csíkokkal való összeilles:r,tése a seb
szeleknek. 
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Sutux'a px·orae = sutura lan1bdoides 
Sutura puppis = sutura coronaria 
Sutnxa quattnor magist:rornm, a 

négy mester varzása 
Sutura recta = sutura sagittalis 
Sutn:r•a :r•egia, a császárvarrás. 
Sntnr3' sagittalis, a nyilvarrány. 
Sutui:a seri:·ata, füzészded varrat? 
Suttl%a sphenof:r,ontalis, ék-homlok„ 

csontvarrány 
Sutura sphenopax'íetalís, ékfalcsont

va11ány. 
Sutura spn:i:ia, álvarrány 
Sutura squamosa, pikkelyvarrány, 

ál-var_1ány, ereszték„ 
Sntn:r•a tempox'o-frontalis, halánték·· 

homlokvarrány 
Sutura transve:r·sa antex·íor = SU·· 

tura coronalis .. 
Sutura t:ransve:r'sa pbstex'Íor = '3U· 

tura lambdodes 
Sntu:a:a nnquícularís = sutura spuria 
Sntn:r'a vera, valódi va1rány. · 
Sutura vericnlata seu verucnlatd. 

(veris a nyárs) = sutura sagittalis, 
Sutn:a:·a vnlnernm, a sebek varrása 
Sntn:a:·a ypsiloides = sutura sagitta·· 

lis et lambdodes. 
Sntu:r,alis, var1ányszerű, va1ratszeri.i 
Swíetonia febrífnga Rox:b„ = 
Swietonia soymida Dnncan = soy· 

inida febiifuga A, J u.,,s, V ö ced1'ela. 
Sycoma (TO o-ÚXMJLCl) e= condylorna 
Sycon ('rO o\íxo\') = ficus 
Sycosis (ij crúxwol;), a torougyk6t (?), 

szörtűszeg. Senyedeg? 
Sycosis axillai:·nm, a hónalji szÖI· 

tüszeg, hóna~ji to1ongy Hónalji se„ 
nyedeg 

Sycosis barbae, mentag1 a, a szakál 
szöttüszege, a szakál torongya. 

Sycosis capillitii papilla:r•is, de11na
titis papilla1is capillitii, a fej szö1-
tüszege vagy tor"Ongya. 

Sycosis cilíornm, a pillaszö1 ök to·· 
iongya. 

Sycosis fxamboesiformis, függöly
szerü t0rongy, szemölcsös torongy. 

Sycosis menti = sycosis barbae 
Sycosis pa:r·asitar·ia, penészgo111ba-

okozta torongy, 
Sycosis pubis, a f8.nszö1 torongya. 
Sycosis vib:r·íssarum, az or1·szörök 
' torongya 
Sy"llepsiología ( ~ 01>)):l')tj.n0Aoylcx. ? ! auA·· 

Acx.µ~CÍ\'et\' megfOgamzani), a. fogamzás 
tana, V. ö 

Syllepsis (~ otÍAA·t')\.)Ji;), a fogamzás 
S;yllepsiologicns (v. ö az előttevaló" 

val) = sylleptologicus. 
Syllepticus (avAAYJ1t!!xo';), fogamzási, 

fogamzó. 

Syllepto!ogicus (-), foga111zástahi 
Symblepharon, (a1·1 val vel; v. ö, 

hlepharon), a sze1npillák összenövése, 
összefor1adása a szemtekével 

Symblephax·on anterins, a szemhé„ 
jak mellső összenövése a szemtekével, 
a sze1npillaszél összefo11adása a szem· 
tek~vel? 

Symblepha:i:·on posteríus, a szempil
lák hátsó összenövése - hát u 1 
összefo1radás.a - a szemte
kével. 

Symblepha:r·osis (v. ö. sy111blepharon), 
sze111pillaösszenövés a szemtekével, a 
pilla hozzá.forradása a szemhez 

Symmetxia (~ a:;µµe-:-_,fr1..), a résza1ány, 
az arány 

Symmetricns (v. ö. sym1netria), iész
a1ányos, arányos. 

Sympasma (TO oÚµJtcx.O"µIX) = catapasma, 
Sympatheonenx·itis (v„ ö. sympathes 

és neu1itis) = inflammatio neuri 
syn1pathici, az együttérzö ideg lobja„ 

Sympatheticns (ouµr.cx.::J~.;) , együtt
szenvedő, rokonszenves. Pulvis sym
patheticns, vérzésosillapít6 por, pör· 
költ v. pirított vaskénegpor. 

Sympathia (~1 1J1>µ7tcl:Jetcx., ~ O"U/J.TIIX~lrt..), 
együtté1zés, iokol'l.szenv, vonzalom. 

Sympathions (v. ö„ sympathia), egyiitt· 
érző, rokonszenves. Nervns sympa· 
thicus, együttérzö ideg. Azonos értel
miiok: nervus maguus haLillollicus 
Anders, uervus consensualis mag· 
IJ.US Mayer 1 sy111pathicus rnaxünus 
"\V1isberg. Morbus s,ympatbicus = 
lno1 bus consensualis, rokonszenves 
bántalom. Remedia sy1nphatica., sym
pathetica, titkos erS;fÍ szerek, b á j„ 
italok. 

Sympathitis, iniiammatio nervi sy1n· 
})athici, az együttérző ideg gyuladása. 

Sympepsis (1Í m.Íµ7te\.)Jt;), L az emésztés j 
2. a tályogérés. 

Symphonia (~ auµcpwvlCl), 1. az ösiz· 
hangzás; 2. harmonia, az ereszték. 

Symphox'ema, a halom, rakás ; a. rn 
congestu1n„ 

Sympho:r·esis (~ auµcpÓp'l)al.;), a f8lhal·· 
1nozódás, f8ltorlódás, tehát véxtorló·· 
dás, congestio. 

Symphor·eticns (v ö syniphoresis), 
vérto:i:lódásos 

Symphy2a (YJ 01>µcpu{C1:) = sy1nphysis 
Symphyseotomia = symphysiotomia„ 
Symphysiocephalns (v. ö. symphysis 

és cepha.le), fejjel összenőtt ikerször·· 
n,yeteg vagy összenőtt fS;jű ikerszö1·
nyeteg. 

Symphysiotomia (v ö. symphysis 
az összenövés, fauiv i •l[l.'i<:t\' vágni), 
fa.ncsontmetszés 1 a fanizület szétmet· 
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szése, a fanízület nyitása. V, 
ö .. pelycotomia 

Symphysiotomicns (v ö„ symphysio
tomia)1 fancsontnyitó stb 

Symphysis ("{·, at.Íµ~ucn~ j crÚ\I val vel1 

tptÍe:w nőni), L összenövés, állandó 
szoros porczos izülés, p0rczogós össze
forradás 

Symphysis cardiaca, a szív összenö
vése a. burokkal.. Tévedések kikerü
lése végett (v. ö. cardiacus) jobb: 
symphysis coidis cum pericardio 

Symphysis cartilaginosa seu car-ti· 
laginea = synchondrosis 

Symphysis dentalis, fOgösszenövés 
Balogh szótirából 

Symphysis llgamentosa = syndes
mosis, 

Symphysis ossium pubis = synchon
drosis ossium pubis = comissura 
ossium pubís. 

Symphysis sacz·o-iliaca, a kereszt és 
csipöcsontok porczogós Ízülete,. Jobb: 
articulatio sacroiliaca Synonym: 
synchondrosis sacroiliaca. 

Symphyticus (ovµ.cpu·nxói;), összefo!·· 
raszt6, összenövesztö, összenövő. 

Symphytocataracta (<rSµrpu-roi; világra· 
hozott; v, ö. cataracta), világra
hozott hályog. 

Symphytnm oft'icinale Linné (crúµ-
9u-ro:; összenövesztö, összenövö, -rO 
crúµq;ut"ov mi össze van néSve), fekete 
nadálytő. 

Symphytns (crtÍfJ.qitJTo.;;) = congenitus 
Sympiesis (~ cruµn:[sat:;), összenyo

más, nyomás. 
Symplocia (cruµ.n:AÉxav összefűzni), 1 

öss:zegomoljodás ; 2„ a szervek egy
más közti kóros, iendellenes össze„ 
íUggése • 

Sympodia (cruµ.rcoOslv n lábakat össze
kötni), összenőtt lábú, végtagú ször·„ 
nyeteg A. m„ moustrositas sirenifor
mis, sympus. 

Symptoma ('rO au'µTC-rc.:iµet), a jelenség, 
a tünemóny, kór,jEJ11 kórtünet, kór
tünemény 

Symptoma directnm, útbaigazító kór„ 
jel, egyenes k6rjel, ráutaló kórjel. 

Symptoma fnnctionale, m{iködéses 
k6rjel. 

Symptoma indi~·ectnm1 n1ásodlagos, 
' közvetett k6rjel. 
Symptoma objectivum, tárgyilagos 

k6~jel, tényleges k6rtüuemény, 
Symptoma pathognomonicnm, be-

tegség~jellemző i betegség-határoz6 
kórjel. 

Symptoma subjectivnm, egyéni k6r
jel1 subjectiv kórtünemény„ 

Symptomaterys:ipelas (v. ö. symptoma 
és erysipelas), erysipelas symptoma.a 
ticum Sel.l. secuudarium, kórjelző or
báncz 

Symptomatiat~·ia, symptomatiatri· 
ce (v. ö. symptoma; ~ [áTpE~et a 
gy6gym6d), k6rjeles gyógymód, kór„ 
jeles gy6gyitás, kórjeles orvoslil,s 
!gy nevezi Leonhardi R a homoeo
pathiát. V. ö. 

Symptomatiatr·us (v ö. symptoma; 
ó Ea.:TpÓ,; az orvos), kórjeles orvos, 
kórjelek szerint gy6gyit6 orvos1 ki a 
betegségeket csupán k6rje1eik szerint 
orvosolja 

Symptomaticns (auµ7tThlJJ.O:TtxÓ:;), kőrje„ 
les, kórjelző, k6rtüneti 

Symptomatographia (v. ö symptoma; 
ypdrpstv irni), k61rajz, kÓrtünetrajz. 

Symptomatographicus (-), kói:rajzi. 
Symptomatologia {v„ ö symptoma i 

~ ),o'yc,; a tan), k61jeltau, k6rtünettan. 
Symptomatologicus , symptomato

logus (-), kórjeltani, stb 
Symptosis (-íJ crúµ:tTcua1.;), az összeesés, 

kimerülés, sorvadás, elsoványodás 
Sympu.s ; v. ö sympodia 
Synactica se ~·emedia (-rOC auvo:x-rtxb. 

cpdpµo:xet)) = adstringentia., V. ö„ 
Synacticns (auvco1.·nxó.;;), összegyüjtő, 

összehalmozódó, összehúzó. 
Synaerema (TO cruvalpe:µet) = corrugatio 
Synaesthesis (aúv val vel; v. ö. ael:I 

thesis), együttérzés, :i:okonszenv. 
Synaetia (~ CJV\11'.ll.Tlet) = 
Synaetion (TC ouvet(Ttov, crúv val vel. ~ 

ix(Tlll ok), concaussai együtt.es ok1 

tá1s„n10zzanat. 
Synagoge (~ O"tJ'n:yoYtÍ), 1. összehoza

tal ; 2 gyülekezet; 3 összehúz9..s1 

összehúzódás. 
Synanastomosis (cruwtvetot·oµo\ícr'.:l"et~ be

to1·kolni), torkolat, beszakadás, vér„ 
edényösszefolyás 

Synanastomoticns (v, ö synanast.ow 
mosis), beszakad.asi, torkolati. 

Synanche (-íJ cruvciyy,;rh auvciy'f.StV össze
szorítani)1 a torokgyik, gtt1atlobl man
dulalob, cynanche 

Synanche contu.giosa = iliphtheria. 
Synanchicns (cruvo.:y'f.tXÓ;), toroklobi, 

torokgyíkos 
Synantherinnm (crúv val vel; v ö. 

anthera ?) = inuliuum? 
Synaphymen (~ cruva.r.p'f)' az összekötés 

és hymeu) = conjunctiva Felesleges. 
v ö 

Synu.phymeniticns, kötöhá1·tyalobos 
V. ö. 

Syna.phymenitis (-íJ cruvo:qnÍ az össze· 
kötés; v„ ö. hymen), a szemkütőhá1· 
tyalob, conjunctivitis. 
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Synaptas, synaptasis (ouváTtTf:tV egye
sitni, stb ) = emulsinu1n. 

Synai:throdia (cnív val vel j v. ö. ar„ 
throdia) = syuarthrosis. 

Synax·thx·odialis (v.. ö. synarthrodia), 
feszes ízületi }._rticulatio synarthro
dialis. 

Syna:i"throsis (Íj cruvdp'.Jpwcn;), feszes izü
let. Balogh szótárában: merev ízület 

Synax·thi:·oticns (-), feszes izületi, stb. 
Syncampe (~ cruyxcq.i.rn"j'), szögbe hajlott 

izület Hippokratesnél: a könyök
ízület. Tehát: csukló ízület 

Syncanthns (cr,J-, val vel; v ö,. can-
thus), a szemzugok összenövése, össze·· 
for·i•adása 

Syncanthns exter·nns, a. külső sze1n· 
zugok összenövése, összefo11adása 

Syncanthns intei:·nns, a belső szen1-
zugok összenövése, összeforradiisa. 

Syncarpns (crÚ\I val vel; v. ö. ca1pus)) 
r·eceptaculun1 succosum acinis tecturp, 
málnaszerü gyü1nölcs vagy ter1nés. 

Syncansis (fi crúyxo:ucrlc;), az összesülés, 
megsülés Lázokozta e1nésztetmeg
sülés 

Syncephalns (crÚ\I val-vel i v. ö. oe
phale), összené>ttfejű ikerszörnyeteg 
v„ ö. symphysiocephalus 

Syncephalns asymet:c·os) asymetrns, 
aránytalan összené>ttfejü ikerször
nyeteg, összené>tt fejű f e 1 e m á s 
ikerszörnyeteg 

Syncephalns symmeti;us , a1·ányos 
összené>tt fejü ikerszörnyeteg 

Synchilia (aú\I val, vel; v„ ö. chilos), 
összenőtt ajkúsá.g Concretio labio-
1u1n, at1esia oris 

Synchiton (crÚ\I val, vel; Ó X.tTtt:Í\I = 
tunica) = tunica juncta, tunioa jun·· 
gens seu conjuuctiva. V ö. conjunc
tiva. 

Synchitonitis (v. ö synohiton) = 
conjuuctivitis. 

Synchondi;osis (~ Cí'J)'X.Ú'llűpw1nc;)1 1. por
czos ízület; 2 porcz0gós összekötés; 
inint a synostosis elé>foka Azonos 
é1telmüek: copula cart.ilaginea, sym
physis cartilaginea, chondrosyndes-
111us. 

Synchondrosis mollioi: seu lax:ior 
Hy:i:•tl.. ·v ö synhymeusis. 

Synchond:i:osis ossinm pubis, a fau„ 
csontok porczogós ízülete vagy ÍzÜ·· 
lése. v„ ö' syn1physis etc 

SynchondJ:·osis sacJ:·oiliaca, a kereszt
csont-· osipöízület. 

Synchondrotomia ( crÚ\I val vel: v .. ö 
chondrus ; T4µvet\I vágni) = symphy
siotomia. 

Synchondrotomicns symphysio„ 
toniicus. 

Synch:c·onioue = synchronius. 
Synch:i·onismns (0 cruy)'.JlOVtcrµó;), egy

korúság, egyidejűség V. ö. 
Synch:ionins, synchronns (aúyx.povo;)i 

egyidejü, azonos idejű 
Synchysis (-(. crÚY)'ycrt;). a szétfolyás, 

szétmállás 
Synchysis corp oris viti;·ei simp~e:x:, 

az üvegtest savós elmállása. A„ m„ hya~ 
litis serosa 

Synchysis co:i:•po:i:-is vit:i:·ei senilis, 
az üvegtestnek aggkori szétmállása. 

Synchysis scin tillans, káprázó vagy 
szikrázó üvegtestelmállás 

Synchytecphlogia (crtJYX.~O:!\I 
folyni; v. ö .. ecphlogia) 
conftuens. Felesleges. 

össze
variola 

Synoinesis (~ crvy:t.l\liJcrti;), az együtt„ 
mozgás. 

Synclonesis (·~ O""')':t.Aó'vi)crti;-) = synulo
uus? v. ö. 

Synclonus (crÚ\I val, vel; v„ ö. clonus), 
általános görcs, testrángás, rángó
gö1 cs, inely az egész testet elfogja 

Synclonns indicns. V ö beri, beri 
Synclonns saltans, ohorea Scti Viti, 

Vitustáncz, Szent Vitus táncza, 
Synclonns t:c·emens = tremor uni

ve1salis 
Syncomistns ( crvyxoµtcrTÓ; összehord0tt ), 

h:izikenyé1 bé>l készült borogatás 
Synoopalis = syncoptleus„ V. ö. 
Syncope (~ cruyxoTI"JÍ), az ájulás; az 

elhalás. (E1·tsd: tetszhalál) ; 2. rög
töni halál szívszélhűdés, szívbénulás 
által okozva, szívhüdésokozta haliil 

Syncope hysterica, inéhkórságos el· 
halás, méhszenves félhalá.l, méhlcó1 „ 
ságo8 vélt halál (vulgo: tetszhalál)„ 

Syncope typica, váltblázas rögtöni 
halál váltólázokozta szívhüdés) szív„ 
bénitó váltóláz. 

Syncopticns ( ouyxoTCTtx.Ó;), 1. ájuló, 
ájulR.sos, elájult, elhalt1 félholt, vélt 
liolt; 2. Tögtön szívhüdtisben ineghalt 

Sync~anins ( crÚ\I val vel i v ö. cra· 
niun1), a koponyával összefüggő„ 
Maxilla sync1ania = ma:x:illa superior. 

Synci:asis (~ crú·1xpacrt;), az elegyülés, 
vegyülés, elegyítés, keverés, com
mixtío. 

Syncrisis (-i) aúyxptO'tc;), 1, biráló egybea 
vetés ; 2 az egyesités. 

Synci;·itica se. remedia. (•0: crvyxptTtxOC 
q:irlpµ.axa), összeforrasztó, hegesztő· 
szerek? 

Sync:i:iticns (avyxptTtxó;),egyesitű, egy„ 
bevető, összehasoulitó, 

Syndactylia (-), összenőtt ujjúsá.g„ 
v„ ö 

Syndactylus (crúv val vel; dactylus), 
üsszeni:ítt ujjú magzat. 
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Syndectomia (v„ ö„ syndesmus = con„ 
junctiva ; i:;,,.,&µvetv kimetszeni), a 
kötőhártya egy darabjának kimet .. 
szése. V. ö. ,peritomia 

Syndesis (-~ aúv~ecrt;), az összekötés, 
megkötés 

Syndesmectopia (v, ö. syndes1nus; 
i,,_;:orr.ór; helyén kivül), a szálag rend
ellenes helyzete 

Syndesmectopicus (v. ö„ syndesmec„ 
topia), n1i a szálag rendellenes hely. 
zetére vonatkozik. 

Syndésmicus {v„ ö syndesmus). szá· 
lagos stb„ 

Syndesmiticus, szálaglobos, szemgyu„ 
ladásos

1 
szemkötöhártyalobos,-

Syndesmitis (v. ö syndesmus), 1 szá· 
laglob i 2. conjunctivitis„ »Syndesmi„ 
tis" szb jobb alkotás, me1t conjuuc
tivitis hybridum 

Syndesmitis blennorrhoica takáros 
sze1nkötőháreyalob, a szemkötöhár
tyának takáros lobja, a szemkankó. 

Syndesmitis catax·rhalis, a szem. 
kötéíhártya hu1utja 

Syndesm itis degeneinativa, a szem·· 
kötéíhártya elfajuló gyuladása„ 

Syndesmitis diphthex·itica, a sze1n
kötéíhártyának roncsoló lobja. Feués 
gyikja? V ö. diphtheria és xeroph„ 
thalmus. 

Syndesmitis membx·a.nosa., a szen1„ 
kötühártyának hártyás lobja vagy 
gyuladása. 

Syndesmodiastasis (v. ö syndesmus 
és diast.asis), 1. a szétvágott szálag 
végeinek tátongása; 2. két szálagnak 
rendellenes távol helyzete egymástól 

Syndesmogx·aphia (v. ö. syndesmus ; 
ypdcpo.tv leirni), szá.lagleirás 1 szálag
rajz 

Syndesmogi•aphicns, syndesmogxa
phns, szálagr~izi 

Syndesmologia (v ö syndesmus; 
Ó A5yo; a tan), 1 szálagtan j 2 a kötö 
szerek tana. 

Syndesmologicns, syndesmologus, 
szálagtani, kötöszertani stb 

Syndesmopathia (v ö. syndes1nns a 
szálag; 't0 ná:'.Jor; a bántalom), száJag
bántalom 

Syndesmopathicus (syndesn1opathia), 
szálagbántalmas 

•Syndesmophax·yngeus (v ö. syndes
mus és pharyngeus) se. musculus, 
V. ö. constxictor pharyngis superior 

Syndesmosis (v. ö syndesmus), szá. 
lagos összekötés két egymástól távol 
fekvő csont között. V ö„ synneurosis 

Syndesmoticus (-), szálagos össze· 
kötésű stb, 

Syndesmotome = 
Syndesmotomia. (v, ö, syndesmus; 

-rlµvö.l'I metszeni), l, szálagmetszés j 
2„ szálagboncztan 

Syndesm.otominus, syndesm.otomus 
{v. ö syndesmotomia), szálagboncz„ 
tani, szálagmetszési stb. 

Synd'esmus (ó crúvfü;crµo;), a kötés, a 
szálag 

Syndi;·o~e (·Q cru-.6poµ~), a kórtünetek 
összessége, összege, 

Syneches (-r6 ou'./o.yJ.;), continuurn, a foly
tonosság, folytonossá.gban való össze· 
függés 

Synechia (~ cru-.~zo.t-x), összenövés, ösz„ 
szefoiradás 

Synechia antei;·io1" se. ii:·idis, mellsö 
heg, a szivá1·vány (szemrekesz) meUsö 
odafor1·adása, mellsű odanövés. 

Synechia b1·achii (cum thorace), a kar 
odanövése, odafor1adása a mellkashoz, 

Synechj.a postei:·ioi:· se ii:·idis, hátsó 
heg, a szivárvány - a szemreke„znek 
hátsó odafo11adása, hátsó odanövése 

Synechia pi:aeputii cum glande, a, 
makktyú összenövése a makkal 

Synechicus (ouvo.xt~Ór;), szivá.rvány·· 
heges, mi a szemrekesz odafo1radá
sára vonatkozik 

Synecticus ( cru'1<.xTrn.ó;), szilárdan, áll~ 
hatatosan 1negmarad6. Causa synec„ 
tica mor bi, egy kórnak állandó oka 

Synelcosiis (uú-. val vel i €/;x.O.l'I húz1ti)1 

Heidün1eich szerint ".lont1actu1ae 
S pediglen: atresiae, stenocho1iae 
és synechiae, 

Synenex·gia (~ cru•io.vlpy<.ta.), együttnrii 
kőd6s, egyiittha.tás. 

Synenergeticus ( au-.o.vo.py"t)"l."~>:Ó.:;),együ tt-
111 üködő, együtt ható. 

Synergia (~ cruvo.pyla.:) = synene1gin 
Synei:·gicns = syne1geticus 
Synex·gista (Ó cru-.o.pych·Y).:; a Segéd)i 

együtt 1nüködő. l\{usculi syne1gistae 
seu coadjutores, együtt miiködő iz
mok 

Syllgenicns (cruyy<.nY.Ó.:;), 1. rokon; 2. 
világ1ahozott. 

Synizesis (~ cru-.l,o.cr~r; rij; xop-ij;), a.t1esia 
pupillae, a látazár, a szembogár zál'a 

Synizeticns (v ö. synizesis), szen1-
bogárzáros stb 

Synnenxosis C+i cruv·io.1.Ípwo~;) = syndes· 
inosis 

Synnen:r oticus ( v, ö synneur osis) = 
syndesmoticus .. 

Synocha (~ cruvo)::ri), 1 az összefüggés, 
összetal tás; 2 = 0 cru-.t)',_~; r.:upttÓ..;, 
- feb1is continua continens, :folyto· 
nos, tart6s láz, lobos láz, febris in· 
fia1nmatoi:ia - febris hyperdynanlica„ 

Synochalis = 
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Synochicns, 6-értelemben: tartós, tar
tós lázú, lobos Iá.zú Jelenleg: febris 
synochalis = febris continua sthenica 

Synochus (crú-.010;, cn.1vex.~;), folytonos, 
folyton tEtl t6, folyton folyó. 

Synochns ardens se, py:t'0tos, epeláz, 
Synochns putris, posvány láz. (Vulgó: 

posláz.) 
Synoecesis, synoecia (crúvotxo; együtt 

lakó), e_i:t"yüttlaktls, együtt élés, há-· 
zasság, közösülés. 

Synoecus ( crúvo~xo;), együtt -vele lakó 
Synolce (fi CJ'·JIO).x:"tj), az összehuzás, a 

görcs, spasmus 
Synonymia c+i O\JWil'HJµlo:), hason nevli.

ség, hasonértelmHség, azonos é1tel. 
mlíség 

Synonymus (auvWvuµo;), hasonnevű, 
azonos nevű, azonos 

Synopsis (~ crÚ\lo\Jm;), az átnézet, váz .. 
lat, az áttekintés 

SynoJ:"ganismns (cr0v val; v ö. 01ga
nisrnus), élősdi sze1vezet; élősdi állat 

Synosteogx-aphia (crú1 val vel; v, ö. 
osteographia), ízület1ajz, ízületleirás. 

Synosteogzaphicus (v. ö s5nosteo
g1aphia), ízületrajzi stb 

Synosteologia (crúv val vel; v ö os
teo1ogia)1 az Ízi.ilettan, az ízületek 
tana. 

Synosteologicns, synosteologns (v ö 
synosteologia), ízülettani. 

Synosteotoni.e, sy.n.osteotomia (m.Ív 
val, vel, TO or:rrS~v csont, TfÍJ.LV<:.(V vágni), 
Ízületboncztan, az ízületek boncztana. 

Synos teotomicns, synosteotomns (-)t 
ízület bonctani,, 

Synostosis, synosteosis (crú•1 össze; 
v ö. osteosis ), csontos izülés, csontos 
ö:-:szefo1radás, csontos anyagú Ízülés, 
ha annak helyén elébb pq_1cz volt, 

Synotia *(cr\Ív val, vel; rC oú; a fül) = 
agnathia„ 

Synovia (crúv val, vel j ovurn a tojás„ 
Ifyb1idum„ V ö. Ry1tl idevonu,tkozó 
fejtegetésével,. Onon1at. auat, p. 52?.) 
ízületuedv, c.sukló nedv. Azonos ér· 
teltnüek: axungia a1tioularis, sn1eg
ma a1ticula1is, unquen lil{uidtun ha
ve1 sianu1n 

Synovialis (v. ü. synovia), Ízülctnedvi 
1\fe1nb1ana synovialis, az ízület savós 
há1tyája 

Synovitis (v, ö. synova Helytelen 
mi'.íszó, mert nem az iziiletnedv lobo
sodik meg, hane1n az azt elválasztó 
hártya. Aztán ineg synova hybridum), 
az iv-ülethá1 t:y a gy•1ladása, a.1 thron1e-
11ingitis. Az izi.tlet'tok gyuladása 

Synovitis acnta snppnrativa = py
a1 throsis = a1 th1opyosis = e1npyema 
ai tio nli, 

Synovitis Cr'ouposa, hártyás izülettok
gyuladás. A1thromeningítis crouposa. 

Synovitis exsudativa = synovitis 
crouposa 

Synovitis fnngosa, az Ízülettapl6 
V, ö synovitis hype1plastica. g1anu
losa = tumor albus = parasynovi
tis = fib1oma periarticalare d:üfusum. 

Synovitis gonor.xhoica, kankós ízü
lettok-gyuladás„ 

Synovitis hype:r·plastica = synovitis 
fungosa. 

Synovitis metastatica, át1akodás
okozta ízülettokgyuladás A1th1ophlo„ 
gosis metastatica. Ide tartozik a SY·· 
novitis gono11hoica, pyaemica stb. 

Synovitis pne.x'pei:alis, gyermekágyi 
Ízúletgyuladás, a1throphlogosis puer
pe1alis. 

Synovitis pyaemica, genyvérokozta 
ízületgyula.dás Arthrophlogosis pyae„ 
mica. 

Synovitis se.x•osa vel se.x·oso·B.bri
nosa acnta et eh:i;·onica, ízület
vizenyő; inég padig lehet heveny s 
idült. V. ö hydrops a1ticula1is acu· 
tus et cbronicus„ 

Synovitis tnbe.x,cnlotica, gümőkc'nos 
íz iilethá1 tyagyuladás. 

Syntasis (Yi criivTr:>:crt;), a feszülés, a 
zsong .. V ö. 

Syntatica se. i:·emedia (-.0:. crVvTanxcT 
9dpµr:>:xü.), zsongit6 .. sze1ek .. V, ö 

Syntaticns ( cruvTClT~x6;), zsongitó, feR 
· szitő. 

Syntaxis (~ crtÍvTo:i;t;), Galenus sze1iut: 
beigazitás 

Syntaxis ser.x·ata, va11atos; fogazat0s 
ízülés. 

Syntecticopyza (T) nüp a. láz), sor· 
vasztó láz, Y ..... ö, 

Syntecticns (auVT"fJX'tu:ó;), sorvasztó, 
aszaló. 

Syntenosis = syndesm.osis 
Syntex·esis (-ii cruvn;'p"f]:n;, O\J'IT"fjpetv meg-

6vni), megőrzés, megóvás, fenta1tás 
Synte:r·etica az's (~ OlJ'lt"'l')p"f)Ttx~ TiX.V"t)), 

ars uonservatoria, prophylaxis, óvó, 
ótalinazó, inegőrzű müvészet. 

Syntexis(~ crÚVTl)i;t;; a1.Jn~xeev elolvadni), 
a sorvadás, az aszály 

Synthesis (o/i a,;v::i-e(n;, auvrl~evizt össze-
1·akni), az összetétel, összeadás, be·· 
igazítás, összeillesztés, az a.lk0tás. 

Syntheticns (v. ö, synthesis), összeR 
illesztő, összetételes, összealkotó. 

Synthorax (crúv val, vel; v, ö. thorax) 
= tbo1acopagus 

Syntonia (ii auvTovfo:), a fasz, a zsong. 
Syntoninu.m ( v. ö. syutonus), izom·· 

1·ostanyag, savas myosin, savakban 
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feloldott myosin,pa1'apeptonumMeisz„ 
neri 

Syntoninum. hydrochlo:i;·icum, s6sa·· 
vas syntonin, sósavas izomfehérnye, 
sósavas izomrostanyag, 

Syntonns (1JÚ\l't~vc; - OV\l"C"<:h<:!v meg
feszitni), feszült, feszes 

Synulosis (cruvouAo:rv hegedni), a hege„ 
dés, begyógyulás, befoi:radás„ 

Synulotica = epulotica = cicat1isan„ 
tia„ v„ ö, 

Synuloticus {v. ö„ synulosis): hegedő 1 
hegesztő, gyógyító 

Synymensis, synhymensis (crúv összes, 
·~ ÚlJ.~V a hártya), háityás csoutössze„ 
kötés, m,. p„ a magzat koponyacsont„ 
iainak hártyAs összekötése. Thfiuthogy 
mindkettő rosz; ajánlja Hyrtl: syn 
chondrosis mollior s. laxior. V ö 
I-Iyrtl Ono111atologia anatomica p. 521. 

Syphile.lcos (v ö. syphilis és helcos), 
bujaszenyves fekély. V ö ulcus sy
philiticum, 

Syphilelcosis (syphilis és helcosis), 
bújasenyves fekélyképződés 

Syphilidanche (v. ö syphilis és an·· 
che), bujasenyves to1oklob, bujak6ros 
tor·okgyík. 

Syphilidelcos = syphilelcos. 
Syphilides (syphilis többese), inásod

lagos bújasenyves bJ1kiütések, buja„ 
senyves börbintaln1ak 

Syphilides mncosae 
(placq ues muqueuses ), 
foltok a nyákhá1 tyán. 

papnlosae 
bujasenyves 

Syphilidiatria (v.. ö,. syphilis ; ~ ld-r
psw: orvoslás), a bujasenyv gy6gytana 
a bujakór orvoslása. 

Syphilidiatx·os (v„ ü. syphilis és Ó 
fo:tpÓ.; orvos), bu.iasenyv orvosa, orvos, 
ki a bujasenyv gy6gyitásával foglal-
kozik. • 

Syphilidochthns (v. ö. syphilis; ~ öx~ri, 
Ó Ő'f..~O.; a domb), a bujasenyves gun1ó. 

Syphilidoclinice (v ö syphilis és 
clinice), 1 bujasenyvesek k6rháza, 
klinikai tanítás a bujasenyv gyó
gyít_lisáról. 

Syphilidocolpitis (v.. ö syphilis és 
colpitis), buja3enyves hüvelygyuladás 

Syphilidog:caphia (v. ö. syphilis és 
ypclcpsw lei:rni}, bujasenyvleirás, bu,ja
senyvrajz 

Syphilidographus (v. ö syphilido
' graphia), bujasenyvrajzi, bujasenyv„ 
ir·6 

Syphilidologia (v. ö. syphilis; 0 J.óyo.; 
a tan), bujakórtan. 

Syphilidologir.ns , syphilidologus 
(v. ö, syphilidologia), bujak6rtani stb 

Syphilidomania. = syphilomania. 
Syphilidophthalmia (v. ö. syphilis 

és ophthalmia)1 bujakóros szembán
talom, bujakóros szem.lob. 

Syphilionthus (v„ ö„ Ryphilis és jon• 
thus), bujasenyves szörtüszeg„ V. ö„ 
acne syphilitica, 

Syphilis (a szó a középkorból ered 
Eredete kifogástalanul meir nem fejt· 
hetö), a bujasenyv, a bujakór, lues 
vene1·ea, pudendagra, mor bus gallicns, 
italicus '· :neapolitanus , hispanicus, 
aphrodisius, malum venereum, ca· 
cochymia venerea 

Syphilis acqnisita, szerzett búja· 
senyv, bujakór 

Syphilis congenita = syphilis here· 
ditaria. 

Syphilis constitutionalis, vérbe· 
ment, vérfertőző bujasenyv„ Eddig
el6 : alkati bujasenyv 

Syphilis cutanea = syphilides 
Syphilis f:c·am boesiaefox·mis sy„ 

philis v:egetans 
Syphilis gummosa, gumós bujasenyv: 

V ö syphiloma, gum1na syphiliti· 
CUlll. 

Syphilis he:c·editaria, ö1 öklött, Öl"Ök be· 
kapott bujasenyv 

Syphilis intestinalis, a belek buja· 
senyves bántalma, 

Syphilis lax·yngis, a gége bujakórofil 
bántabna V ö, laryngosyphilis, 

Syphilis maculosa = syphilis cuta·· 
nea. V. ö 

Syphilis macnlosa colli, a nyak buja
kóros foltjai. . 

Syphilis primax·ia = ulcus syphili
ticum Hunteri.. V. ö ulcus. 

Syphilis pulmonnm, blljasenyves tii
dőbántalom. 

Syphilis pnstulans varioloides, hitn„ 
löszerű tüszős bujak61os kiütés, 

Syphilis secnndaria, inásodlagos bn
jasenyv. V ö. syphilis coustitutioualis. 

Syphilis tertiana, harmadlagos buja. 
senyv 

Syphilis vegetans seu framboesiae 
formis, szemölcsöket tenyésző buja„ 
senyves bÖibántal0m, 

Syphilisatio (v ö„ syphilis), bujasenyv
oltás, syphilis-beolt:is 

Syphilisatio cnrativa, bujasenyv
mé1'eg beolt:isa 01·voslás czéljáb6L 

Syphilisatio prophylactica, megóvó, 
védő buj asenyvoltás. 

Syphiliticns (-), bújakóroS, búja
sanyves, 

Syphilocelis (v ö. syphilis és celis'1 1 

bujasenyves v bujakóros folt. V., Ú, 
syphilis cutauea. 

Syphilochthns = syphilodochthus. 
Syphilodes (v. ö. syphilis; TO eIBo; az 

idom), bujasenyvszerlí 
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Syphilogx'aphns (Purjesz czikeiböl 
Orvosi Hetilap) = syphilidographus. 

Syphilois, többesben: · 
Syphiloides (v. ö. syphilodes) buju.

senyvszerű tájbántalmak; m p. scer
lievo, radesygae stb. Balogh szótárá
ban: álbujakór, hamis bujakór. Nem 
tartom korrekt magya1ázatnak. 

Syphilolepis (v. ö„ syphilis ; ~ ).enL; 
a pikkely), pikkelyes buj_akó.ros ki
ütés. 

Syphiloma (-), bujakóros gumó, 
bujakbros daganat. V. ö gumma sy
philiticum. 

Syphilomania, syphilidomania (v. 
ö. syphilis és mania), L a régibb 
szótiLrirók sze1int némely 01 vosok 
azon téves nézete, hogy minden baj 
nak okául bujasenyvet vélnek felve·· 
hatni; 2, bujaseny\·es hy1)ochondria 

Jegyzet, Van akárhány ember, kit foly
ton zaklat azon kínos gondol11.t, hogy 
ne1n szabadulhat meg a syphilistöl 
De ugylátszik uem csak a régi or
vosok, de a mai kor némely tud6sa 
is szenved syphilomaniában 1l'isztán 
emlékszem Geber taná1· a szombat
helyi gyíílésen tartott értekezésének 
azon passusára1 1nelyben megemlitett 
nehány tudOst, kik nem csak azt állit„ 
ják,hog,y a syphilist zá1os idöben gyö
ke1·eseu nen1 bírjuk n1eggyógyitani, 
nii végre talán ugyis van-de hogy az 
egyszer e vérméreggel megfertőzött 
egyén soha se1n szabadul meg tőle, Az 
lappangva ina1·adna a szervezetben -
és sok lnindenfélének volna sziUö
oka, -Mint egyszerű praktikus ne111 
ereszkedhetc1n Geber taná1 urral vi. 
tatkozásba, A..zonban nein hallgatha .. 
tom el ezen nézetemet, hogy az em
lített tan oly meggondolatlan ~ rá
fogás, inely tá.rsadalmi szen1pontból 
teljesen ká1hozand6. Sn.pienti pauca 
Aztán a tapasztalás az ellenkezőjét 
bizonyítja„ Ila ne111 is birjuk a. syphi„ 
list minden kifogás nélkül bizonyos 
lneghatá1 ozof-t idüközben gyökeresen 
meggyógyit'"ni, az a tény czáfolha
tatlanúl áll, hogy a bujakór ön„ 
önn1&.gát6l is kipusztó.l a 
sz e r v e z e tb 6 1. IIa ez nem volna 
így, nem lehetne szó reinfectiór61 
Egyébről nem is szólok 

Syphilopemphix: (v. ö syphilis és 
pernphix) = pempl~_igus syphiliticus. 

Syphilophyma (v Ö: '_;,,.J }?hilis és phy1na) 
= ulcus venereuin molle ? ! 

Syphilozaena (v. ö. syphilis és ozae·· 
na), ozaena syphilitica, bnjasenyves 
01Tfekél,y1 bújakóros blizös or1íolyás 

Syrigmophonia (Ó c;wpuyµÓ; a fütyü
lés ; ~ rptu-.~ a hang), fütyülő hang. 

Syxigmus (ó crwpuyµo';), a fütyülés, zÚ· 
gás1 csengés 

Syxigmns aux·ium, fülcsengés 
Syxinga, !.. syrinx i 2 fecskendő, Pl 
Syx·inga olysma.tica, allövö fecskendö. 
Syi:·inga pro vulnex·e, sebfecskendö. 
Syringa ntexina, méhfeoskendö. 
Syringa vulgax·is Linné (v. ö. sy„ 

rinx), orgona lila. 
Syr-iugions = sy1ingodes 
Syringinum (v, ö. syringa vulga1is), 

a syringin. 
Sy1:dngiticns {-)1 kürtögyuladásos„ 
Syi:-ingitis (v. ö. syrinx), hangkürtö. 

gyuladás1 halló kürtögyuladás, az 
Eustachio· féle kü1 tö gyuladása. 

Syi:·iugodes (a•Jp~)'ydOri;), csőszerö, si
polyszerü. 

Sy:ringomyelia (v ö. syrinx és my
elos), a szürke gerinczvelö elf3.julá„. 
sa, melynek eredménye csőszerű -
folyadékkal telt ü1·eg. Ezen ü1eg nen1 
közlek.ednék a központi üreggel 
I„eyden E. 

Syi:·ingopicxinum {v„ ö sy1inga; r.:lx„ 
pÓ; kese1ű), az orgona kese1üje 

Syringotomia (v. ö syrinx; ciµ-.~t'J 
metszeni), sipoly1netszés, sípolyfel
hasittls. 

Syx·ingotominm ('rO o-uptyyo·:o'p.to'J), kis 
sipolykés 

Syi:ingotomnm (-1, sipolykés, sipoly· 
kuszto1a v„ ö 

Syringotomns (avptyyo,Óµo;), sipoly„ 
felhasit6, sípolynyit6, 

Sy:r'Ínx (·0 cri:ipty;) 1 a si1) a csü, a sí 
i)oly, a fecskendő. 

Syiismus (~ crupicrµO';) = syriginus. 
Syrma (TO at.Ípµa), 01·vosilag: a vaka

rék, vé1hasi bélürülék, bélvakarék 
Syx·maea (~ oupµa!a), hánytató s has

hn.jtó sze1 
Sy:r·mai:smus (0 crupµ.-x~aµó;), heves has· 

hajt6 hatása, hashajtás általában. 
Syi:·mns (0 aupp.Ó.:;), 1. a vaka1ás; 2 

Nicandor szerint: hánytatás és has. 
hajtás 

Sy:rones = cirones = scabies 
Syx·npns (v. ö sirop), a szörp 
Syrnpns acetositatis cit:r-i, czitro1n·· 

'lészörp, czit1omszörp, 
Sy:r·npns althaeae, zilizszö1 p. 
Syi:·npus amygdaliuns, maudulaf'zörp, 

mandulatejes szörp. 
Syx·npns anisi, ánizsszörp 
Syr·npns asparaginis, spárgaszörp„ 
Syrnpns anrantii Ilorum, nal'ancs-

virágszörp, 
Syr·npus au:r·antio1 nm cortienm, na-

1uucshéjszö1 p„ 
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SYJ:•npus balsami pex·uviani, perui 
balzsan1szöip 

Syr·npns bex·bei:idum, borbolyaszörp. 
Syxnpns camphox·ae bi;·omatae, br6m

ká.mforos szörp 
Syx·upns capilloi:·um Venezis, VenUS·· 

hajszÖip, fodo1kaszörp 
Syx·upus caragaheen)kara~énes szörp. 
Syi;npus cax·nis, hús;,zörp 
Syrupns cerasor·um, megyszörp. 
Syrnpns chamommillae1 székfllszörp, 
Sy:r·nj>us chinae, china.szörp, kina~ 

szörp 
Sy:1:·npns c:hinini et ferri phospho

x·ici, villanysavas china- s vasszörp 
Syx·npus chinini phospho:i:ici, vil· 

lanys<l;\"as (phospho1sava.s) china· 
ször1J 

Syx·npus chlorali, chlota1os szö1pi 
kloralos szörf' 

Syi:·upns cichorei cum 1·heo, katáng-
1·eba1 baraszö1 p 

Sy:1upns cinnamomi, fahéjszö1 p, 
Sy1'npus citi:i = syrupus aoetosita

tis oit1i 
Syrupns coffeatns, kávés szörp 
Syxnpns cum extxacto ipecacnan

hae, hánytat6 gyöké1kivonatos szö1 p. 
Syrupns cum ext.x'acto laotncarii 

et opio , sa1átatej es és inákonyos 
szörp 

Syxnpus cydonioi:·um, birsszörp. 
Sy:i·upns de balsamo tolntano 

syrupus tolutanus 
Syrupus dext1·ini, n1alá.taszörp V. ii 

syrupns 111alati 
Syrnpns diacodii, inákfejszörp 
Syrupns emulsivns = sy1upus a111yg

dalinus 
Sy:r'npus encalypti, eukalyptus szörp 
Sy:r·npns fer:r·i hypophosphatis, al

villanyossavas vasszö1:.p. ílalogh szó
tárából 

Sy:r·npns fel'ri jodati1 vasiblacsos 
szörp, vasjódos szö1p 

Syrnpns fe:t·:ti oxydati, vaséleg-szörp 
Syi:npus foenicnli, kapros szörp 
Sy:t·npns gnai:anae1 gna1anaszö1p. 
Syi:·npus gummosns sen gnmmi ara-

bici, inézgás szörp. 
Sy:r'llpus hemidesmi, ha1nis szárcsa

szörp 
Syrnpns ipecacuanhao, hánytat6 

gyüké1 szöí·p 
Syrnpns ipecacuanhae composi

tns, összetett hánytató gyöké1szö1p 
Balogh szótirt\ból. 

Syrupus keI'·mesinns, a.lkern1es szö11J 
Syi:upns lactis amygdalatns, tejes 

n1andulaszö1·p 
Syi:·upns lactucai.'ii, salútatej„szö1'p, 

salátanedv-szörp. 

Syi:npUs liqniritiae, higviriczszörp 
Syr'npus ma.lati = syrupus dextrinL 
Syrupns ~annatns = syrupus sennae 

cum_ manna. 
Syrupns menthae c:i:·ispae, fodros 

menta--szörp„ 
Syrnpus mellihae piperitae, borsos 

mentaszörp„ 
Sy:r'npus mercnrii gummosus Plen„ 

kii, Plenk-féle szörp, kénesös szörp 
Syi;·npus mor'o:rum, szederszörp. 
Sy1"upns opiatns, n1ákonyos szörp. 
Syrnpns papavei:is albi = syrupus 

diacodii 
Syi:·upus papaveris r'hoeados, pipacs·· 

szörp 
Syx'upn<> phytolaccae, berzseuvér· 

fürtszörp, 
Syr'npus pomox·nm acidulorum, sa· 

vanyú almaszö1p 
Syrupus pyr'ophosphatis fei;·ronat· 

z·ii, I;eras-féle pyrophosphorsavas 
vas .. nat1ium„szö1p. 

Syrnpus r'hamni cathartici, hashaj .. 
tó bengeszörp. 

Syx"Upns xhei, rebarbaraszörp. 
Syi:'npns :r·hoeados = syrupus papa" 

veris rhoeados 
Sy:r'npns ribesiox'um = 
Syr·npus ribium, ribizkoszörp .. 
Syl'·npus :1ubi idaei, málnaszö1·p. 
Syi;upus sacchaxi, egyszerű szörp 
Syi:upns sam.bnci, bodzas;o;ÖIIJ„ 
Syrupus sassaparillae compositns, 

szárcsagyökérs~örp, roob La-ffecteu1 
Syi:·upns scillae seu scilliticns 1 ter,· 

gel'i hagy1naszörp 
Syx'npus 'sennae cum manna, maunn· 

szörp 
Sy:rupns senega.e, szenegaszörp 
Syrnpns simplex, egyszerű szfö p. V 

ö. sy1 upus sacchari. 
Sy:r·upns spinae cervinae = syrupus 

rhamni cathartjci, 
Syi:upns styracis, storax··szörp 
Syrnpus tollltanns, bolui balzsalll· 

szörp, tolubalzsamos szörp 
Syr-upns violax·nm, ibolyaszörp. 
Syrnpus zingiberis gyömbérszörp 
Syspasia, syspasis (-fi crúcrr.::ac:ni;;), össze-

huzás, görcs 
Syspasia epilepti~a, ny avalyatöréses 

görcs. 
Syspasia hystex-ica, méhkórságos 

görcs. 
Systalsis = systole„ V. ö„ 
Systalticns (crucr-ret:)1;rtY.:i'i;;), összehúz6. 

Motus cordis systa.lticns = systole 
Systema ( -rO crúcr-r'J]µCl), a rendszer 
System.a animale = systen1a vibae 

auiinalis 
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Systema artei:,iosnm, a verőerek 
rendszere 

Systema ce:1·ebi:'o„spinale, agygev 
rinczvelö rendszei. 

Systema chylopoeticnm, tápuedvké
szitő rendszer 

Systema cutaneum, a. köztakaró rend
szere 

Syatema :6.br'osnm, rostrendszer. 
Systema gangliosnm, sen gangliare, 

a duczrendszer. 
Systema genitale, az ivarrendszer, a 

nemzől'endszer. 
Systema membranosnm, a hártyás 

rendszer, a hártyák rendszei:e. 
Systema mncosnm, a nyákhártyák 

rendszere, 
Systema mncosum gastr·opulmona· 

le, a légző és emésztőszervek nyák
hár tyar endszer e„ 

Systema mncosum nrogenitale, a 
húgyelválaszt6 s nemzöszervek nyák
hártyás r endszere„ 

Systema mnscnlosnm sen muscn"' 
lax·e1 izo1nrendszer. 

Systema nexvosu:m, idegrendszer. 
Systema ox·ganicnm = syste1na ve

getativun1 
Systema ossenm, a csontrendszei. 
Systema spinale se. ne1·vosnm, a 

gerinczidegr 0 ndsze1 
Systema splanchnienm 
Systema sympathicnm systeina 

vegetativum. 
Systema synoviale, iz11edv1 P.utlsze1 

Izülettok-rendszcr? 

Systema UI'Opoöticnm, a húgyelvá
lasztó rendszer 

Systema vasor•nm, a véredényrend
szer„ 

Systema vaso:1·nm absorbentium, a 
felsziv6 edények rendszere. 

Systema vasornm capillarium1 a haj
száledéuyrendszer, 

Systema vegetati~nm, zsigeii, szer·· 
ves, tenyész vagy együttérző ideg· 
rendszer„ 

Systema venosum, az érrendszer„ 
Systema vitae animalis, az aka1at· 

tól függő izo1nrendszer ? ! 
Systematicns {cr1.lo-1o:µo:ttx{;) rendsze .. 

res 
Systematismns, 1 a rendszeresités ; 

2. a rendszer szabályzata; 3„ rendsze1-
kedés 

Systematologia (v. ö. systema; Ó 
Aóyo; a tan), a rendszertan. 

Systematologieus, systematologus 
(- ), rendszeres, i·endszertani 

Systole (~ aucrToAl)), az összehúzódás, 
szivösszehúz6dás 

Systolicus (v„ ö. systole), összehúzó
dási 

Systx·emma (TO crÚcrTpo:µµoc), a gomoly, 
gombolyag; 2 lábikragörcs, gö1cs, 

Systi:·emmaticns (-)1 görcsös 
Syst:1ophe (~ 0"1.lO'TpocpTj, O"IJO"TpÉl.po:tv ösz

szecsavarni), összecsavarás. IIippokr a-
nál: tályog, lobos dagaua.t„ " 

Syzigia nervor·nm (~ cr1J,("(l«}, paria 
nervoru1n, az idegpá1ük„ ·v„ ö 

Syzigins (crJ~uyo;, cru,lyto;), összekötött, 
egy já101nba kötött, páros, 
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T. 
T fascia (fi:tscia Heliodo1·i), I-Ieliodo1·us 

kötése. T. köt8s. 
Tabacicum acidum (v. ö. tabacum), 

a dohánysav. 
Tabacophilicus, tabacophilus (v. ö. 

tabacu1n i c1nA0:(1j szeretni), doháuyked· 
velő, dohány barátja stb. 

Tabacosis pulmonum (v. ö. tabacum), 
dohányporokozta tüdőbántal0m. 

Tabacnm j v. ö„ nicotiana tabacum„ 
Tabella, a táblácska. 
Tabellae cum snlfnre, kénes czuko1„ 

táblácskák. 
Tabellae cum tartrate fex·rico·po· 

tassico
1 

borköves vasczukorkák. 
Taber·na medica, a gyógyszertár. 
Tabes, a sorvadás, soványodás, aszkór, 

az aszály, 
Tabes abdominalis = atrophia vis„ 

ce1alis = tabes mesaraica 
Tabes ai:·senicalis = arseniophthisis 
Tabes doi:·snalis seu cox:aria, seu 

ischia, h8.tgerinczsorvadás, gerincz· 
sorvadás. Igy mondják azt a köz„ 
életben; orvosilag: gerinczvelűsorva·· 
dás V, ö myelophthisis, myelitis 
chronica 1 

Tabes dorsualis spasmodica, gör
csös geiinczvelőhűdés. Balogh szÓ·· 
tá1ából Gö1 csös ge1'inavelöso1 vadds 

Tabes gener-alis = marasmus, 
Tabes glandularis = tabes mesaraica. 
Tabes exhanstox·nm, túlságos vagy 

szertelen ürülesekokozta soványodás 
Tabes ischia = tabes dorsualis 
Tabes lactea. = tabes nutricum. 
Tabes mesaraica seu mesenter·ica, 

bélmidgy vagy fodormirigyaszály, 
gyeimekaszály, paedatrophia. 

Tabes metallica = tabes metallifos„ 
sorum = 

Tabes metalÍ.u~·gornm, a fé111munká„ 
kások sorvadása, aszálya, fogyása 

Tabes nutricum, a szoptatók sová„ 
nyodása, fogyása, sorvadása. A„ 111. 

tabes lactea, atrophia lactantium 
Tabes pulmonalis = phthisis pul

mona.lis, 
Tabes saturnina, ólomkóros aszály, 

ólmos sorvadás, ólo1nmérgezés okozta 
sorvadás. 

Tabes nlcet·osa = tabes n1ctallica 
Tabescentia = tabes. 
Tabidus, tabidificus, so1·vadó, sor· 

vaszt6 
Tabula, l, a tábla, lemez; 2. gyógy·· 

korongcsa, gyógyszelet, szeres czu· 
ko1ka„ v„ ö. rotula, trochiscus„ 

Tabula vitrea, a koponya üveglemeze 
Tabulae de althaea, zilizgyökérczu„ 

korkák. 
Tabulae , de tolu, toh1balzsam„czu„ 

korkák. 
Tabulae lacteae secnndum Blach„ 

for·t, Blachfo1 t--féle czukortáblácskák 

Tabulae ossium, a csontlemezek 
Tabulae santonini, szatouiuczuko1·· 

Mk. 
Tacamahaca (amerikai szó), amorikai 

gyanta, melyet füstölő szerül hasz·· 
nálnak. 

Tacea piunatifida (VVittsteiu i:ii;e1·i11b; 

integrifolia), adja a tahiti ke1nényitőt. 
Tachycai:·dia (-ra:l_Ú; gyors; v. ö. car

dium), sebes szívverés, szívdobogás? l 
Tachycardia dyspeptica, iendellenes 

emésztésokozta szívdobogás 
Tactio, tactus {taugere érinteni), a 

tapintás, a tapintó érzék. 
Taedium (taedere undorodni), az unM 

dor, az undorod8.s 
Taedium vitae, az életundo1· 1 az élet· 

unalon1. 
Taenia (~ To:wlo: a gala.nd), l,. = fascia, 

ligamentum j 2 a galandócz, a ga
landféreg„ 

Taenia ax•cuata seu cncnrbitin.a s 
cucnmer·ina = taenia solium. 

Taenia echinococcns, abgala.udócz, 
riv6ka-galandócz, burkonyféreg 

Taenia elliptica = taenia nana. 
Taenia ilavoMpnncta.ta (v. ö, Med 

Chir. Rundschau 1879. évfolyam pag 
642), sárga pontos galandócz, 

Taenia m.ar·ginata, szegélyes v„ pe-
remes ebgalandócz 

Taenia mediocanellata sen sagi· 
nata, fegyvertelen galandócz. Balogh 
szótárában: nagyízes galandócz. 

Taenia nana, törpe galandócz. 
Taenia nervosa Halleri = intun1es-
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centia semilunaris W1isbe1gii = gau· 
gliou Gasseri.. 

Taenia ponticuli, a IV-ik agygyo.n1-
rocs galandja. V ö. ala pontis Rei-· 
cherti. 

Taenia saginata = taenia medio
canellata 

Taenia semicir·cnlax·is, félkörös csík, 
Taenia sinns r·homboidalis = taeuia 

ponticuli. 
Taenia solium, közönséges galand·· 

fér·eg, · 
Taenia thalami optici, a látótelep 

galandja„ Bitlogh sz6táráb6L 
Taeniae coli = taeniae 'l alsal vae„ 
Taeniae hippocampi = fimbria ce-

1eb1i„ 
Taeniae Valsalvae, a vastagbél hosz

szanti izo111csíkjai A„ m. fasciae li
gamentosae coli 

Taeniaefor·mis (Balogh szótárából. 
Hybridum) = taeuiodes. 

Taeniodes, taenioides, (TCLlVtw'011;, 
ctxtVtO$\Ű~;) 1 galandszerü, galandféreg
szerü, 

Teniolae medullares (taenia kies.), 
velős csíkok, velős galandok 

Taffetas adhaesivum densatum, ta„ 
padó selye111 ragasztó selyem, iagadó 
selyem 

Taffetas vesicans, hólyaghúzó tafota 
Taleolus = ma.lloolus 
Talipes, idomtalan láb, elto1zított láb, 
Talipes calcaneus = pes calcaneus 
Talipes equinus = pes eq_uinus 
Talipes plantax·is = pes plantaris 
Talipes valgus = pes valgus. 
Talipes varns = pes varus. 
Talipomanus (talipes és manus), lu·· 

xatio manus cougenitalis seu e o u„ 
g e ni- t a, világrahozot't. kózficzamo· 
dá.s - donga kéz ? l 

Talipomanus extensa, nyt\jtott donga 
kéz„ 

Talip.omann.s pronata = talipo1nanus 
vara„ 

Talipomanns snpinata = 
Talipomanus valga, kifelé fordított 

donga kéz, 
Talipomanns vara, befelé fOrdított 

donga kéz. 
Talpa, a fejsisak tüszl:ís dagauatja. 

. ~. m. testudo, athe101na folliculare 
galt,o.e 

Talus, az ugróosont, e s ülök e s out 
Azonos értelműek: astragalus, os ta
lare, choragus ossium pedis, alla„ 
chius tetroros, (-r~rp<vpo;) quadrilate„ 
terum, quaternio, q_uartio, astris, as„ 
trion, os tesserae, clavicula, cavilla, 
malleolus„ Legjobb Hyrtl szerint: 
»Os balistae, s az volna elfogadandó 

'-/, ö Hy1·tl Ona.n1at anato1n. pag 
526„ Usülök.1e nézve v. ö„ a Nsz6tá,r 
idevonatkozó czikk"1vel. 

Tamarinda ·- aegyptiaca, aegy1Jtotni 
tamaiinda-íz. 

Tamar·inda indica, indiai ta111a1in" 
da-íz. 

Tamarinda levantica (= tarna1iuda 
aegyptiaca), keleti v. egyiptomi ta
marinda-íz 

Tamaxínda occídentalis, ainerikai 
tamarinda.Jz 

Tamarindns, pul11a tamarindoru1n, ta·· 
marindabél: V, ö. 

Tamaxindus indica Linné (arabs
héber e_redetli), az iu1liai tamarindafa. 

Tamarix articulata Vahl. = tama·· 
rix orientalis Forsk. 

Tamarix gallica Linné, frauczia ta-· 
n1ariszk 

Tamarlx ger-m.anica Linné, n8met 
tarnariszk 

Tamaxix or·ientalis For·sk., a keleti 
tamariszk, melytől a tamariszk·gu·· 
bacs ered. 

Tampon (fr.), a tömet, dugó. »Tömesz« 
barbaris111us. 

Tamponade (fr.), a tömós, betö1nés. 
»Tömeszelés« rosz szó, 

Tanaceticum. acidum, váradicssav„ 
v. ö 

Tanacetinum, a gilisztaváradics ke
serüje 

Tanacetum. balsamita Linné, bal
.zsamint vá1adics. Azonos órtehniiek: 
balsamita suaveolens Per s., balsa1ni ta 
vulgaris \Villd, py1ethrum tanace· 
tum DC 

Tanacetum vnlga:re Linné, giliszta 
váradios 

Tanghinia madagascarensis Dn. P 
Th„ (tcinghini 111adagaszkari sz6) = 

Tanghinia venenifera Poir., 1nér
ges tanginfa. Azonos: ce1bera tan
ghin Sims„ 

Tanghininum, tanginmére~, a tangi
nin V. ö. tanghinia„ 

Tannas (v„ ö. tanni11u1n), csersavas só, 
Tannas bismuthi = bisn1uthum tau .. 

uicum 
Tannaspidiuicus (v„ ö. tan11inu1n és 

aspidiu111)1 páfránycsersavas . 
Jegyzet. Tau11aspidinicun1 acidum és 

pterytannicum acidu1n \-:\7ittstein sze„ 
riot: két kiilön inodificatio„ 
Tannicus (-), csersavas, V„ ö„ 
Tanningenicnm acidum (-), sz6. 

ról szóra csersavképzösav, gubacs-· 
sav? V ö, acidu::n catechnminicum, 

Tanninnm (?) = acidum tannicum„ 
Tao-fn (chinai szó), babpép gipszszel 

elegy 4 
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Tapetnm 631 Ta.rt.ras lixiviae et sodae 

Tapetnm (--)
1 

a fátyol, burok, boritás, 
inez, 

Tapetum alveola:F"nm, a, fogsejtek 
n1eze„ 

Tapetnm cellulosnm Brücke, s~jtes 
fátyol 

Tapetnm choroidale = tapetun1 pro„ 
priun1 

Tapetum fibi:·osnm Brücke, rostos 
fátyol. 

Tapetum nig:r•nm = tapetum pro
prium 

Tapetnm papillar·e nervi optici, a 
lát6ideg szemölcsének fátyola. 

Tapetnm proprium, az érhártya tu· 
lajdon színes fátyola 

Tapiokka (-)1 a tapiokka ke1néuyitö, 
roanihot utilissima keményitöje 

Tai;-agmus (Ó ca.:pa.:yµ.Ó:;) = taraxis, 
Ta:rantísmns, taraninlismns (olasz 

eredetű; anitólag tarantella - a 
torontálpók szótól), tarantella
táncz, torontál-táncz. Elöidézné töb
bek között a ta1 antella pók marása. 
1\{esebeszéd. 

Ta:raxace:rinum (v. ö ta1axacum és 
ce1a)i pitypangviasz, 

Tar·ax:acinnm (-),a pitypang kese1·üje 
Ta:t'axacnm dens leonis Desf. = 
Tai:'ax:acum officiuale Wigg. Balogh 

szótárában: "\Veber. {v ö. taraxi;;;), 
orvosi pitypang, pongyola pitypang. 
Synonymjai: ]Anntndon taraxacum 
T1inné 

Tar·axis (~ -rdpa~~:;) 1 szótól szóra: uyug· 
ta.lanság a hasban, tehát Hippokrates 
értelinében hasmenés bélgörcscsel; 
2. Galenus értelmében: a sze1nkötö
hártya :ilurutja. 

Tardatio {tardare késni), a késés, ké .. 
sedelrnezés 

Tax,datio mensiu:pi 1 a hószá1n késése, 
a havi vhágzás k.ésedelmezése. 

Tarditas {tardus 101nha), a lassúság, 
a lomhaság. 

Tarditas humorum, a nedvek lassú 
mozgása

1 
lomhasá.ga? Elavult 

Tarditas pnlsns, az érverés lassusága, 
lomhasága 

Tarsalgia adolescentinm Gosselin. 
(v. ö. tarsus és ,Q l}),yo;, a fájdalom), 
a serdülők lábfáj;isa, µiely lúdtalpra 
vezet. V. ö„ pes valgus v. planus in
ftamfnatotiris, pes valgus dolorosus 

Tarsalis(Baloghszótár;iból) = tarseus 
Tar·seotopia { v ö. tax·sus; l'xTo~o;, 

helyén kivül), a pillaporcz helyvál
tozása„ V ö. ectopia ta1si, paratarsia. 

Tarsor'rhaphe, tarso:r'r·haphia (v, ö. 
tarsus; ~ fi:zlflrí a varra,t), pillaporcz
var1at 

Tar,soSter'esis (v. ö, ta1sus; fi cr-r~pYJCi!.; 
fosztás), pillaszélmet~zés. Szór61 sz6„ 
ra:pillaporcz-irtás Eltendő: pilla
szélir:tás? 

Tarsotomia (v ö. tarsus; -rlµ\lő.!.\I met„ 
szeni), }.JillaporczogÓ·metsz;és 

Tarsns (Ó -rrt.pcró;,, -rappó;), a lábtő, láb
talp·; 2. a pillaporczog6. Néha a 
pilla széle ·-- söt -· pillaször. 

Tartaras = tar tras · 
Ta:r'tarens = tarta1icus 
Tar'tax·icns, ta:x·tarins, borkősavas 

V. ö„ ta1tarus · 
Tar,tarns, tartarnm (ó Ir:ip1"1"Lpo; a i10-

kol feneke. Paracelsus nevezte igy 
ineg ?) 1 a borkő. 

Tai:·tar·ns boi:ax:atus = k:aliun1 tar .. 
taricum boraxatu1n„ 

Tartarns crudns, nye1s borkö. 
Tartar'nS dentium, a fogkő, odou

tolithus 
Tartarns depnr·atns = kaliu1n hydro

tartaricum. 
Tarta.rus emeticus = kaliun1 stibio

tartaricum. 
Tartar·ns ferr'atns, vasas borkő "\r, ö. 

ferrokalium tartaricum 
Tartar"us fex·rico-potassicus = 
Tar'tar'ns mar·tiatns~= kaliu1n fc11'0·· 

tartu,ricun1. 
Tartarus natx·onatns = kaliu1n nat10-

tartar icu1n 
Tax·tax·us ~olnbilis = kalium tarta

ricnn1 
Tarta:r·us stibiatns = kaliun1 stibio

tartaricum 
Tartaxus tax·tai:·isatus = kalium ta1·

taricum 
Tartarus nrin.ae, a húgycsapad.ék 
Tai:·tar·us vitr,iolatns = kaliu1n sul. 

furicu1n 
Tar-tar·us vitriolatns acidns = k:a

lium hydrosulfuricum 
Tax·tralicns, tar·trelicns (-); v. ö. 

acidum tartralicum és acidlJJll tartre· 
licum. 

Ta:r,tras (v, ö. tarta1us), borkélsavas só 
Tartras fer·r'Í potassicns = kaliuut 

ferrota1 taricum. 
Tart:x·as kalicns = kaliu1n tartariourn 
Tartr-as lixiviae acidnlns = kalium 

hydro„ta1 taric.um 
Tartras lixiviae et a.ntimonii ::=-.: 

kalium stibio-ta1 ta1·icum. 
Ta1•tr,as lixiviae et ferri = kaliun1 

ferrotartaricum 
Tarsens (v ö tarsus), 1. pillaporczos; 

2„ lábtövi. 
Tarsocace (v. ö, tarsus a talp; xaxó; 

rosz), lábtöszú, a lábtő szúva. 

Tar·tras lixiviae et sodae = ka,linm 
natrio-tartaricum 

. 



Tartras lixiviae stibiatns 632 Telangíectasis li11omatodes 

Tar·tras lixiviae stibia.tus = kalíum 
stibío-tartaricum„ 

Tar1;ras potassae acidulns ::= kalium 
hydrota1 taricum 

Tartl'-as potassicns = kalium tarta
ricum. 

Tartt·eliou:m acidu:tn = 
Tartrilicum acidnm = acidum tar

trilicurn„ 
Tarti:·ylicns, tartrilicns ·= tartreli· 

cus 
Tasis (~ t"dcr(;), a tágulás, nyujtás, 

tensio, 
Tauricus (Tau1us a krimi félsziget), 

krimi. Lepra taurica, krimi poklos
ság, krimi tájbujakór 

Taurin nm (0 t"izt:ípo; a.z ökör, bika j 
itt: az ökör epe), a taurin. v„ ö 

Taur-inns (0 Tr.<:Üpo; ökör, bika), ökrös 
stb. 

Tanrocholious (0 TIXÜpo; az ökör; v ö 
cholious), tau1ocholsavas, ~au1·okÓl·· 
savas 

Tanrocolla (~ T0:\.1poxÓ)J,o:), az állati 
enyv, enyv általában 

Tanrylicnm se. acidnm Staedeler 
(-), taur,ylsav. 

Taxa (·-), az á1, díj, szabott á1. 
Taxa medicamen tor·um, a s z e r e k 

árszabás a, a gyógyszerek ár szab
ványa„ 

Taxatio (v,. ö„ fttaxa), az á1szabás. 
Tax:inum (v. ö. taxus baccata.), a tisza

fa tűinek kese1 űje, a taxinum 
Taxiologia (v. ö„ taxis; ó AO'yo; a 

tan) = syste1natologia. 
Taxis (~ Tci~~~), 1 a rend, a iendbe„ 

igazitás, i·endezés ; 2. a kiszorult 
sé1·vnek visszahelyezése, helyreiga
zitása. 

Taxis negativa1 közvetett sérvbeiga. 
zitás ; péld. bizonyos fektetés, bélbe
való „ vizbeömlesztés segitségével. (Al·· 
bert). Balogh szótárában: sérvvissza .. 
helyezés vértelen úton. (?) 

Taxis positiva, közvetlen sérvbeiga .. 
zitás (Albert), Balogh szótárában: 
sérvvisszahelyezés véres uton. (?) 

Taxus baccata Linné (d ,c(~o;), a 
tiszafa. 

Tecedon (~ TY)xe:OW"v) = phthisis. 
Technicismus, L a rnűleges elbánás, 

a mesteri eljá1ás; 2 nrí[szerkezet. 
v„ ö. 

Technicus (~ TiJ;VTJ a művészet, mes
terség), művészeti, mesteri, 1níívé·· 
szies, míves stb. 

Technocausis (~ >:'Í.'f.VTJ a művészet; 
·~ xo:Vai~ az égés), ustio a1tificialis, mü
leges égetés, mesterséges sütés, or
vosló sütés„ 

Tecnoctonia (v, ö tecuon; Y.n.be:~·J 

ölni), a magzatölés, gyer1nekölést 
gye1mekgyilkosság. 

Tecnon ("rO Tt'xvo~), a gyermek, amagzat. 
Tectorius, fedő, borító. Membra.ua tec„ 

toria, borító hártya, a boritás„ V,. ö 
Tegmen (seminis), pl tritici, külső mag· 

há1tya„ 
Tegm.en tympani t~gumentum 

tyn1pani 
Tegumen, tegnméntum, tegmen, teb 

gu1nen (tegel'e, takarni), a. takaró, a 
burok, a b01iték, boritás, a köztakaró 

Tegnmentum, t.egmentnm candicis, 
az agyvelő-kocsány főkötője. 

Tegnmentnm anr·is = tympanun1. 
Tegumentum cine:r·eum (Hyrtl) 

valvula cereb1i magna. 
Tegnmentum nativnm seu com

mune, a köztakaró. 
Tegnmentum ty.tnp ~ni (Hyrtl), a dob· 

ürfedő csontlemez 
Tegumentnm ventricnloxnm, az 

agygyonnocsok fedt:.'1e, cent1um semi. 
ovale Vieussenii 

Teichopsia (T6 TEtX,o; a fal: ~ ó'Y-it.; 
a látás) = amau1osis partialis fugax 

Teinodynia = tenontodynia 
Teinodynicns = tenontodynicus. 
Teinophlogosis = tenontophlogosis. 
Teinte br·oncée {francz.) = argyria 
Tela (-),a szövet. (Quod texitur, texela 

est, et haec in telam contrahitur. 
Furcellini). I-Iyrtl Ona1natologia auat 
pag. 1:">30. 

Tela accidentalis medulla:z:·is 
fuugus n1edulla1is 

Tela a:z:·anea, 1. a pókháló; 2., zonula. 
Zinii egy része, mivel hasonlit a ke„ 
resztes pók háló sngáraihoz 

Tela bombycina, selyemszövet. 
Tela cellulosa s cellulai:is, sejt .. 

szövet 
Tela chorioides = plexus chorioides„ 
Tela chorioides infer·ior· = plexus 

chorioides ventriculi quarti 
Tela choi:ioides superiox· = Jllexus 

chorioides vent1iculi secundi et te:rtii 
Tela co~'nea, a szarúszövet. 
Tela elastica, a iugalmas, iugós szö· 

vet. 
Tela lucida = retina„ 
Tela sinapinata, mustá1'0s szövet 
Telanion (0 TÚ,O:fH.Ív), a karkötő. 
Telangectasia, telangiectasia = 
Telangiectasis ("rO TlAo; a vég; v, ö„ 

angion és ectasia, ectasis)1 a hajszál
edények tágulása - edényes anya„ 
folt. Azonosak : angioma vasculare, 
uaevus vascularis, fungus vasculosus. 

Telangiectasis lipom.atodes = nae
vus lip0matodes, naevus molluscifor„ 
inis„ 

rt 
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Telangiosis 633 Te.nontostoma, tenontostosis 

Telangiosis (v ö, az előbbivel), a h~j· 
száledények bántalma. 

Telorasis ('r~).e távol, ~ Öpet;crt; a látás) 
= p1·esbyopia 

Temetnm, a részegi_tö v„ mámoritó 
ital, a szeszes ital.. 

Tempei:amentum (te1upe1a1e mérsé. 
kelni), a természet, a vé1mé18éklet 

Temperamentum at:rabilax'inm = 
temperamentuu1 melancholicum 

Temperamentum biliosnm seu cho· 
lericnm, hi:teleu, heves, epés ter
n1észet 

Temperamentum ii:·ritabile, ingerlé„ 
keny, inge1ült természet. 

Temperamentum melancholicnm, 
komor természet. 

Temperamentum ne:r'vosnm, ideges, 
ingerlékeny természet 

Tempe:ramentnm phlegmaticnm seu 
pitnitosnm, hidegvérű, lomha ter
mészet. 

Tempöramentnm sanquineum, vé1:.. 
ines természet. 

Tempe:r·ans, mé1séklö 1 enyhítő 
Temperantia se„ xemedia (-), euy„ 

hítö szerek„ 
Tempex·atnra, á héhnérsék1 a hőfok. 
Temperies = temperamentum„ 
Templinnm olenm. V„ ö oleu1n tem„ 

plinum. 
Tempox·a (tempus többese - de fuga 

teiu1Jo1u1n !), a halántékok. Vak sl(;eln. 
Ossa ten1pórum, balantékcsontok.Azo
nos értelműek : ossa parietalia iufe-
1iora, ossa lapidosa, ossa squamosa, 
ossa c1otaphitica, men1ento nuni. 

Tempoxalis, ideji - halántéki. J\{us
culus temporalis, a halántékizom 
Xe1ví ten1porales (profundi et super„ 
ficiales), halántéki idegek ·v enae tein .. 
porales1 halántékerek „ 

Tempns, az idö 
Tempns inte:i:·calare, szabad időköz. 
Temnlentia, a iészegség, iná1no1osság, 

elfogultság. 
Temnlentia capitis, a fej kábultsá.ga, 

elfogultsága„ 
Tenacitas (tenax szívós), a sziv6so;á.g. 
Tenacula seu vincnla tendinnm1 a.z 

inak fékei V. ö 
Tenaculnm (tenere tartani), a tartó 1 a 

fog6, fék 
Tenacnlnm axtexia:rum1 a veröé1· 
•horog, érhorog 

Tenacnlnm palpebra:rnm, a szemhéj .. 
tartó. 

Tenalgia c:repitans1 (v ö tenon; 
,Q éü.yo;- a fájdalom), V. ö. = tendo
vaginitis c1epitans I-Ielyesebb volna: 
tenontalgia. 

Tendilemma ( v ö tendo ; >0 ÁÉµ,1.J.r:t. a 

bmok„ Vox hybl'ida), ínhüvely. Ba
logh sz6táráb61 Jobb volna: tenou~ 
tolemma V, ö tendovaginitis. Ma· 
gyarul : íntok vagy iumez, 

Tendinens, tendinosus (-), inas V ö. 
Tendo (tendere feszítni), az Ín, 
Tendo Achillis, Achilles ina Syno· 

uym : chorda _4._chillis, choI da magua 
Hippocratis, uervus latus seu crassus. 

Tendo insextionis, a tapadó ín. 
Tendo o.t'iginis, az eredő ín. 
Tendovaginitis (vox hybrida), inhi_i.„ 

velygyuladás, ínmezgyuladás, Íntok
gyuladás. A_jU.nlom e rosz sz6 helyett : 
tenontolemnütis n1üszót (n1e1t tenon 
az Ín1 ,Q Aifµµa; a burok) ad no1mam: 
sarcole1nma, ueurolemma. 

Tendovaginitis crepitans (Bardele
bennél: teuosiuitis), recsegő Íntoklob, 
ropogó inhüvelygyuladás 1 ropogó Ín· 
lnezgyuladás 

Tendov?-g:initis hydi:·opica, hydrops 
tendovaginalis, intok„vizenyö, inh-:i.· 
vely--vizenyő 

Tendovaginitis pui:•nleuta, genyes 
intoklob, genyedzö ínn1ezgyuladás 

Tenesmodes (TEt'1EO"fJ.LÍtlTJ;-), erőltetése$. 
V. ö. 

Tene&mns (0 T~t\IEGµÓ;;), az erőltetés, 
e1ölködés 

Tenesmus ani1 széke1öltetés, székelcti 
inger 

Teneslllns vesisae, vizellési inger„ 
Tenon (Ó TIÍ\IW\I), az ín, tendo. Capsula 

tenouis, az íntok 
Tenoni fascia, tunica vugiualis bulbi, 

a szemtekc burka, lneze, 'l'enon„féle 
mez v, tok. 

Tenonitis ( v ö az elöttevalóval), a 1l'c
nonféle mez gyuladása. 

Tenontagi:a (v ö teuou; ~ &ypa. a 
a köszvény), az incsúz, ínköszvóny, 

Tenontag:r·icns (-), íucsúzos stb 
Tenontoc:r·igmns (v. ö„ tenon; 0 xp(y

µ.Ó; a i·opogás, fogcsikorgás), az in-
1opogás. 

Tenontodynia (v, ö. tenon i ~ Oüú·1-r1 

a fájdalom), az ínfájdalo1n 
Tenontodynicus (-), ínfájdabnas,. 
Tenontographia (v. ö. tenon; ypci:q.iEt\I 

Jeinii), az inak leiiása, iajza stb„ 
Tenontographicus,tenontographns1 

(v„ ö. a.r, előtte valóval) Ínl'ajzi stb 
Tenontologia (v. ö tenon és Ó Ao')'Or, 

tan), az Ínak tana. 
Tenontologicus, tenon tologns (-), 

Íntani stb. 
Tenontophlogosis (v„ ö. teuon és phlo

gosis)1 az inlob, ingyuladás 
Tenontostoma, tenontostosis (v. ö 

tenon és ,Q Oc:Téo\I a csont), íncsont· 
daganat, íucsontosodás. 

J------~---------==···-·~~--=······~.....-..... 



Tenontotomia 63t Terebiuthinns 

Tenoutotomia (v. ö tenon; 'ró'.fJ.V~i'1 
metszeni), az Ínmetszés, az ínvágás 
Hels te len : tenoto1nia, 

Tenontotomia tendinis Achillis, 
az Achilles ín metszése, átvágása, 
Achilleotenontotomia R.endesen: 
achilleotenotomia, 

Tenontotomicns (v„ ö„ tenontoto1nia), 
Íl1111etszési, invágási stb 

Tenontotomunt, közönséges tenoto
n1um, az ín-kés, az inkuszto1a.. 

Tenosinitis (v ö tenon; Ö aCn; a pusz 
tit6 ?) = 

Tenosynovitis (v ö tendovaginitis 
IIybridum) = tendovaginitis = te-· 
nontolemmitis 

Tenotomia = tenontoto1nia. 
Tenotomnm = tenontoto1nun1 
Tensio (tendcl'e nyujtani), a nyujtás 
Tensio nei:·vornm. az idegnyujtá.s 
Tensor se„ muscnlns, a feszitö izom 
Tensoi:' chox·oideae, sugárszalag, 

él'hártyafeszitö V ö ligan1entum 
ciliare 

Tensoi:· palati sen tensor' veli pala
tini se. mnscnlns, ínyvitorlafeszitö 
izom Musculus sphenosalpingo 
::;taphylinus 

Tensnra = tensio. 
Tenta ( ~ }, a kutató 
Tentacnlaxia (tentaculu111 csáp), álli

tólag = ilaria b1onchialis 
Tentamen (- }, a vizsgálat. 
Tentatus (tenta1e Jnegpróbiilni) pró

bált„ kémlett 
Tentigo (tende1e fesziteni), a feszülés, 

tágulás 
Tentigo mentulae1 inony1nercvedés, 

a bujaság, priapismus 
Tento:ciam (teudere feszitniL a sáto1. 
Tentox·inm cerebelli, az agyacs sáto~ 

1a, sop„tun1 cerebelli 
Tennicollis (tenuis vékony ; collu111 

a nyak), vékony nyakú. 
Tennitas humo:c·nm (tcnnis vékony, 

híg), a nedvek híg volta, a vét sa
vós, vizes volta1 hydrae111ia 

Tephrion (T6 Ti9pw'11 ·~ TÚ.p;a a hamú), 
collyriuin cíue1eun1, valami ha1nÚ·· 
szinű sze1nir. 

'l'ephr·ocolly:c·ium (TO Tsrpp6v zoA),ÚptoJ), 
collyriu1n cjneritiu1n,ha111ú_szinű sze111-
por 

Tephromyelitis (Tsq;ipoi:ív ha1nva.Szta.ni; 
v. ö, myeliti~) = polyomyelitis. Balogh 
sz6táráb61. E1tsd: p o 1 i o n1ye1 i ti s 

Tepidus, lanyha, langyos. 
Tei:as (TO :-ipa;), csodaszüiött, szörnye„ 

teg, szö1nysziilött. »Torzszülött« el
vetendő, v„ ö. monstrum 

Te:tata. anacatodidyma (v. ö teras ; 

d~.f. tcliil; za'd. ah\J; ; 0{0·Jr1.o; az 
ike1 ), fBHilalúl kettős to1zszülött. Ila .. 
logh szótá1ábóL F e 1ül-a1 ú l iker 
s z ö r n .Y e t e g. 

Texata anadidyma (v„ ö. az elöttc
valóval), felül kett~s to1·zszülött. Ba
logh >=zótárából. F e 1ü1 i k e i ször
ny e te g 

Tex·ata catadidyma (v. ö„ terata ana.
catadidyma), alúl kett6s torzszülött 
Balogh szótárából. A 1 ú 1 i k e r 
szörnyeteg 

Te:i:atodes1 teratoides (7o:prxTos~Orí;, 
'repo:TúÍOo:;), szörnyetegsze1·ü. 

Teratologia (·~ -co:p'.t'ro/,::rrla.:)1 a c::>oda·· 
szülöttek tana, a szörnyek v ször
nyetegek t:tna. 

Teratologicus (v. ö az elötteval6val), 
szö1 nyetegtani stb. 

Te:i:atoma (v ö te1as), 1. a csoda
szülött, a szörnyeteg; 2 szörnyeteg
daganat. 

Te:i:·a.toma scroti, a he1eborék ször
nyü daganatja, a hereborék szörnye
tege .. 

Ter,ebella, texebellnm = tercbra 
Terebennm = terebileunm 
Tex·ebilennm (!) , a tcreben, a 'Lere-

bilen. 
Texebinicum se. acidum, terpetiusav. 
Tei:·ebinthina (v„ ö. te1·ebinthiuus), a 

terpetin. 
Te:i:ebinthina alsatica = 
Tex·ebinthina at:'gentor·atensis, 

straszburgi terpotin, elszaszi terpetin. 
Tex·ebinthina canadensis, kanadai 

terpetin. V ö balsarnuu1 canadcnsc. 
Te:c·ebinthina cai:·patica = terebin

thina hnngaricn.„ 
Terebinthina chiensis seu chiotica 

= te1·cbinthina cyp1ica 
Te:c·ebinthina cocta = 1esina picis 

burgundica 
Tei:·ebinthina communis, kö?.<Önségcs 

terpetin. 
Te2·ebinthina cypx'ica, cyp1·usi vagy 

Chios szigeti terpetiu. 
Tex·ebinthina de Bo:cdeau:x: = 
Te:rebinthina gallica, fianczia tcr -

i1etin 
Terebiuthina helvetica = terebin· 

thina l::nicina. 
Tez'ebinthina hnngaxica, magyar v„ 

kárpáti terpetin V ö balsa1nu111 ear~ 
paticun1 seu hungaiicum. 

Tei:·e bin thina laxigna seu lar icina = 
Tei•ebinthina veneta, velenczei ter-

petin 
Ter·ebinthinatns = 
Ter·ebinthinosns = 
Te:r e binthinus ( Tep·$~L,1'.Jl~o;), terpetines 
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Terebinthodes (-r~pt[3lv'.JWOY):;), te1petin„ 
szerit 

Terebinthns1 tei:·binthus ("íi 7tpi~lil'.Jo.:;, 
-rlp~lv'.Jo;), 1 a tei:petin i 2 azon fa, 
mely a terpetint ·adja 

Tereb:ra = t1'epanun1 
Terebrans se. dolor, futó fájdalom 
Tex·eb:r·atio = trepanatio. 
Ter·edo, te~·ndon. {ó ·n:p"l)Bc.i'.'), 1 a szú i 

2. csontszú, caries„ 
Ter·ednm = teredo. 
Teres (quirt.qnid oblongu1n et cylin„ 

d1ie:,um )1 hosszu, ke1·ekded, görgeteg, 
Ligamentun1 teres~ görgeteg szalag; 
ligamentum interarticula1 e, izületközi 
szalag 

Teretrinm (rO ·n:pl7pto·J), t1ephiue 1 a kis 
lék esz 

Te:ret:r·nm (:0 7Épt-rpo'i) = trepanu1n. 
Tergeminus (ter h<iromszor i v. ö. ge" 

iniuus), ht\.,romszorosan kettlls Balogh 
szótár<Lból. -- H á r o 111 sz o i· o s a n 
i k e 1 

Tergnm, a hát; a te1go, hátulról. 
Ter·minalis (v. ö. ternúnus), vég, végső, 

csúcsonálló 
Ter·minatio mor·bi (ter1ninare vég„ 

zeni), finis inorbi, a betegség vége, 
bevégződése 

Tex·minologia (v, ö trnrninus; Ó f.Óyo; 
a tan Hyb1idum) = onon1atologia 

Ter·minthanthrax; v„ ö 
Tei•minthns (~ -r~pµ.t~'.Jo;;), 1. = te1e~ 

binthus; 2, tel'rninthanth1ax Ezen 
név alatt lei1nak Galenus és rnások 
fekete feny_ütobozszer{i l\jképleteket,, 
inelyek többnyile az fl,lszá1on ülnc:k, 

Tex·minns, a hrttá1, a czél, a vég. 
Terminus technicns, 1nlinév, mú'.szó, 

111ű1negn€Vezés 
Tex·natns, (te1 hiiro'in), há11na<; 
Ternns (ter h8ro1n) 1 h1\.l'omkint. 
Tel'ra, a föld 
Terra a1"gillacea pnxa = alu1nina 

Balogh szótárából. 
Texx·a foliata tartari cxystallisati 

= nat1ium aceticurn 
Terx-a japonica catechu :\fég 

pedig-len: catechu nig1u1n (\Vettstein) 
Balogh Konunentá1 iá ban a catechu 
pallidu1n is = t011á japonica 

Terx·a óssinm, a csontok földes része 
Terx·a pondel'osa salita = baryn111 

chlo1atu1n 
Terra silicea, kovaföld Balogh szó„ 

tárából. 
Tex·ranens, texrenus, texX"ens = 
Terr·estris (-), földi, fölUes. 
Terribilis1 tex·x-ificus, ijesztő, iszo-

nyatos, szörnyú'., irtózta_tó„ V. ö. 
Terror ( ~ ), az iszony, irtózat 

Ter·tianns (:--), h:1t1natlna1ios. 1<'elnis 
te1tiaria, hal'lnadnapos hideglelés. 

Tertia:rius (-), ha1tnadlagos; pl sy
philis tertia1ia 

Tesselae (tessera kies., kis koczka) 
gyógyszeletek V ö 

Tesselatns (v. ö. tessela), saktábla
szer{i, koczl;:ás Squamae t.essel"Lt.ae. 
egyn1ást fe(lö pikkelyek. 

Tessera (-)1 négyszög, koczka 0;:; 
tesserae = os cnboides 

Tessnlar·is (v. ö. tessela), koczkás. 
köbös. Balogh szótá1aból 

Testa, 1) a cserépedény, a c,,;e1ep, a 
a héj; i·égi értelemben: kopon~a; 
2) növénytanilag: a külső magl1éi. 

Testa ovi, a. tojás héja 
Testa ossis csontszálka, csontdarab 
Testacens (v„ ö testa), cse1'e1)e,,;, kagy-

lós, héjsze1 ií 
Testae ostrearum praepa:ratae, 

por•rá tö1·t oszt:riga··kagylók. 
Testaceifoi:·mis (-), cse1é1)alakű 13a·· 

logh szót<liú.bűl 
Testes cerebxi. V ö testis 
Testes feminei sen muliebres 

ovaria. 
Testes vi:1iles = testiculi. V ö testi-

0nlus 
Testicondns (testis a, heic, co11Je10 

elrqiteni) = c1 Y};lto1chis 
Testiculaxis (-), he1és stb. 
Testicnlatus (-), here1:1L1kú liuJugh 

szótá1áb6l. ·v. ö 
Testiculus { testis ki s ), a he1 {'. 
Testiculus accessorius = epidiüy

mis. 
Testicnlus vene:reus, bUjakó1os heH.

loh, bújakóros lobos he1ed;tga.nat. 
Testis (-), 1) a tanú; 2) he1e, töl;, 

Testes eerebri, a co1·pus (1u~1drigo
nünun1 hi1tsó fele, hárnó pá1'.ja 

Testis i:1xitabilis, fájdaln1as hc1e, 
herezsába 

Testis min.or = prostata 
Testitis (új<l.l)b barba1ismus) or-

chitis. 
Testndina.tio cranii = cainatosis. V. ö. 
Testndo ( -) 1) a. teknősbéka; 2) = 

at~re:.om~. g,a.leae ; B) egy kö,té,s ~cinc, 
teKuos .. kutes Balogh szuto.1.11:1J1c1J1 : 
paizskötés 

Testudo ce:1eb1·i = fornix cer·ob1i. 
Testudo inve1:·sa1 befo1·ditott paizs

kötés v. teknős kötés. 
Testudo :r·eversa, kifelé fo1'<1itott tek

nős kötés vagy paizskötés 
Testudo scapnlae1 a la.poczka széles 

lapja. 
Tetania (v., ö. tetanus), tetauus sinc 

trismo, tetanus traun1a.ticuS··f'éll3 bán
talo1n, állgörcs nélkül. Görcsös de1-



..... 

Tetanicns 636 Thallns 

me(lés. Balogh szótá1·c1ban: kisebb 
fokú derme. 

Tetanicus ( TE:TO:'itY..Óc;), dermedósesi del'• 

medésben szenvedő. 
Tetaninm Magendie = st1ychninurn 
Tetanoides, tetanodes (t'<:Tet.'ioe:~(hÍ;, 

T<:To:vWö'f)~), de1medéssze1ű, mer-esztö, 
dermesztő 

Tetanomotoi:· (v. b. tetanus i motor 
az indit6. Barbarismus), dermesztő v 
n1e1·esztö elektromos készülék; teta
nusindít6 sze1szán1, dermedésafejtő 
szerszám. 

Tetanns (ó 't"<:Ta.:vóc;), der1nesztö v„ me-
1esztö általános görcs; a de11nedés 1 

n1eg1neredés, Eddigelé: derme, der·· 
inedct. 

Tetanus anticns = e1nprosthotonus 
Tetanns colla:1is, nya.kgö1·cs V. ö. 

obstipitas colli spasmodica 
Tetanus dorsualis sen post.icus 

opisthotonus. 
Tetanus idiopathicns, önszenvi de1-

1nedés, magá.t61 01edt ~ tehát »ere
deti« dermedés. 

Tetanus lateralis = pleurothotonus, 
pleurotetanus. 

Tetanns maxillae = t1·i:;;n1us 
Teta.nus neonatox·nm, az ujdon·· 

szülöttek, a csecsem{jk de1n1edése, 
Többnyiie: tetanus t1aumaticus 

Tetanus ocnli, szemgörcs, a szem 
derrnesztö görcse V ö. ophthal-
1nospas1nus 

Tetanus posticus = opisthotonus. 
Tetanus :1:·heumaticns, csúzos de1-

1nedés, csúzokozta á,ltalános me 
i·esztö ,görcs, 

Tetanus toxicns, 1néregokozta der
n1edés. v. n1.eg1ne1·edés 

Tetanus tx·aumaticus, sé1 ülésokozta 
de1medé's, séri'tléses v sebekozta 
n1egrne1edés 

Tetanns utex·i, a 111.éh der1nedése, 1neg·· 
1netE·dése; a 1néh 1neresztő görcse. 

Teturtaea se. febris ( TE:Tl'l.PTl'l.for; nupe:TÓ;") 
= feb:ris quartana, 

Tetar·trichlasis (rlra.pTo;1 nijgysze1· i 
v. ö tric.Jiiasis. lf.a ez a helyes szó
fejtés, akkor talán >tetartotrichiasis«-t 
kell irni Ha pedig Balogh szófejtése 
áll: -.tT,aper; ( = Técrcro:pe;), akkor »tet. 
tartrichiasis<( volna a helyesirás), 
négyszeres pillaszűr-kalász 

Tetartriohosis, az orvosi napisajtó
ban gyak1an teta1 tric,hiasis helyett, 
Nagyon téves, mert »trichiasis« és 
»t1ichosis~ neu1 egyértelmű szavak 
v„ ö ezekkel. 

Tetrachloratus (n:",po:. nJgy i v ö, 
chloratus), négy klóros. 

Tetracylchlox·alum hydxicum seu 

hyd:i:·atnm (! ?) = crotonc-hloralum 
hydratum. 

Tetragonalis (h ybridu1n ; Balogh szO. 
tárából) = 

Tetragonns ("re:-rpdyúl>10;), négyszögű„ 
Ossa tetragona = ossa parietalia 

Tetraphax·macnm. ("rltpo:. négy; v. ö, 
pharmacum) = unguentum basiücon 

Teucrium chamaedx·ys Linné V. ö. 
chamaedrys Népiesen: cse:relevelű fíí, 
sarlós fű 

Teuci:·inm maxum Linné, életillat„ 
taro:rja, az élet fli.ve, maru1nfü, engem 
szag0lj 

Teucrium scox·dinm Linné, hagyma
sz3,gÚ ga11iandor ta101ja, vizi fog~ 
hagyma 

Taxis (1) -ré;t;), a sziilés 
Textnm (texere, szöni), a szövet. 
Textu:x a = textus. 
Textus (v. ö. tex.tun1), a szövet. 
Textus cavernosns, ba1langos szövet1 

odvas szövet. 
Textus cellnlar·is s oellulosns = 

tela cellulosa. 
Textus oellnlosns subcutanens, bőr

alatti sejtszövet, bö1 alatti kötö„ 
szövet, 

Tex:tns oellnlosns submncosns, a 
nyákhártya alatti se,ítszövet, nyák-· 
hártya alatti kötőszövet 

Textus cellnlosns snbse:1:·osns, sav6s 
bárt) a alatti sejtszövet, 

Textus cor·nens, szarúszövet 
Textus elasticns, i·ugalmas v. rug6s 

szövet 
Textus ex·ectilis, 1neredö szövet. 
Textus fibrosus, rostos szövet. 
Textus ne:r·vor·nm. = plexus nervornn1. 
Thalamencephalon (v. ö. thalamus 

és encephalo.!1), az előagy törzse. 
'l'hanhoffer : Osszehasonlitó J~let„ s 
Szövettana, pag 534 

Thalami co:rdis, a szivkamrák 
Thalami nervox·um optico:r•nm = 

thala1nus optic:us 
Thalami penis = corpora cavernosa 

penis V. ö„ thala1nus. 
Thalamns (v. ö. thalarnus), a csír. 

telep ? 
Thalamus (0 5-á).,a.µo;), fekvlíhely, telepi 

\'aqzok. »Fekhely« barbarism.us 
Thalamns opticns, a látó ideg telepe. 

V. ö Iíyrtl: Onomat anat. pag. 538 
Thalamns x·egalis = pericardiu1n, 
Thalassolut:c·on (~ 5-d/.l'l.O"O"l'l.1 a tenge1· j 

,Q ).ovTpÓ>1, a fürdö), tengeri fürdö. 
Thallochlo1•ns (v„ ö, thallu:>; y.).úlp~;, 

zöld), a zuz1n6k zöldje '· 
Thallns (0 '.:ro:.AAÓ;, :Joi/,Ao:~'il, zöldelni} j 

1) zöldelö ág; 2) a zuz1n6k telepe, 
a go1nba .. v. zuzm6test 
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Thalpsis (~ :Jti).~t;) = fomentatio. 
Thanatodes (::Jo:\lo:TWOij,:;), halálos, ha·· 

landó, halálokozó, mortife1, letbalis. 
Thanatodocimasia (v. ö. thanatos j 

~ 3ox.tµo:alo: a vizsgálás), a tetemlátá8 
Vulgo : halottkémlés, hullavizsgálat. 
V, ö. thanatodocimastes »Thanato
docin1asia« szóia nem akadtam ugyan. 
De ha van thanatodocismastes - kell 
hogy legyen thanatodocimasia is. 

Thanatodocimaste:r =--=
Thanatodocimastes (v. ö. thanatos ; 

0 OoxqJ.o:cr-r1)'p, Oor.tµao-n5; a ké1n), halott
kém„ Tetem.vizsgáló, tetemlátó., Ha
lottkén1 nem szép szó, mert a »kén1« 
szónak értelme kissé 3..lnok szinezet{i.. 
»Tetemlátó« ad norma1n »ká.:rl:ltÓ« 
(becsüs), igazlátó (bíró), n1i inagyará.n 
annyit tesz1 mint tetemvizsgáló, 

Thanatologia (v, ö. thauatos; 0 J...Ó"(O; 
a tan), szóról sz61·a: a halál tana. 
Balogh szótll,rában: hullatan. (Tuifel
lesleg n1ondva: elhull az állat, az 
en1ber ineghal. Tehát: az állat hul
lája - az ember teten1e.) A halál 
tiine1nényeinek tana? V. ö thanato„ 
docimasia. 

Thanatologicns, tha~atologns ( \'' ö„ 
az előtte valóval), haláltani stb 

Thanatophobia (v ö. thanatos i 0 rpó~o; 
a félelem), ha.lál-félelen1, félelem a 
haláltól. 

Thanatos (b ~c('UX't"o,;}i a halál 
Thanatosis (~ 5-o:vi'l"Wcrtc;), 1) halálra·· 

itélés, kivégzés ; 2) ]{ntl.1s sze1ínt: 
mortificatiot üszkösödés 

Thea bohea Linné, bohea teucse1je 
V, ö 

Thea chinensis Sims., a sinai vagy 
chinai teacsel'.je. Ennek féleségei: 
thea bohea L , thea stricta IIayne, 
thea viridis Linné. 

Thea Pecco, fekete tea, pekkotea 
Thea stricta Hayne V. ü. thea chi·· 

nensis Sims, 
Thea viridis Linné; v. ö. thea chi 

nensis Sims„ 
Thea vit'Ídis, zöld tea. 
Theatrnm anatomicnm (<0 :Jlo:-rpov 

a színpad), boncztani helyiség, boncz· 
terem? (Siebenhaar ). 

Thebaicinnm 1 thebaicinun1, tebai .. 
czin V .. i;i„ 

Thebaicnm = opium •. 
trhebaicns (-·), mákonyos„ Tinctu:ra 

thebaica = tinctu:ra opii simplex. 
Thebainnm (-), a thebain, tebain1 az 

opium egy alkotó része. 
Thebeninnm (-),a. thebenin, tebeniu 
Thebolactinum se„ acidnm, mákony

tejsav, acidun1 lacticumaféla- sav az 
opiu1nban. 

Theca (rj '.J~z"f/), a tok, szelencze, ta1tó1 

tár„ 
Theca cex·ebi:·i = craniun1„ 
Theca éordis = pe:ricardiun1 
Theca follicnli, a petetüsző tokja, 
Theca ovnli, a pete külső burokia, 

meze, involuc1 um ovnli externun1 
Thecae ligamentosae = bursae inu

cosae. 
Thecostegnosis (v. ö. theca és steg-

nosis), az intok szo1·osa, szükiilete? ! 
Theí'.nnm (v. ö, thea) = coffe'ínun1 
Theion (-rO 5'=:fo·1) = thion„ 
Theiothermae (v. ö. theion és thel·· 

mae), kénes hévvizek.. 
Thelasis (-i) ::J'~).m:;~; ?) = 
Thelasmns (0 5-'l),a.:crµÓr;,, 5-s:J...OC,tw sZO)J·· 

tatni), a szopás 
Thelast:r,ia (~ 5-l]A!Ícr-rpw:), a szoptató 

asszony, a dajka. 
Thele (~ ~1Jl.'/Í), 1. a női einlő; 2 a 

csecs bimbó. 
Theles"inm (thele kies. ?), L kis csecs~ 

bimbó ; 2„ szemölcs. 
Theleticns (v ö. thele), csecsbi1nbói 

stb. 
Thelil (arabs) = haemorrh~ús, 
Thelitis (v. ö. thele), csecsbimbólob 
Thelogonia = nymphomania. ··v ö„ 

thelygonia. 
Theloncns (v. ö„ thele ; 0 Őyxor;, a da

ganat), e1nlődaganat; az emlőtályog 
Thelon.ious =- theleticus 
Thelophlebostemm.a (v„ ö. thele és 

phlebostemm?-), circulus venosus Hal
leri, circulus venosus a1eolae ma.1n·· 
mae circumscriptus, csecsbimbó kö
rii.li edénykoszol'Ú, a csecsbimbó 
udvar, areola? 

Thelospasmns (v. ö. thele és spasmns), 
biinbógö1cs, spasmus inamillaru1n. 

Thelospasticus (v. ö thelospas1nus), 
csecsbim b6gö:r csös, 

Thelosteophyton (v. ö. thele és osteo·· 
phyton), szemölcsalakú csontnövedék, 
a csontszemölcs, 

Thelycns (:::lYJAuxó;), női, 
Thelygonia (~~),u; női; ~ yavrí a nem· 

zés)1 1. női gyermekek nemzése = 
~'tJA.uyovla. j a nö része a nemzésben; 
3. = helytelenül: nymphomania .• 

Thelygonon, thelygonnm = semen 
muliebre. Plinusnál: a n0i mag„ S 
pediglen megkülönböztettek : 

Thelygonon feminificum, nőnen1zö 
női mag 

Thelygonon marificumt fine1nzö nöi-
1nag 

Thelygonos (~'t)Auyévo;), nőmagzat· 
nemző. 

Thenar (t"O <.:.tt:vo:p, ~$(~~~v ütni, csapni)1 

1 vola n1anus ; 2 Jfjppok1 atesnél: 

,i 
il 
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planta; 3. a hüvelykújj izompan1atja. 
- th0n:11 pollic.is 

Tliena:t' digiti minimi, a kis újj izom~ 
panu1~ja. \'-. ö„ hypothenar, V ö HyrtL 
On0n1at. anat, p. 542-·543 

Theobroma cacao Linné (0 '.:!só; az 
isten; ·rO ~pWµ.'7. az étel -- tehát isteni 
eledel), kakaofri Synonyn1 : c,,\cao 
sativa I.Jarn. 

Theob:rominicum »e acidnm, theo·· 
bro1ninS:lV (\-X,Tittstcin) V„ Ö. 

'Iheobi:·ominum (v. ö. theobronla), a 
theobromin, a kakao egy alkaloidja 

'I'heomania (Y,1 ~EoµCt.'l!'.a:). vallásos öriilt„ 
ség. Néha: valliisos iajongás. 

Theomaniacus (:T::oµO'.\ltaY.Ó;:) 1 vaHásós 
ő1·ültsegben szenvedő, vallásrajongó. 

Theoplegia (ó '.Jo:éc az isten, ·~ r.l:flyl} 
ütés) = 

Theoplexia (+, '.:Jo:on:),YJ.;La:), hütelcn ölö 
gutaütés, mintegy isten csapása. 

Theoi•·ema (-~6 '.js.r.Jp·í1p.o:), a tantétel.. 
Theox'eticus1 theox·icus, elrnéleti V ö. 
Theox-ia (-f1 '.:sw;i(l'.'I.) az elmélet. 
Theox·ia exclusionis, a 1üzárás eln1é-

let0; (exlusionstheo1ie) pl a 1aJ;: 
léte a sze1 'lezetben kiz8-111á benn~· a 
gli_n1ökór ]{oletkezhetésót, kifejlődését 

Theox·icns (:-swptr.:Í.;) = thecneticns 
The1 apeusia ('~ '::JspC1.r.su::1\a) = thera

pl,ntica., therapia 
'rherapensis (~ '.:Jspcirtsuat;) = the:rapia. 
Thera1>enta (Ó ~€f'C1.~t\J71};), az orvos, 

a p;yako1ló 01vos. Uiabb 1nünyelven: 
g·yóg:yász ! ,;(hvos<> inú.r nem elég 
finom!! 1~1edeti é1telme: ápoló 

Thexapentica, the:t'apeutice se.. ax·s 
(11 'Jspe1.r-sJnr.-fi Tlf..\11)), az orvoslás V 
il therapia 

Thei·apenticus ('.J't?Ct.";t<.U"ttY-:Í.;} 01 vo:-:-i, 
01 vosló, 01 vosl:Lsi. 

TherapÍa (~ ~tpo:1CE:ÍCt., '.Je.par.:súst'i t1polni, 
gyógyitui), :1 gy6gyik1s, az orvoslás; 
'~ gyógyitU.s vagy 01 voshí.,s tana 

Tlie:t a pia l.''a<.:ionalis, okszcr üo1 voslás 
Thera1>ia i·espixato:i:ia, belégcztct<'í, 

hrszivató 01voslá.s, 
Thexa1Jia syxnptomatica; v (i indi·· 

C<1tio sy1npto1natic:a 
Thersocata:r;·i·hus (-rO ':Jipo; tt nyár ; 

v i_i. cata11hns), fcbris íoen11ria, as· 
thma. foeuariu111 V. ö cata.1rhus 
aestivus 

Thexia (rC! '.::rr1pla; thrrion többese), a 
testbeli fé1·gek 1 bélférgek, 

Thei:iaca (c6'. '.JY)pt'XY.cl 1i:J.(L7'l.), el1e11111ét·· 
g(lk, l:iilönösen á.llati n1érges tninó.sok 

1 

ell > 11. \' ö theriacus. 

The:r·iacalis (v„ ö theriaca), L theria.k 
nyalati; 2· izzaszt6; 3. izzasztás által 
méregi:rt6 ! 

Thei:iacus ('.J11pt!XxÓ:;; 't"O S-1]p[o'.I u. vad·· 
állat), vadállati, vadállatokból - mér· 
ges növényekből készült) főtt 

Thexiati:ica (~'flp~.a:\.""ptx.-fi trttOt"Y)JJ.1)') = a1s 
v8terinaria-

Theriodectus ('.JY)pl0'0Y)X-;"0.;)1 mérges· ál
latokt:)1 1negrna1 t. 

Theriodegma (cO ~ptÓO.sy,uc:), mérges 
ma1ás, mérges harap.is 

Thexma, thex·me (TO ~tpp.Ci. 1 Yj ~E'.pµ'l]\ 
a meleg, hő 

Thermae (TO: 5-Spµc:i:, cr.Í '.JSpf-1.et.~), a hév
vizek, hévfiirdök. Balue·a calida sen 
tepida. 

Thex,mae chalybeatae, vasas: hév· 
vizek 

Thex·maemns ('.JEpµó; meleg; v. ö„ 
hae1na ), n1elegvéríí. 

Thermaesthesiomet:r'nm (v. ö ther-
111aesthesis; .:6 µí.:pov a n1érö)1 hő„ 
é1zés1né11:í. V ö 

The:c·maesthesis ('.:Jtpµ6~ 1neleg ; v. ö. 
aesthesis), a höérzés, a höérzék 

The:r,maestheticns (v ö. the1111aes · 
thesis), i11elegé1zeti, melegé1zéRi 

The:s:·malis ( v ö. the11nae), hevvizi, 
hévfor1ási 

The:r·m.aute:r (0 S-Zpf-1.a:i"t'IÍP) = therrnan
terion 

The:r'mantei:ia (TO: '.:Jsp,u11:,,.·c~1 ptl'.'I:) ~ ther-
111(1,ntica 

Thermaute:rion ("rO S-t,'.)µrt'>T~·pto~ R(. 

&1··:0.; edényj S'o:pµxL\lt:··J 1nclegítni)1 me
lcgítö 111elengétö eszköz Pl hóv
l:orsó1 n1eleg tégla sth 

Thermautica {"trl S-tpµo:~nxa~), 1nelegitö 
szerek V. ö 

The:t·mauticns (S-tp/J.a:J"ttxó.;, '.:l-tpµ:1.\l.:~
;to; ), 1nelegítö 

Thermantidotum. ('.:tpjJ.Ó; 111elcg; ,C 
a:r~U5o"t"O\I ellenszer), l ellenszcl' ah() 
ká1 os hatása ellen; 2 lá7.ellenes, liíz· 
csilln.pit6 szer 

The,x·masia (·~ 'js.p:;;?-OÚ:t), ,meg1ne,~e7e
des1 a meleg1 a, ho, forrosá.g, hoseg. 

Thex·masma (rO ~:Jo:'.pµ~O"f-1.a), a 111elet'f, a 
J11eleg ho1ogatás 

The:r·me (11' S-tpµ.Y)), 1 a, nleleg, a hö i 
2. n1elcgfürdő i 3. for161áz. 

The:r·melecti:icitas {v ö. therme ás 
elcctricitas), hövilla1nossá.g1 hőelek
tromosság. 

Thermelectx·icus (v ö„ thern1elcct1i
citas), l1ővillan1ossilgi, hőelektro1nos 

The:r·mocansic;; ( v ö the1 ina és ·~ xo:~(J'!; 
:~ siités)i a sütés 

Thex·iaca (v ö theriauns) = electna-
1in111 a101natic11111 cn1n opi{1, 

Thexiacn. Anclroniachi, \. elenczei tho 
1ink ~· ltíO lészLUl lis8zealkotva 

1 Thex·xnocausticus ( v. ú. thenna ~s 
{ans!-ir:us), sütő, égctü, izzító. 

j 
1 

1 
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Tliei:·mooanter Pacquelini (v. ö. 
therme; a Y.au:ifp a sütő), a sütő hu·· 
xok, Pacquelini„féle sütő vas 

The:r·mochemia. (v. ö. therme és 0he·· 
mja), a hő vegytana, a hö vegyi ha 
tásának tana 

Thermochemicus (-), nü a thermo
chemiára vonatkozik 

The:r·mo-electricitas, thermo„electri-
0us. V. ö thermelect1icitas 

The:rmolnsia. (v„ ö„ theune és ).mfs~v 
fürdeni), meleg fürdő meleg fürdés, 
hév fürdő 

The:r·momet:ricus (-), hömé1ési, hű0 

mérő„ V. ö 
The:1·momet:r·um, thermomete:r· (:Jsp„ 

µé; meleg; TO µ{rpo'I a mérő)1 a hö-
1nérö„ Maxi1num-thermometer, mini·· 
mum-thern:.ometer {újabb barba1is·· 
n1usok)„ Balogh szótárából. Magya
rúl?? 

The:1·m.omnltiplicator (5-spµÓ; rneleg; 
1nultiplicator sokszorozó Vox hy
brida), hővillán1os sokszorozó. Balogh 
szótárából. 

ThermopoBsis (v. ö thern1e é~ ~ Tiol'tjcrt; 
fejlesztés), höfejtés, hőfejlesztés 

The:rmopoeticus (v. ö. the1·n1e i no~"f)
nx{; fejlesztll), hőfejtü, höfejleszttl, 
höfejlesztési 

The:r·moscopicus1 htl1né1ői \7 b„ 
Thex·moscopium (::J$p)J.o'.; hö, O"Y.OT.:e:tv 

vizsgálni) = thermometru111 
Thex·moste::r·esis (v„ ö. thern1e; ~ cr1i-· 

p"i)crt.; fosztás), hőelvonás 
Thermoste::r·eticus (v ö the1·n1ostc· 

resis) 1 hűelvonási, hőelvonó 
The::rmotherapia (Sepµ.Ó; meleg; v. ö 

thexapia), szóról szóra: höo1 voslás, 
hővel való orvoslás. Értendő: hllel
vonó orvoslás, hőelvonó gyógy1nód. 
Xóhn, = hyd1othe1a:r)ia 

The1·motes (T, '.Jepµó-rri;), a hö, a meleg 
The:r·motica, thermotice se, scien„ 

tia), a hö tana 
Thex·moticns l::Je:pµÓ.; meleg"), hő okozta? 
Thesiopnoe (v. ö. thesis itt fekvés 

é11ielemben; és pnoö), l\'[arschnJ-Ilall .. 
féle légeztetés, 1\íarschal-Jiall-féle be·· 
lég·cztetű e~járás félholtak, vélt hol
tak {vnlgo: tetszholtak) felélesztésére. 

Thesis (·~ ::-icrt;), a fektetés, a feladat, 
vélemény;. 

Thevex·esinnm (-), a theveresin, te~ 
' ve1ezin ·v. ö 
Thevetia iccotli DC , az ikkotlíía. 

Azonof:l: cerbe1a thevetoides H B 
v Ö, 

Thevetia neriifolis Jnssien ('!'hevet 
barát nevére), ikkotli féleség„ lkkotli 
fának azé1t 11eveze1n, n1ert igy neve
zil;; e fákat ·-· a benszülilttek V ö 

\Vittstein: Hand \\ örterbuch det Phar
macoguosie etc. pag 351. 

Thevetinum, a thevetin, állítólagos 
glycosid a thevetia neriifolia nevii 
fa magjában, mely azonban Cerva 
sze1int nem egyéb mint: 

Thevetosinum, a thevetosiu, thevetía 
iccotli glycosidjaJ az ikkotlimag inér
ges anyaga„ 

Thiacetoninnm (v. ö. thion és aceto· 
num) 1 thiacetonin ! 

Thialdinnm. (? !), thialdin. 
Thialolenm (thiou és oleun1), há1on1 

szar kénes aethyl? 
Thio-·acetaldéhydnm (hybridu1n ), tl1io. 

eczetaldehyd. Balogh sz6tá1á.b6l 
Thioalaninum (? ?), a thio-alanin, 

cystin Balogh szótárából 
Thioallylaethe:r:· (v ö„ thion, allyliu1n 

és aether), kénes allylaether Balogh 
szót<l..rából 

Thiocai:bamidum (v. ö thion és carb·· 
an1idu1n), kéues karba1nid, kénes 
hugyany„ Balogh szótárából. 

Thiocinnoleum ( v. ö. thion ; cinna
mo1n1nun1 első szótagja - clnn és 
TO Sl,O'.~ov olaj), kéues fah~j olaj ; a 
thiocinnol. 

Thiofn::r·fu::rolenm (v„ ö. thion és Í111·· 
furolu1n), kénes furfn1·ol - thiofu1„ 
fur ol. 

Thiomelanicnm acidnm (v. ii.. thion i 
)JiM1..; fekete), acidu1n thiornela1iicun1, 
thion1elansav ! ? 

Thion ("rO Ss:fo-;), a kén. 
Thionu:ricum. acidum (v ö thio11 és 

és u1 on), kénes lní.gys:1v. 
Thiosinaatminum (v„ ö. th:on; sinapis 

első sz6t:igj11 i amin= a1111nonh1cnm}, 
kénes n1ustárolaj, légkönPg ! ! 

Thiother•mae = theiothP1mae 
Thlasis (y) ~),dat;), a zúzás, zU.7.lidás 
Thlasma (70 '.:l).i.crµ.o:), a zúzott hely, a, 

zúzódás. 
Thlaspi bu:r·sa pastoris Linné (TO 

:i1,dcrítt Dioscoride:::), pá8ztorta1sóka.. 
Eöz1q elven: paperszény, béka tarsoly, 
\ériLllitó fü, vad1nustár. Synonyn1jai: 
úapsella bu1sa pasto1is C1·tz. ; nas·· 
turtinn1 bu1sa pusto1is Roth. 

Thlasta, thlastes (0 '.JAÚ.cr't"YJ.; a zúzó), 
a zúzó, a zúzó szerszá1n 

Thlasticns ('.:i"AaanXó;), zúzó, zúzódásos. 
Thlibodeodermitis (felesleges szü); 

értsd: derrnatitis ex contusione ort.a, 
dermatiti;; contusiformis, 

Thlipsiencephalns, thlipsiocepha„ 
lus (v. ö. thlipsis és encephalns 
Geofiroy St Iiilaiu~), szörnyetJg, 
Jnelynek agyveleje a terhesség lefo
lyJ.sa alatt sé1 ülést szenved vén (? !) 
to1zképcn, csenevészklÍpen fejlődött 
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ki. Szóról szóra: csenevész volejü 
szörnyeteg! 

Thlipsis (r) :J),~~~;), összenyomás, nyo·· 
nyomás, thlasis. 

Thlipter {Ó '.:JA~~t"<ÍP )1 á zuzó, nyomó, 
Thlipticns ('.J),t7':-txd'.;), zúzott, zúzó, 

zúzódásos 
Thnescologia \:'J'v·f,crxc~v halni; Ó ),Ój•o; 

tan), a halál tana; a halálozás tana 
Thnescologicns, thnescologns ( v ö 

thnescologia), hálálozástani 
Thoxachyper"t:i:·omns (v. ö. tho:i:ax; 

~n~p túl; 0 •p6µo; a r·ezgés), pectoris 
tren1or ninlius, rendellenes nagyfokú, 
módnélküli mell1·ezgés ! 

Tho:taciea sc remedia, mellszerek. 
-v ö 

Thoracicus ('.:Jwpo:x(x.Ó;), melles, melli, 
1nelhe vonakoz6. Nervus tho1·acicus 
internus respirato1ius, a r·ekeszideg, 
nervus phrenicus Nervus tho1aci
cus longus, hosszú n1ellideg ;„ ner vi 
thoiacici anterioi·es et posteriol'es, 
inellső és hátsó mellidegek 

Thoi:·acocentesis (v. ö„ thorax és e:;en·· 
tesis) = paracentesis thoracis. 

Thor'acocentetícns (v ö. az előtte
valóval), n1ellcsapolási, mellcsapoló 
stb. 

Thox·acocyllosis (v. ö tho1ax; ·~ xÚ),
Áúlcr~; a ferdülés), n1ellkasferdülés, 
n1 ellgö1 bülés. 

Thoracocylloticns, thoracocyllns(v. 
ö„ az elötteva.lóval) ferde n1ellü stb. 

Thoracocymec~os (v. ö thorax; TO 
x.V,u.:z a halj cl -fiy_úl; a hang), pecto1·is 
tonus nndulosus, a locscsaná.s hangja 

Thoracocyxtoma (v. ö„ thorax; ~ x.1J'p
Túlcr~;. TÖ x.Vpnuµa a púp) a mellpúpi, 
elöglirnye 

Thorac.o;ocyi:·tomaticns (-) 1 inellpúp, 
incllpupos 

Thoi:acöoyz·tosis = thoracocyrtoma 
Thoracocysticns1 rnellhólyagos, inell„ 

tömlős V. ö 

Thoracocystis (v. ö, tho1ax és cystis}: 
1. elzsá.kolt n1ellüiegbeli izzad1ni1ny; 
2„ cchinococcus pulmouu1n? ? ? 

Thoracodidymns (v ö thorax; ó 
0-[0uµo; az jker ), mellen összenőtt 
ike1szö1nyeteg. 

Th.oracodyne, thoracodyuia (v. ö„ 
thorax; ~ COV1111 a f3.jdalo1n) 1 a mell
fájdalom, mellzsába, csUzos nyilla.1ás, 
n1ellnyilaliis, mellnyilamlás 

Thoracodynicns, thox·acodynns (v ö 
tho1acodyne) 1 mellnyilanüási, 

Thoracogastrodidymns (v ö. tho1ax 
gaster és ó 010uµo;), mellen s hn.son 
üsszen~:tt ike1szö1nyeteg 

Thoracomonodidymi = thoracodid:r
mus 

Thoracomyodynia. (v. ö-. tho1ax és 
myodyuia), czúzos mellizomnyilalás. 

Thoracopagns (v ö thor·ax; r.:~yd; 
összekötött?), mellen összenőtt iker. 
szörnyeteg V. ö. synthorax, steruo
pagus, thoracodidymus, xiphopagus. 

Thoracopagns tetxabrachins, négy 
karú mellen összenőtt ikerszörnyeteg. 

Thoraeopagns trib:r·achins, három 
karú mellen összenőtt ikerszörnyeteg 

Thor·acopathia (v. ö„ thorax; cC 7i:l'.i~o; 
a bántalom), mellkasbántalom, mell„ 
bántalom 

Thoracopathicns (v ö thoracopa
thia), n1ellbántalrnas. 

Tho:c·acoschisis (v ö. thorax; ~ a·1Ja~; 
hasadék), mellhasadék, nyilt mell. 

Tho:c·acoscopia = stethoscopia. 
Thor·acoscopicns = stethoscopicus. 
Thoxacoscopinm = stethoscopium„ 
Thoracosphygmns (v ö thorax éR 

sphygmus), a melllüktetés, a szívlökés„ 
Thor·acostenosis (v. ö. tho1ax és ste

nosis), mellszükiilés, rnellszorulás? ! 
Thoracotx·ómos, thox·acotromns (v. ö. 

thorax i Ó -rpóµo:; a rezgés), a 1néll
rezgés. 

Thoxacnlnm (thora:x: kies.), vállfHzö 
Thorax (cl ::Jc.lpo:~), a mellkas, a n1elL 
Thox·ax lintens = thoraculun1. 
Thoxax paralyticus, hosszú, 8Zlík 1nell, 

szűk 1nell 
Thox·os, tho:r·e (~ Sopo';, ~ '.Joprj), az 

ond6. 
Thox·nlns V. ö, torulus 
Thr'ansis (~ Spa\ícrt;), a törés, eltiirés, 

tö1edezés 
Thx·ansma (t'O '.Jpaücrµa), a tö1t da1·a.b 
Threpsis (~ '.Jpélµt;), a táplálkoz:is, t.áp~ 

ia1as„ Nutritio. 
Threpsologia (v ö. threpsis i Ó AO'yo; 

a tau), a táplálkozás tana. 
Threpsologicns, tlu·epsologns (v. ii. 

az elöttevalóval), táplálkozástani, ki 
táplálkozástannal foglalkozik. 

Thx·epticns (':Jpercnxo';), tápláló, táplálM 
kozási stb 

Thrida.x, thxidacium (6 ':Jpl0o:~ 1 ::l"ptaá~ 
X(OI/; Pape szerint: saláta), a saltitu 
besli1itett uédve Jelenleg a iiárizsi 
jóféle saláta nedvének mükifejezése 

Thi:·ix (l] 5pl~), a haj, szőr, hajazat. 
Thx'Ombocysticns (v ö. thrombus és 

cysticus), mi a véuög burokjá1a vo
natkozik„ V. ö, 

Thrombocystis (v ö thrombus és 
cystis), a vérrög burokja, tö1nlője. 

Thrombodos, thromboides (~poµ~cJ
Ű't):;, '.Jpoµ~::ietOrj:;), vérrögsze1H, vérrö· 
gös. 1{. ü. th1·on1 bus: 

,. 

' 1 
1 
1 

1 
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Thx•omboschesis (v. ö„ thrombus; 
fcrx,e~v visszatartani), vérrög-megreke· 
dés, a vérrög megrekedése„ v„ ö 
thrombus. 

Thx·omboscheticus (v, ö. az elötte
val6val), mi a vérrög megrekedésére 
vonatkozik 

Thr·ombosis (~ ~pÓ!J.~WO'~; a megalvás, 
megalvad8.s), a vérrög képződése; ille· 
tí:lleg rögokozta véredény„betömülés, 
V. ö„ tbromb:us 

Thx·ombosis compxessionis, össze„ 
nyomás-okozta vérrög-képződés, nyo
más-okozta véredény-betömülés, vér
edény· bedugulás. 

Thrombosis dilatationis, a véráram 
pangása„okozta i·ögképzödés. 

Thrombosis lactea, tejrekedés. 
Thrombosis maxastica, agg·ko1beli 

véxrög„képzljdés, aggkorbeli vér
edénybetömülés v. bedugulás 

Thrombosis traumatica1 sé1 ülés-
okozta vé11ögképzödés. 

Thr·ombosis venae pox-tae, a veröcz„ 
ér betö1nülése, bedugulása. 

Thx,ombosns (hybridum Balogh szó
tárából) = thrombodes 

Thr·ombus (0 ~po'µ~o; alvadék), a rög, 
vé1rög. >Tömesz« rosz alkotás. T ö
m e t? V. ö a Nsztár idevonatkozó 
czikkével 

Thr·ombus capitis neonator-um = 
cephalae1nat0ma 

Thrombus scx·otalis, haematocele 
scrotalis 

Th:i;·ombus vaginalis = 
Thrombns vnlvae et vaginac = hae·· 

matou.a vaginae et vnlvae = ely
troncus vaginalis 

Thr-ypsis (~ 5'pi1Yit;), a zúzás, szétzúzás, 
porrázúzás, elrriáll~s, 

Thrypticus ('.Jp1J7t't"~xó;), törő, zúzó, 
mállékony. 

Thuja ar·ticulata Desf., ízes életfa. 
Synonym: callitris articulata Vent 
v„ ö. 

Thnja Occidentalis Linné (~ ~ütC1., 
~fo:), nyugati életfa, nyugati tujafa 

Thnjetinnnt (v. ö thuja), thujetin 
Thujigeninum (v. ö. thuja), a thuji

genin, sárga kristályos anyag. 
Thujinnpi. (v. ö. thuja), a thujin7 

sárga kristályos anyag 
Thus {'rO ~u'o; tömjén, füstölőszer), a 

tömjén, olibanum, Manna thuris = 
olibanum 

Thus americanum, amerikai szurok. 
Thus lybicum = ammoniacun1 thyR 

miama 
Thus vulgar·e = r esina pini. 
Thylaciacai:·us (v ö. thylacium és 

aca1us) = acarus folliculo:rum„ Fe
lesleges. 

Thyla9iitis (v. ö thylacium) = acne 
rosacea (Siebenhaar és Kraus)„ Vi. 
nominis - tulajdonkép tüszögyula
dás, :faggyúmirigygyuladás. v„ ö. 

Thylacinm (-rO ~1Jf.cix~ov, Ö 5'1.ÍAa:~ stb ), 
1. tömlő, zsacskó j 2. faggyúmirígy
tüszö - crypta se bacea ; 3„ a mag~ 
zatbutok kitolulása szülés közben. 

Thym8..sthma (v„ ö. thymus és asthma) 
= asth1na thymicum. 

Thymelaea (~ ~r.iµú,afo:) = daphne n1e· 
zereum 

Thymelaeae cox·tex: = cortex meze1ei 
Thymelaeae monspeliaceae co:i;·tex 

= cortex gnidii, daphne gnidiun1 
Linué ké1·ge. Olasz farkasboroszlán? 

Thymelcosis (v. ö. thymus és helcosis), 
kedeszmirigytályog, kedeszmirigy-fe„ 
kélyesedés 

Thymelcoticus (v .. ö az előttevalóval), 
kede.szfekélyes stb 

Thymennm (v. ö„ thymolum)1 a dé„ 
n1utka illó olajának egy alkotó része, 
a thyruen„ 

Thymiama ('rO ~1JµfrqJ.o:), a füstölő szer; 
2. thus lybicum. 

Thymiasiotechnia (~ 't"~'f.."1] a művé·· 
szet és thymiasis) = 

Thymiasis (~ 5-uµLo:cn:;), 1 a füstölés ; 
2 füstölés mint orvoslás, füstöHS 
gy6gyitás, íüst.öHí 01 >'oslás. 

Thymicns (~uµ~xi;Í:; bátor), kedeszmb:i
gyes stb. -yenae thymicae, kedesztáji 
erek, kedebzerek 

Thyminum (v. ö. thymus}, a kedesz-
1nirigy nedve 

Thymioma {-), függöly, »C z i m b a· 
1 0 m s z e g„-i: v„ ö,. thymiosis 

Thymioma indicnm thymiosis 
indica ·v. ö„ thymios1s 

Thymiosis, thymioma (-rb ~ÚµlO\! = 
condyloma), föggöly - >C z i m b a„ 
1 o m s z e g« - képzí:ldése 

Thymiosis indica = fiamboesia, pian. 
Egyéb inegnevezései : elcphantiasis 
indica, scrofula molucca.na, variola. 
amboinensis 

Thymioticns (v ö tliymiosis), függí:I„ 
lyös, czimbalomszeges stb 

Thymitis (v. ö. thymus), a kedeszlob, 
kedeszgyuladás 

Thymium, thymion ("-rO 5-Úµ~o\!), faka.· 
dék1 függöly, a czimbalomszeg, con
dylon1a, 

Thymodes (~vµod&1]~.~vµhl01]:;), 1.. heves, 
haragos, bátor ; 2 kakukfüszagú, 
demutkaszagú 

Thymolnm (v, ö thymus serpyllum), 
a thymol, demutkakámfOr, kakukfü
kámfor„ 
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Thymopalhla 642 Ti!ia parvifolia Erhardt 

Thymopathia (ó '.JuµÓ,; a kedély, ":'0 
7i:d.'.Jo; a bántalom) = psychopathia. 

Thymopathicus ( v. ö thyn1opathia), 
1.:edélybantaln1i, elmek6ros1 psyého
:patbicus 

Thymosis (1'j SÚµ{l)crt;), 1 felhevülés, 
szenvedélyességj :2 Van Helmont-·nál: 
= archaeus; 3, Hippokratesnél 
köhögéses inger. 

Thymum (rO ::!<ú,u.ov) = thymus 
~hymus (ó ::Juµo';), 1. a kedély; 2 a 

kedesz, kedeszmirigy, glaudula thy
rnus (Ó dO-i)v ~uµoU mellen ülő mirigy).. 

Thymu.s serpyllum Linné (ő '.:iÚµo;), 
kakukfűdémutka 

Thymus vulgai:·is Linné, közönséges 
démutka. 

Thyi:-adenosci:i;xhus, {v ö. thyreodes, 
aden és scirrbus), a paizs1ni1igy ro»tos 
i:ákja1 scirrhus glandnlae thyreodeae. 

Thyreai::·ytaenodes, thy1'·earytaenoi
des (é '.J'J?EÓ; a paizs; v. ö, arytaenodes) 
pajzg .. kancs6 porczogói; pl rtlusculus 
thyreo-arytaenodes, paizs-kancsó-po:r·· 
czog6izo111 

Thy:a:emphraxis (0 '.'.Jupeó:; a paizs; 
v. ö ernphraxis) = thyreoncus„ 

Thyx·eoaden (0 .:Jupe:d'~ a paizs ; v„ ö 
aden), a paizs1nirigy 

Thyreoadenitis (v. ö thyreoa.den), 
paizs1nirigy-g:yuladás, paizsmirigy lob. 

Th.yreocele (v ö„ thyreoaden és cele) 
= thyreoncn.:<. 

'l'hyx·eodeocynanche (v. ö thyreodes 
és cynanche), paizsmirigygyik, paizs·· 
inirigygyuladás 

Thy:r·eodes, thyr·oides, thyr·oideus 
('.iupeoe:(B·~;, S"upe{.5Ü1J;), paizsszer{i, paizs. 
nJakú. Os thyrodes = patella.. Carti
lago thyreode.s, paizsporczogü, paizs
porcz. Plexus thyreodes se. nervi 
Sy1npathici, az együttérzö idegnek 
paizsmirigytáji fonata„ Veuae thyroi„ 
deae, a paizsrnitigy és tájának erei 
Glandula thyroides, a paizsmirigy 

Thy:reoditis (v„ ö thyreodes s0 glau
dula), a r>aizsmirigy gyuladása 

Thy:r·eoides, thy:r eoideus =thy 1 eodes. 
Thy:r·eoitis (0 '..J"upeÓ; a paizs j ért.sd: 

paizs1nirigy), paizsmirigylob, paizs
mirigygyuladá.s Néha: thyreoncus, 
struni.a. 

Thyx·eoncu.s (0 ~up::ó;; a paizs ; Ó Öyv.os 
a daganat), 1„ stru1na, brouchocele i 
2„ paizsmirigy-daganat. 

Thyreopha:r·yn.gens (Ó '.Jvpeó; a paizs 
-- és pharyngeus), paizsporczogó -
garati. Mnscnlus thyreo··pharyngeus, 
paizsgaratizo1n \T ö. musculus con
strictor pharyngis superior„ 

ThyJ:·eo-phary:ri.go··palatinns (Ö 'Jupeó:; 
n. paizs j v. ö pharyngo-palatinus) 

se.. musculus, paizsgarat-szá.jpadlás. 
izom 

Thyreophi:·axis = thyremphraxis, 
Thy:r·eophyma (0 '...'"up::é; paizsmirigy 

értelemben és phyma) = struma 
Thy::r·eophyma acutnm (-)1 paizs

mirigytályog. 
Thyreotomia (0 5-JpEÓ; apaizoiporczogó j 

T$µ11:;1~ 1netszeni), a gége felhasitása, 
gégeuyitás, gégemetszés. V. ö l:aryngo
fissio, laryngofissura, {la:ryngofissura 
inkorrekt, mert ez: = gége hasadék, 
gégerés) 

Thyreoto:micns, thyreotomu.s (v„ ö. 
az e1ötteval6val), gégenyitási stb 

Thy:r·epiglotticns (0 ~upEÓ::; paizspor
czogó i v„ ö eriglotticus ), paizspor
czogÓ·gégefedö pl. szálag. 

Tibia (-), a sípcsont, szá.rcsont Syno
nyn1jai: os tibiae, focile majus, cnen1e, 
arundo cruris inajor, oanna V„ ö. 
antienen1iu1u 

'l'ibia minox· = fibula, 
Tibiaens (rosz szó) = tibialis 
Tibialis (v ö tibia), sípcsonti Neivus 

tibialis antious et postieus, a mellső 
és hátsó sipesonti ideg. Venae tibia· 
les, sípcsonti v szái:esonti erek. 

Tibiocalcaneu.s (v. ö„ tibia és calca· 
neus) se musculus = soleus. 

Tic convu.lsif (fr.) = spasmus facialis 
Tic doulon:r·eux (fr·) = prosopalgia, 
Tic :rotatoi:r·e (ír.)= spasmus nutans 
Ticticns ("nx.-nxO~). szülési, szüli).. V,. ö 
Tictologia (T[Y.re:t~ szülni), a szülés 

tana. Ez volna az 8rtelrne, l{-rauil 
sz6tá1ában PloucCJ_uet szerint: :vl)ie 
Ijehre von rler Zahl der Gebu1te11 
und der da von abhiLngigen Bewegung· 
in der l~evöll;:erungssu1nme•' A szli.· 
let.ések befolyása a népessógi:e. 

Ticunas, tikunas, tikuu<iz-méxeg, 
ame1·ikai nyilméreg„ 

Tiglinicum se, acidnm, a tiglinsav, 
illó kristá.lyos sav a krotonolajban 

Tiglíum officinale Klotsch = cro· 
ton tiglium Linné Igy találo1n ezt 
Balogh taniír I{ommentárjában pag. 
850. Wittsein sze1:int : croton tigliu1n 
Larn„ Kinek higyjen az ember ? 

Tiko:r·, tikha:r· (?), kurkuma··kemé
nyitö, kelet-indiai arrowroot, (arro
rut ?), curcun1a angustifolia, curcuma 
leucorrhiza keményitöje. 

Tiknnas = ticunas 
Tilia grandifolia Eh:rha:rdt, nagy· 

levelű hársfa Synony1njai: tilia cor· 
difolia Bess, tilia europaea var, L,, 
tilia rnollis Spach , tilia pauci:flora 
Hayne j tilia platy·phyllos Scop 

Tilia pa:1vifolia Eh:rhardt, kisleveH\. 
hársfa Synonymjai: tilia cordata. 



Tillosis 643 Tinctura castorei 

~íill , tilia europaea var Linné; 
tilia 1nicrophylla Willdenow, tilia. 
sylvestris Desf,, tilia ulmifolia Scop 

Tillosis (-) = tilsis, tilmus. 
Tilma (-rO ,(),µa;), a tépés, tépet. 
Tilmos, tilmus {Ó TtAµÓ i;), a tépés, ki-

tépés 
Tilos (0 t-0.oi;), finom szőr - kiilönösen 

puha szőr. 

Tilsis (,] TÜ,crt;) = tilmos 
Timbre {fr, ), a hangszín, haugárnya· 

lat, \T. Ö 

Timbx·e metalliqne {fl:. ), a fé1nha11g, 
fé1npengés. 

Tinca ( cyprinus tinca), czo1np6 Os 
tinoae = oriilcium uteri, 

Tinctio (tinge:e festeni), a festés 
Tinctnra (-) 1 a f€stvény, szeszes 

oldat, 
Tinctnxa absinthii composita, ösz· 

szetett ürömfestvény 
Tinctur·a aconiti tnbei:·nm, sisak

gun1Ó v sisakgyökér festvény. 
Tinctnra acori, ká.lmos festvény 
Tinctnra actaeae s. cimicifugae, 

taktafestvény. 
Tinotnr-a aether'ea, éteres festvény, 

éteI'es oldat, égényes festvény. 
Tinctur·a alcoholica,szeszes festvény, 

szesz oldat. 
Tinctnr·a aloes, aloi::\ .. festvény„ 
'I'inctnra aloös oomposita, összetett 

alo8-festvény. 
Tinctnra amara = tin0tu1·a stoma·· 

chi0a. 
Tinctux·a amb:rae, amb1a-festvény. 
Tinctnr-a ambrae cum moscho, 

ambra és pézsma··festvény. 
Tinctnra angelicae, angelika .. fest

vény 
Tinctura anodyna composita = 

tinctu1a opii composita 
Tinctur·a anodyna simplex = tinc

tura opii simplex. 
Tinctnr-a antifebrilis Jobb: tinctura 

antipyretica (1nert antifebrilis: hybl"i·· 
dum). · 

Tinctura antimiasmatica Köchlini 
composita, Köchlin Ö>'szetett gerj
ellenes, f e 1 t ö v e s z t Ö festvénye. 

Tinctnr·a antim.iasmatica Köchlini 
simplex, 'Köchlin egyszerű gerj
~llenes - fertövesztö festvénye 

Tinctnr•a antipyr·etica 1 lázvesztö 
kinalos festvény v .. 0hinafestvény. 

Tinctura antipyx·etica nosocomialis, 
k6rházi lázellenes, 1 á. z vesz t ö fest
vénye„ 

Tinctnr-a arnicae fl.orum, kappan
őr vüág„festvény. 

'l'inctnra arnicae plan.tae totius, 
kappa.néírfestvény„ 

Tinctnr•a ar·omatica, illatos f0stvény, 
Tinctu.r·a aromatico~acida, illatos 

savanyú festvény. A m elixirium 
vitrioli Mynsichtii, Mynsicht kén
savas illatos festvénye 

Tinctur-a artemisiae radiois1 üröm„ 
gyökérfestvény. 

Tinctnra asae foetidae, büzaszatos, 
festvény. 

Tinctur·a aui:antiornm coi:·ticum, 
na1 ancshéjfestvéuy. 

Tinctnra ani:·antior·um 
composita, összetett 
fe,;;tyény 

coi:·ticum 
narancshéj·· 

Tinotnra balsamica, balzsamos fest. 
vény. 

Tinctnra Bastleri, Bastler-f6le fest·· 
vény 

Tinctur·a belladonnae, maszlagos 
uadr agul,ya-festvény, 

Tinctura benzoes, benzoe-·festvény 
Tinctni:·a benzoini composita, ösz·· 

szetett beuzoiu--festvény 
Tinctura bnchu, buku-festvény. 
Tinctur·a bnrsae pastoi:-is, pásztor. 

tarsóka festvény. 
Tinctura caincae, kainka-festvéuy 
Tinotura calabar·um., kalabárbabfest

vGny 
Tinctur·a calami (Balogh szótárából) 

= tinctura acori. 
Tinctn:r·a oalambae, kolombo·-fest

vény, 
Tinctn:ra camphor·ae composita, ösz

szetett ká1nfor-festvény 
Tinctu:r·a canellae albae, kanella

festvény. 
Tinctu:r·a cannabis indicae, indiai 

kender-festvény. 
Tinctur·a cannabis sativae hei:·bae, 

kenderfü .. festvény .. 
Tinctura cannabis sativae semi·· 

num, kende1mag-festvéuy. 
Tinotu:ra canthai•idnm, kő1isbogár

festv-ény. 
Tinotn:ra capeici annni, paprika .. 

festvény. 
Tinctura capsici annui compbsita 

= liuimentu1n capsici 
Tinctura ca:c·damomi composita, 

összetett ka1damonJ.„festvény 
Tinctu:ca ca:c·damomi simplex, egy·· 

szerű karda1non1„festvény. 
Tinctura cardui benedicti, áldott 

csüküllÖ··festvény. 
Tinctura carminativa, szélhajtó fest· 

vény, 
Tinctu:r·a cascaxlllae , kaszkarilla

festvény„ 
Tinctnr·a castor'ei, h6dony-f0stvény 
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Tinctura castorei aetherea 644 Tinetnra lupulinae vinosa 

Tinctnx'a castox ei aetherea, éteres 
hódony-oldat, éteres h6dony„festvény„ 

Tinctura castoxei anglici1 -ángol„ 
hódony„festvény 

Tinctura castoi:•ei moscovitici, orosz 
hódony„festvény 

Tinctux·a catechu, katechu-festvény' 
Tinctuxa chamomillae, székfűvirág

festvény. 
Tinctui;·a chinae composita, össze

tett chinai festvény, összetett china„ 
festvény 

Tinctuxa chinae simplex, egyszerű 
kina„festvény, egyszerű china„fest
vény. 

Tinctnx'a chinoidini, chinodin-fest
, vény, kinoidin-Íestvény. 
Tinctura chixatae, chllata-festvény„ 
Tinctuxa chloxofo:a;mii composita, 

összetett kloroformos festvény. 
Tinctura cimicifugae = tinctura 

actaeae. 
Tinctuxa cinae, czina·festvény, 
Tinctnxa cinchonae, czinkon fest

vény, cinchona-festvény; 
Tinctnx'a cinnamomi, fahéj·festvény, 
Tinctura citx-i pux·gans, solutio seu 

potio citratis magnesiae effervescen
tis? Hashajtó czitromviz, olvasztó 
czitromviz. 

Tinctnx'a colchici, őszi kikiiics-fest
vény. 

Tinctuxa colocynthidum, sártök
ft'stvény. 

Tinctura conii macnlati, bihökfest„ 
vény, 

Tinctnxa coto, koto-festvény. 
Tinctuxa c:a;oci, sáfrányfestv0ny. 
Tinctuxa cubebarum, kubeba· fest-

vény. 
Tinctux·~ cnrcnmae, kurkuma, .. fest

vény 
Tinctuxa digitalis, gyüszünke-fest. 

vény. 
Tinctura digitalis aethex·ea, éteres 

v„ égényes gyüszünke-festvény. 
Tinctnx·a dnlcamarae1 édes„keserií

festvény 
Tinctnra enulae = tinctura helenii, 
Tinctnra eucalypti globnli, eukalyp·· 

tus-festvény, 
Tinctura euphox'bii, ebtej-fCstvény„ 
Tinctux-a fabax·um Scti-lgnatii, Szt.· 

Ignáczbab-festvény„ 
Tinctuxa ferri acetici aethex·ea, 

égényes v. éteres eczetsavas vasfest 
vény? 

Tinctura fex·ri chlox·ati, vashalva
csos festvény. 

Tinctux-a ferri chlorati aetherea, 
éte1·es vashalvacsos festvény 

Tinctuxa fe:t'X'i pomati = tinctura. 
malatis ferri 

Tinctuxa formicarum 1 hangya-fest-
vény 

Tinctux·n fUliginis, korom·.festvény. 
Tinctnx'a galbani, galbanum-festvény. 
Tinctnx'a galla:tnm, gubacS··festvény„ 
Tinctux•a gelsemii1 sárga jázroin=fest„ 

vény. 
Tinctura gentianae, tlirnics-festvény 
Tinctuxa gentianae composita, ösz„ 

szetett tárnics .. festvény, 
Tinctuxa gnajaci, gu~jak-gyantn.„ 

festvény 
Tinctura guajaci aethei:'ea, éteres 

guajak-festvény. 
Tinctn:t'a gua.jaci ammoniata, a1nmo

niakos guajak··festvény 
Tin.ctux·a guajaci ligni, guajakfa„ 

festvény 
Tinctuxa guajaci volatilis, illékony 

guajak-festvény. Azonos: tinctura 
guajaci aetherea. 

Tinctux·a guaranae, guarana-f0stvény. 
Tinctu:r-a helenii, örvény-sertecsék

festvény. 
Tinctura helleboi:·i nigx·i, fekete 

húnyor-festvény„ 
Tinctnxa hellebox'i vixidis, zöld 

húnyor··festvény„ 
Tinctura hyosciami, beléndek„f0st

vény„ 
Tinctnxa jalapae, jalapa-festvény. 
Tinctnx'a jodi sen jodina, j6dfGst„ 

vény. 
Tinctnra jodi decolorata, szinevesz

tett jodfestvéuy. 
Tinctnraipecacuanhae,hánytat6gyö

kér-festvény. 
Tinctnxa juglandis foliox·nm, di6-

levél-festvény 
Tinctnx'a kalin.a, égvényes oldat? ! 
Tinctnra kamalae, kamala„festvény„ 
Tiuctura kino, kin6.festvény. 
Tinctnra laricis, fenyűfakéreg .. fest-

vény, Balogh sz6tárában: laris-.fest
vén:y, Honnan-e név ? J 6 volna, ha 
ezt megokolnák, me1t külömben ránk 
fogják, hogy fattyl.Íkat csempészünk 
be s u tty o m b a a magyar nyelvbe. 

Tinctnx'a lavandnlae composita, 
összetett lavandula„festvény. 

Tinctux·a limonis, czitrom-festvény, 
limoni-festvény. 

Tinctnx'a lobeliae aetherea, éte1·es 
porhonr ojt-festvény. 

Tinctn:i·a Ludovici = tinctura mar
tis tartarisata. 

Tinctnx•a lupnlinae, komlÓ··f0stvény. 
Tinctura lupu1inae vinosa, boros 

kon1ló-festvény. 
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TinetRra macidis 64'5 Tinea capitis 

m110Ídis, szcrecsendióh~j„ Tinotu.ra 
festvény. 

Tinctura malatis ferri , a.lmasavas 
vasas festvény. 

Tinctura. martialis Klaprothi, Klap
roth-féle vas-festvén-y. V. ö. tinctnra 
ferri acetici aetherea, spiritus aethe· 
reo-a.ceticus martiatus. 

Tinctnra martis aperitiva Glan
beri = tinctura martis tartarisata 

Tinctnra martis cydoniata, bhsalma·· 
savas vasfestvéoy. 

Tinctnra martis tarta1:."Ísata, bor
kösavas vasfestvény. Glauber olvasztó 
vas c~eppjei. V. ö. tinctura Lud_ovici. 

Tinctura mastichis, mastix-festvény, 
1nasztiks-festvény. 

Tinctura matico, matik6-festvény 
Tinctura moschi, péz,;:n1a.festvény 
Tinctura myrrhao, nürba-festvény„ 
Tinctnra nervino • tonica. Bestn· 

scheffi.i = spiritus vini sesquichlo·· 
ratus aetheraus. 

Tinctnra nicotianae, dohány-füst
vény. 

Tinotura nucis vomicae aetherea, 
éteres v. égéuyes ebvészmag-fest
vény. 

Tinotura odontalgica, fogfájás elleni 
cseppek, fogfájáscsillapitó festvény 

Tinctura opii ammoniat.a, a1nmo
niakos inákony-festvény. 

Tinotni.•a. opii benzoica, benzoesavas 
mákony-festvény. 

Tinctura opii composita = 
Tincta.ra opii crooata, sáfrányos 

mákonyfestvány, összetett mákony .. 
fest vény 

Tinctura opii simplex1 egyszerű 
mákonyfestvony. 

Tinctura Paragay-Ronx = tinctura 
s1Jilanthis oleraceae cq1nposita. 

Tinctura panlliniae sor·bilis 
tinctura guaranae? 

Tinctura pectora.lis, mellbajgyógyitó
festvény ? ? ! ! 

Tinetnra pimpinillae1 csabaire·-fest„ 
vény, pimpinellafestvény. V ö pim
pinella. 

Tinctnra pini composita, összetett 
fenyves festvény. 

Tinctura pulsatillae, mezei kökör· 
csin-festvény. 

Tinctnra pyr·ethri, ímely··festvény 
Tinctnra qnassiae, quassia-festvény, 
' kvasszia-festvény 

Tinctnra qne1•cus, makkfestvény? ! 
Tinctura ratanhae 1 i·atán-festvény. 
Tinct'lira rhei aqnosa = i11fusun1 rhei 

cum natrio cárb0nico. 
Tinctnra r·hei vinosa, Darell-féle 

boros rebarbara··festvény. 

Tiuctnra x·obora.us Whitii =tinctura 
chinae .composita 

Tinctnra sabinae, nehézszagú boróka
festvénf. 

Tinctnra sacchari nsti1 pörkölt czu· 
kor-festvény? 

Tinctnx·a santonini (:Balogh szótárá
ból), santonin-festvény, A. m„ tinctura 
cinae ? 

Tinctnra scillae, tengeri hagy111a· 
festvéuy 

'rinctnr·a scillae kalina, égvényes 
tengeri hagymafestvény. 

Tinctnr-a secalis cnrnuti, anyarozs
festvény. 

Tinctnra se:aegae, szeuega-fBstvény, 
senega.-festvény., 

Tinctnra sennae, szenna··festvény, 
senna .. festvény„ 

Tinotnr·a serpentaria, serpenta1ia
festvény, szerpentaria-festvéuy., 

Tiuctnra. siliginis tosti, pörkölt láng
liszt-festvény, 

Tinctnra sinapis, must:ir··festvény 
Tinctnroa. spilanthis oler'aceae com · 

posita, összetett kerti szenyefü
festvény. V, ö tiuctu1a Paragay„Roux 

Tinctnra stomachica, tinctura. a1na1a, 
keserű vagy gyo1norerősitö festvény 

Tinctnra stramonii seminum1 reci.ű· 

sziro1n 1nagfestvény. 
Tinctnra str·ychni aetherea, ég.ényes 

v, éteres ebvészmag-festvény„ 
Tinctnra succini, borostyánkö„fest.. 

véuy 
Tinctnra 
Tiuotnr·a 
Tinctn:ra 

sim1llex. 

sumbnl, szumbul··festvér.y. 
svecica, svéd festvény 
thebaica = tinctura 011ii 

Tinctura thnjae, nyugoti életfa-festv 
vény, túja-festvény. 

Tinctura tolutana, tolui balzsa1nDs 
festvény. 

Tinctn:ra toxicodendx·i, mérges szö·· 
1nö1·czefestvény„ 

Tinctnra ur•tioae, C'>alánfestvény. 
Tinctnra valer"Íanae, gyökönke·-fCst

vény 
Tinctura valerianae aetherea, éte

res v„ égényes gyökönke··festvény, 
Tinctura vale:r•ianae volatilis = 

tinctura valerianae aetherea ? 
Tinctnra vanilla~, vanilliaMfestvéu_y 
Tinctura ver·atri albi, fehér zsás:pa· 

fest vény. 
Tinctur·a ve:r-atri vir-idis, zöld zsáspa·· 

festvény 
Tinctura zingiberis, gyömbér-fest. 

vény. 
Tin e a, 1) rágó fér·eg; 2) szú, moly. 
Tinea capitis, a fejsisak ótvitra vagy 

6tvarszer ü bántalma. 
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Tinea ernstacea 646 Topographia 

Tinea c:i:·nstacea.1 pörkös ótvar. 
Tinea favosa = favus = poriigo fa

vosa. seu lupinosa. 
Tinea gr·annlata = achor granulatus 

= eczema. chronicum capilitii V ö. 
porrigo granulata. 

Tinea hnmida, nedvező őtvar. 
Tinea infantnm = 
Tinea lactea, a csecsemők 6tvara 
Tinea pellada. = alopecia areata. 
Tinea tondens = herpes tonsuraus 
Tinea volatica = erythema. 
Tinnitns an:r•inm, a fülcsengés. 
Tinnitns metallicus, a fémcseugés. 
Tintinabnlnm1 1 a cseugetyű; 2. = 

uvula„ 
Tir·efond (fa:.), csavarlékesz, csavar· 

fur6, csavarfog6„ Goly6huz6 (Balogh) 
Titillamentnm = gargalismus. V„ ö„ 
Titillatio (titillare, csiklandozni), csik

landozás stb„ 
Titillinm = axilla 
Titrii:analysis (germano-bar ba:tismus? 

Titrir ? ! V ö, analysis)1 térfogatos 
elemzés„ 

Tocologia (v. ö. tocos és ó Aó·yo; a tan) 1 

a szülések tana, a szüléstan. 
Tocologicus, tocologns (-), szülés-

tani stb 
Tocos (0 <Óxo~). a sziilés. 
Tola, toles, tolium = 
Tolennm., tolinum (v„ ö. toluolum), 

a tolen 
Tolles, tollium (?) = tousilla. 
ToluidinÚ.m (v„ ö toluolum), a toluidin. 
Toluifera balsamum Linné, Balogh 

Kommentárjában: 1'.filler), tolubal-· 
zsamtermöfa.Synonymjai: my1oxylon 
toluiferum A Rich., my1ospe1·mun~ 
toluiferum Spr. (Wettstein,) (Balogh 
l{omm~tárjában: IIumboldt, Bon· 
pland és J{uuth)„ 

Tolutanns (-), toluibalzsamos. 
Toluylicum aeidnm, toluylsav 
Tome, tomns (~ Toµ"fÍ, o• TÓµo;), 1. a 

metszés, vágás; 2. vágott seb. 
Tomicns {<oµtxo'i;), vágó, metsző JJen

tes tomici = dentes incisivi 
Tomomania (v. ö tomos és 1nania)1 

furor chirurgicus1 miitevési iajongás1 

sebészkedö rajongás - sebészrajou
gás, l'Düh"-uek uem illik ineguevezui 
a szóban forgó lelki sajátságot 

Tomotocia (Tlµvz~v metszeni; v ö 
tocos) = hysterotomia. 

Tomns = tome. 
Tonica (v. ö touicus) se. 1:·emedia, 

zsongitó szerek, erősítő szerek 
Tonicitas = tonus„ 
Tonicns, tonoticns ('t'OVCUT~xó;), zsongos, 

zsongit6„ Spasmi tonici, dermesztB 
götcsök1 merPsztö görcsök 

Tonometr·nm (v. ö. tonus és TO µlrpov, 
a mérő) se. bulbi: a. szemteke feszü
lésének méi/Jje, jelzője, 

Tonosis (-fi To\1wcr~;), a i11egfeszités, 
erősbités1 zsongítás 

Tonotica = tonica. 
Tonoticus = tonicus„ 
Tonsilla (rendesen többesben: tonsil

lae), a mandula. Azonos értelműek: 
amygdalae, antiades, glandulae colli, 
paristhmiae, spongiae, malae. 

Tonsilla cer·ebelli, az agyacs n1an· 
dulája 

Tonsilla pharyngis (Balogh sz6tárá„ 
ból) = tonsilla„ 

Tonsillae pestilentes = gangrae· 
na tonsillarum = angina tonsilla" 
ru1n gaugraenosa = diphtheria. 

Tonsillaris (v. ö. tonsilla), mandulás„ 
Tonsilliticns (jobb: amygdaliticus), 

inandulalobos. V. ö, 
Tonsillitis (hybridum) = amygdalitis, 
Tonsillitis suppnrativa, mandula

tályog 
Tonsillotomia {hybriclum), mandula

kiirtás. Jobb: a1nygdaloto1nia V. ö. 
Tonsillotomus (v ö„ tonsilla és TÉµ~e:w 

metszeni. fiyb1idum): mandula-tiló (ad 
normam : nyaktilb) Balogh szótárá
ban: mandula-metsző l Jobb: an1yg
dal0to1nus · v cionotomus 

Tonsio, tonsnr'atio, a nyírás 
Tonsurans (tondere nyirui), nyii6, ko

pasztó. Herpes tonsurans, kopasztó 
sömör, szörvesztö sömör 

Tonsur·atio = tonsio. 
Tonns (0 TÓ'10;), 1. a feszitő e1·ö, zsong„ 

e1ő; 2. hang. 
Tophaceus = 
Tophicus (-), csontgöbi. V. ö. 
Tophns (8 rócpo;), likacsos kö, gü1nö, 

csontgöb, csontgürnöcs. 
Tophus arthr-iticus, köszvényes güu 

n1öcs 
Tophus syphiliticus, buJak61os v. 

bujasenyves gümöcs 
Tophyperidx·osis (0 -ro'11:0; a hely ; 

v. ö. hyperidrosis = hyperidrosis 
pa1tialis seu localis l<'elesleges. 

Topica se, remedia, helyi szerek, 
helyre ható sze1ek, kiilsl:i szerek, 
kü,lsőleg alkalmazandó szerek. v„ ö 

Topicus {-ro"Jt~xo';), helybeli, helyi stb„ 
Topina1"Ía (?) = athero1na. 
Topinox·r·hophia (Iszlrty tr értekezé-

séből, melyet tart.ott a budapesti 
01 vosi egyletben 1882 január 21 .. én. 
Megfejthetetlen Legalább én nem 
birom megfejteni), slacsonyivűség?? ! 

Topogr·aphia (.fi TOTcoypizcpliz), 1„ a táj
l'ajz, tlijleirás; 2 = anatomia topo
graphica) tájboncztan 

„. 
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Topographicns 647 Tonrniqnet 

Topographicus, topogr'aphus (ó TO·· 

r.oypci-:poi;), tájrajzi, tájboncztani, táj
boncztannal foglalkoz-Ó. 

Toponar'cosis (v„ ö„ topos és naicosis), 
helyi b6ditási helyi érzéstelenítés, 
helyi érzéstompitás. Érzés-vesztés 

Toponenr·osis (v. ö, topos és ueurosis), 
helyi idegbántalom„ 

Topos {0 -rén:oi;), a hely, a táj„ 
Torcular•, tor·culum, tornaculum 

(torquere csavarni), a sajtó, az ér
nyomó, "é I s aj tó, tourniquet Ed· 
digelé: érnyomasz. 

Torcnlar Herophili, Rerophilus ö r
v én y ei az agyvelő eres öbl.~iuek tor
kolata, confluens sinuun~ 0 r v é ny 
azért, mert: confluens sinuum A 
»sajtó« szót itt nem lehet használni 
v„ ö, torcular 

Tor·cularis, torcnla.rins (v. ö. to1cu
lar), sajtói stb. 

Tor·men = tormentu1n. 
Tox·mentilla er·ecta Linné, timp6 r6· 

zsás gerely, cs6kaláb, varjúláb. 
Tormentnm (torquere csavarni), a 

kinzó eszköz, a kin, a kínzás 
Tormentnm anotnm = ileus. 
Tor·mentnm intestinor·nm, a has·· 

csikar ás 
Tormentnosns (v, ö to1·1nentum), 

kinos 
Tox·mina alvi = colica 
Tor·mina Celsi = dysenteria. 
Tor·mina hystex·ica, méhszenves gör-

csök, n1éhkórságos görcsök. 
Tor:m.ina paxtnrientinm, vajud6 fá,j„ 

di:tlmak. 
Tor·mina post partnm, utófájdalmak, 

utóvnjudás 
Torminalis, torminosns (v. ö tor

nüna.), hascsikarásos 
Tor·osns {v. ö torus), •111usculosus, köp· 

czös, izmos, 
Tox·pidns, renyhe, lankadt, érzéketlen, 

érzéstelen 
Torpor, a ie,nyheség, lankadtság, érzés

telenség E r z é s - v e sz t és, 
Torpor· retinae1 a látó reoze reuyhesé„ 

ge, érzéstelensége, érzésvesztése. 
Torsio (torq_uere csavarni, kinozni), a 

csavarás, sodrás 
To:r·sio artexiar·nm, verőér-sodrás, a 

verőerek sodrása 
Torsio fnnicnli umbilicalis, a köl· 

dökzsinór n1eg0savarodása, 
Torsio venarnm 7 az erek sodrása, ér

sodrás. 
Torticollis (to1tus csavart; v, ö. 

collum), :ferde nyak, konok nyak, 
görbe nyak 

Torticollis acqnisitns, szerzett ferde 
nyak vagy görbe nyak 

To:rticollis congenitns, világl'ahozott 
görbe nyak - konok nyak„ 

Toi;·ticollis idiopathicns, önszenvi -
inagátbl eredt ·- (tehát eredeti?) 
görbe nyak„ 

Tor·ticollis intex·mittens, váltakoz6 
konok nyak vagy görbe nyak 

Torticollis muscnlaris, ízombánta· 
lon1 okozta gö1·be nyak, 

Toi;ticqllis rheumaticus, csU.zos 
görbe nyak 

Toi:;ticollis secundazins, következ-
1nényes (másodlagos) g-örbe nyak 

Torticollis spasticns, gör·csös vagy 
görcsokozta gö1·be nyak 

Toi:·ticollis ver·tebralis, csigolya
bántalom okozta görbe nyak 

Tortilis, csavart, t~kert 
Tortur·a (torquere csavarni), a csa,va· 

rás, nyujtás, kinzá.s„ 
Tor•tur•a oculox·um = hippus 
Tortui-a or·is paralytica, a hüdött 

- bénult száj féirehuz6dása. 
Tortnr·a oris spasm.odica = sar

diasis 
Tornla (v ö., torus), 1 börpenész; 2 

cryptococcus cerevisiae, se1·erjesztö 
Toi:·ulosns, duzzadt - V„ ö. 
Toi•nlns, húsos kúp, vánkos , tekercs

válú. 
Tornlns glandis = corona glandis 
Tornlns Heisteri, Heiste1·-féle szár· 

ládika, szárválú. 
Tornlns Schenei:i, Scheue1-f6Je 1_,:;;ontc 

láda vagy szárválú. 
Tornlns spnr·ius, vászontekercses lá

dika, vászonkötésű válú, vás;.::onvilú 
Toi:·nlns str·aminens, szaln1aválú. 
Toi:·us, L tekercs, csok.01; 2 to1·ulus; 

3 izom 
Tox·ns ligneus, szárlá1lika , szárválú 
Tor•us manus = n1etacarpus 
Toi:us m.edícatus, szeres ágyalj 
Totalis, egész, egyetemes, összes. 
Totnm. cavernosnm (totus egész) 

= panc1·eas. 
Touchiren (franczia toucher), 1 ta

pintani; 2 maró szerrel, pl. pokolkü
vel érinteni 

Tour (fr„)1 fo1dulás, fo1dulat, kerülés 
Tour· du maitre, mesteri húgycsap

bevezetés, vieste1;f'ogásos húgycsapo·· 
lás. Röviden : rneste1fogás. 

Tonr· snr· le venti:e, a közönséges 
pöscsapbevezetés, közönséges húgy
csa.polás„ 

Tonrniqnet (fr. )=to1cular„ S pediglen: 
Knebeltourniquet, peczkes éruyom6 
v. érsajtó ; Schnallentourniquet, csa
tos érnyom6 v, érsajt6 j Schrauben
tourniquet1 csavar··é1nyo1n6, csavar .. 
é1sa:it6 



Toxa 648 Traelteills nlcerosa 

Toxa (Krauss szerint Eisenmannál elÖ·· 
fordulna -- mérgezések értelmében), 
teljesen hibás elvetendő szó -· mert 
-rO •Ó~ov - ,a_ -ró~r:t., az ijj. A :méreg 
= i:O 'L"O~tXÓ\I, V ö. toxicum 

Toxaemia (v,. ö. to:x:a és haerua. Rosz 
szó ugyanazon oknál fogva mint toxa 
Balogh szót8.ráb61) = toxichaemia 
(nem »toxicoha.emia<i:.). 

Toxica (rei: "C"o;txcl), a mérgek v. ö 
toxa. és taxi.cum. 

Toxicatio (v, ö. toxicum), a 111é1gez~s. 
Toxicatmicns {v. ö. toxicus 1 Tii cl:rµÓ; 

a pára, gőz), mérges párákat, gőzö
ket fejlesztő, m6rges güzü, mérges 
párájú 

Toxichaematosis (v. ö toxicum és 
haema.tosis) = 

Toxichaemia ( --}, v0:i:mérgezés u 
n. vérmérgek áJtaL Veneua.tio san
quinis„ V„ ö. toxicohaemía. 

Tox:icocolica (v. ö. to:x:icon és colica), 
mérgezésokozta bélgörcs 

Toxiooden<h,inicum. se acidu:tn, 
mérges szömörczesa.v„ V. ö 

Toxicodendr·inum (-),a mérges szö„ 
mörczének ill6 mérges alkaloidja„ V ö .. 

Toxicodendr·on (v ö,, toxicus; ,Q ISl'I· 
Bpo'I a fa) = rhus toxicodendron 
Linné. 

Toxicodermitis (v ö. toxicun1 és der
mitis)1 mérgek okozta béhgyuladás 

Toxicohaemia (Balogh szótárából Tulár 
Kraus is hibáztatja Piórryt e szó miatt. 
Én ennélfogva fel 8em vettem. Most 
azért megteszem, hogy használatától 
óva intsek). v„ ö toxichaemia 

Toxicologia (v, ö tox.icum j ~ Aóyo; a 
tan). a n1éregtan1 a n1érgek tana 

Toxicologicus, toxologus (v ö az 
előtte val6val), rnéregtaui, méreg„ 
tannal foglalkozó stb. 

Toxiconosi, toxioonusi (v. ö toxi
con; -fi '/O\Ícro;1 'IÓcro; a betegség A. napi 
sajtóban és az orvosi irodalomban: 
~t o x o no s e s~ (ijjbántahnak !), mi 
több tekintetben hibás„ V ö toxa), 
mérgezési bántalmak, mérgek okozta 
bántalmak 

Toxicophthisis (v ö toxicou ds phthi .. 
sis), idült mérgezés okozta sorvadás 

Toxicor'i:·heum.atism.us (v. ö„ toxicum 
és rheumatismus), méreg okozta csúz? J 

Toxicum ('rO t"O~~xo''I a nyiltnéreg), a 
inéreg általában. V ö. 

Toxicns (ra~txói;), 1. mi az íjjra, uyilra 
stb„ vonatkozik, nyilmérgezö i 2. mér. 
ges, 1nérgezö, Ex an t h e ma t o x i
c u 1n, mérgekokozt'1 bőrkiütés De1·
ma.tosís toxica, méregokozta bőr .. 
bántalon1 

'toxii:,esinum (! ? Hybridurn meg i·osz 
alkotis, inert legalább is ~toxicoresi· 
nu1n« volna a korrektebb szó), a 
gyüszünke n1érges gyant~ja, a toxi
resinum 
,Jegyzet Balogh szótárában ta.láh1uk 

e helyütt két szót, melyeket szinte 
kifogásolhatunk, ugymint: toxiferus 
(vox hybrida) és to::s::iphorus = taxi· 
ferus„ Azonban: toxiphorus sem 
látszik kor1ektnek. Tán "toxicopho„ 
rus.: helyett elvétve Jl.{agyarúl -
n1éregter1nö, 111ér·egtartO? 

Ti:·abecula (v. ö trabs), gereudácska, 
szelemen 

T:rabeculae cai:•neae = 
Trabeculae coi:'dis, a szi-vnek izo1n· 

szelemenei v. szelemenjei. 
Ti:abeculae lienales, a lép szeleme·· 

nei. 
Trabeculai:is (v. ö., trabelula), szele-

1nenes Cata1acta trabecularis, szele· 
menes hályog; tela trabecula1·is, 
szelemenes szövet 

Ti:·abs cei:·eb:ci, ké1ges te;;t, agyvelő·· 
gerenda, agyveléSszeletnen. V„ Ö. Cül'"' 

pus callosum„ 
Trachea, jobb: ti:·achia (inert: .j 't'pCI..· 

'fJ.f.CI.. dp't'Yjplu) se fistula, arteria, a 
légcsö. A tulajdonképi verőér &pt"ep\a 
Ae:La nevet viselt V ö. Hyr'tl Ono
matologia anat. l)ag 5;')5 

Ti:·achealis (v„ ö. trachea), légcsövi, 
légcsöves. Rhonchus trachealis, légcső 
hang, a légcsőbeli légzészörej 

Txac~eiticus (-), légcsögyuladásos 
v. Q, 

Ti:·acheitis {v„ ö. trachea), légcsögyu„ 
ladás. 

Ti:acheitis aouta., heveny légcsőgyÚ· 
ladás. 

Ti:acheitis catai:'r·halis, hurutos lég
csögyuladás, a légcső hurutja. 

Ti:·aoheitis chi:·onica1 idült légesll· 
gyuladás. 

T:racheitis cxonposa, álhártyás v 
kruppos 10gcsőlob, hirtyagyikos lég„ 
csögynladás. 

Tx"acheitis diphthe:r·itica, fenegyikos 
légcsögyuladás, roucsol6 légcsölob 

Tracheitis e:x:sndativa = 
Txacheitis hnmida = 
Txacheitis infantum = 
Ti:acheitis membranosa = traoheiiis 

c1ouposa j a croup laryngeurn tova
terjedése. 

Tx'acheitis phthisica = tra.cheitis 
ulcerosa, 

Ti:aoheitis syphilitica, bújaseuyves 
légcsögyuladás 

Tracheitis ulcerosa seu phthisica, 
gümőkóros, fekélyes légcsögyuladás 

• 

-& 
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Traehelagra 649 Traeheotomicns 

Trachelag:i:·a (v. ö„ trachelos; ~ &1·p'Y. 
a zsákmány, köszvény), nyakszirti 
csúz, tarkócsúz 

Trachelcosis = trachielcosis. 
T:1•acheliaeus {"rpCl)'_"tJ).w.:roi;) = . 
T:r·achelima.eus (Tpr1.y.11Aiµettoi;), nyaki 
Trachelismns (ó TPCl)'."t]AtcrµÓ.;) = torti-

collis 
Trachelocyllosis {v ö trachelos i 1-1 

xúAl(t)rn; a görbedés) nyakgörbedés, 
nyak görbülés 

Trachelocyphosis ~ 
Trachelocyr·tosis (v. ö. trachelos; "ti 

x\Ítp(.)O't<;, xÚpTw1n; görbülés hátrafelé), 
a nyak görbülése hátrafelé. 

Trachelodiaphx·agmaticns (v. ö. tra
cbelus é:;: draphragmaticus), nyak-
1·ekeszizomi Nervus trachelodiaphrag-
1naticus = nervus vagns 

Trachelodynia (v. ö, t1achelos i "tÍ 
ó3v',rr1 a flijdalom) 1 a nyakfájdalorn 1 

csúzos nyak v tarkóf<ijdalon1. 
Trachelodynicu.s (v ö trachelodynia), 

nyakfájdalmas stb 
Trachelomastodes (v. ö„ trachelos és 

n1astodes), tark6 -- csecsnyulványi. 
PL. musculus trachelomastodes, ta!'kÓ 
·- csecsnyulványizom. V. ö. comple
xus nüno:r. 

Ti:·achelomastoideu.s; jobb: t1ache
lomastodes 

Ti:·achelomy1tions, nya.kiz.ornlobos . ."V. ö, 
Ti:·achelomyi:tis (v„ ö trachelos és my'i„ 

tis), nyakizomlob, nyakizo111gyuladils. 
T:rachelopanicu.s (·~), nyakmirigyda·· 

ganatos. V ö. 
Trachelopanns (v, ö, trachelus és 

panus)i nyakmirig,ydaganat 
Trachelophyma (v. ö, trachelos; TO 

cpUµci: a daganat), 1. trachelopanus j 
2. a nyak hátsó iészeinek daganata, 
tályoga? 

Ti:·achelophyma d evinm, o bstipitas 
violenta, sérüléses nyakferdeség, nyak
meredtség, sérülés okozta konok, 
lneredt nyak, 

Trachelophyma ventosnm, a nyak 
légdaganata A. 1n. struma emphyse· 
inatica, hernia colli emphysematica. 

Tr·acheloi:·:r·haphia (v. ö. trachelos -
itt inéhnyak .értelmében; Ti paq:rr{ 
a varrat), a 1néhnyak V!lrrása 

Tr~chelos (0 <pCÍ.)'._l]AO~), a nyak, a ta1k6 
Djabban : a méh nyaka V. ö az 
előttevalóval 

T:r·acheloschisis (v ö. tra0hclos ; ·f; 
axlat~ a hasadás), szórűl szúra: nyak
hasadék. Értendő: légcsömebszés? lég„ 
csőfelhasitás, légcsőnyitás ? A m„ 
tracheotomia? 

Traohelost:r·ophos:ls (v. ö. trachelos 
és aTpÚp$l'I csavarni) = torticollis 

Ti:·achelns = trachelos 
T:racheoblennori:·hoea (v ... 

és blennorrhoea.) = tiaci-ic~-. trachea 
nica. it1s chio 

Tracheo blennor·:r·hoicns ( 
légcsBhuruto!'; stb -), idült 

Ti:·;icheob:t·onchitis (v. ö.. . . 
es bronchitis), légcső-höi·o-ő trac~e1~1s 

Tx·acheobxonchostenosis (v gy~.tladas 
chea,., b1·onchus és sten . ). 0; tr a· 
hörP"ŐSZOIOS OSls 1 legcsö-

T:1acheocele ( v ö trachea . • , 
sérv), a légcsőtágulás 1 l'J >:l]Áil a 

Tr·acheocelicus (v ö tiacl 
csBtágulási stb. 160cle), lég„ 

T:racheocynanche (v ö t. 
1 h ) ' rac lea ' 

cynanc e = anginamembran .. 88 

fantum = angina tiachPa]° . a~_ea in
infiam1natoria =· croup 

1f infautum 
tova terjedése a légcsőbe ~y~geu1n 
cheitis crouposa. · 0 t1a· 

Trach;eophonia (v. ö trac:h , , 
~hl'illJ a hang), légcsőhau zá ea, es iJ 
zörej a légcsőben. V g s, legzési 
phonia · ö. broncho. 

Tracheophthisicns (-), légcsősoiva„ 
dásos, ·v. ö, 

Tracheophthisis (v ö t . 
hth. · } , · ' rachea • P isis , legcsösorvadás , ~s 

aszály. ' legcso. 

Ti:·acheopyo~is (v ö ttachea. , , 
ai; genyedes), légcsögenyesed ;'1 7t1Jw· 

T:c·~cht:;opyoticns (v ö„ tiache es: . 
legcséSgenyedési stb. Opj os1s), 

Tracheopyr·a, Eiseninann sz „ 
croup„ ennt = 

Ti:•acheoi:i:·hagia 'v ö t • • 1 , ~ rachea. ' 
pt1..y'f) a sza radas), légcső vér é 'i 

Trache~x·.1:·hagicus (v, ö z s 
rrhag1a), légcsővéizési. tracheo„ 

Ti:·acheostenosis (v. ·· t 
an!°vhlcrt~ a szlikület) 

0
; 1,~chea; „~ 

légcsőszoros. ' legcsoszükület, 
Tracheotome, tracheot . 

t h i o:mia (v ö. 
rac e.a; '"-/J.'iltt\I metszeni) , 

lnetszes, légcsőnyitás, ' ltJgcsü. 
Tr·acheotomia inferior = 
Tr·acheotomia infra.th . , 

· · · YI'Ol.dea pa1zs1nu1gy szorosa alatt• , , a 
nyitás, als6 légcsőmotsz, 1 leg,~sö
c s ő ny i t á s. es, als6 lé g. 

Ti:acheotomia media = 
Tracheotomia posthy.r·oid 

thyroides: vox. hybrida) Ma (~iost. 
féle légcsőmetszés a pai' .a!g.ugne
rosa t8.ján1 középső lég~;::r~gy szo-

Ti:a.cheotomia snperior _ Ylta~ 
Trac:iheo.t~mia snprath;,

0
• d 

pa1zsmu1gy feletti l' ~ ea, a 
felső légcsőnyitás. egcsőme~szés 1 

Tracheotomicns {--) . 
légcsőnyitási stb. , gegemetszési, 
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T:r'acheotomnm (-),légcsöszike. »Lég
csőmetesz< elvetendő. V. ö 

T:r'acheotomns (v. ö. tracheoto1nía), 
légcsövágó,légcsönyitó pl. kés, sebész 

T:racheotyphus Eisenma.nn (v ö 
trachea és typhus) = angina maligna 
= diphtheria. 

T:r·achia (~ cpo:xeto:) = trachea. Hyrtl 
szerint »trachia« jobb szó 

T:rachielcos (v .. 9„ trachea, trachia és 
helcos), légcsőfekély 

T:rachielcosis (v. ö trachia és helcosis) 
= tracheopJ;osis; ~ , 

T:rachoma ('ro cpaxwµo: Tpo:x.ou.,., cpo:·1 . .u·· 
'JSl'J é1·dessé, rögössé tenni valamit), 
szemhéjrög; rögös kötőhártyagyula
dás, egyipto1ni szembad, egyipto1ni 
szemgyuladás stb. 

Trachoma carnncnl&snm, szen1ölcsös, 
rögös kötöhártyagyuladás 

Trachoma diffnsnm, szétterjedő rögös 
kötőhártyagyuladás, · 

Trachoma mix:tnm, vegyes tern1é~ 
szetű rögös kötöhártyagyuladás Ble· 
pharoblennorrhoea Seitz 

Trachoma secundarinm, n1isodlagos 
rögös kötöhártyalob 

T:r·a.chomaticum colly:r·ium ("t6 Tpo:xc.:i
µa:TtxOv xoAA.JptO'J Galenus), t1achoma
vesztö szer vagy orvosság. V ö .. 

Trachomaticns (cpO:'f.hlµo:nx.1;;), 1. rögös, 
érdes ; 2. szemcsés vagy rögös kötö
hártyalobi stb 

Trachylobínm petel' siannmKlotsch. 
= hyn1enaea verrucosa.féle fa ·v. ö„ 

azzal 
T:rachyphonia (ii TP0'..'{.1Jtpwvfo'.), az érdes, 

rekedt hang, á rekedtség 
T:r·achysma ('r6 Tpd)'..uaµ.a:) = 
Tr·achysmns (0 cpo:yycrµó;) = t1achoma, 
Tr·achy!ipermum copticum LK. (Tpé.(-

)'..Ú<; érdes ; v, ö. spe1n1a) = ammi 
copticum L. Egyéb synonyn1jai: atha
manta ajowan Wacl., buniu1n aro
maticumL .. , bunium copticum Spr., 
daucus copticus Pers„, ligusticun1 
ajotvan Roxb., psychotis ajowan DC, 
psychotis coptica DC 

Tractatio (tractare elbánni valamivel 
vagy valakivel), az elbánás, bánás, 
kezelés 

Tractatus {-), az értekezés. 
Traotio (trahere húzni), húzás, vonás, 

nyújtás. 
T:r'actus (v„ ö. t1actio), huza1n, huzo1n, 

h u z a t, esik, galand, vonás Néha : 
táj 

T:ractns digesto:r·ius = tractus in
testinalis. 

Tractns foraminulentns (Hyrtl sze
rint: foraminosus) = tractus spira„ 
lis s. perforatus. 

Txactns iutestinalis seu iutestino~ 
:r·nm.1 a bélhuzam1 a belek összesé· 
gükben 

Tractus oculo-zygomaticus, J adelot 
sz~rint sajátságos arczvonás vagy 
arCzkifejezés oly gyermekeknél, kik 
agyvelöbintalomban szenvednének„ 

T:ractns olfactoi;-ius seu olfaotus, a 
szaglóhuzam, a s z a g 1 ó e sík. 

Ti;actns opticus, a látóhuzam, a látó 
e sík. 

T:c·actns peduucular1s transversns, 
az agyve.lökocsány haráutcsíkja1 ga~ 
land,ia 

Tractus per·for'atus (Hyrtl) = 
T:ractns epii:alis :fo:i:'a.minulentus, a 

likas táj vagy likas hely a belső fiil 
fenekén, melynek likacsai a modio
lusba vezetnek (Bökénél likacsos 
pörge huzam). - Ezen megnevezést 
azért vetem el, mert itt tractus -
»táj a t« jelent V. ö .. Hyrtl Onoma
tologia anat. pag 55'i'-558. 

Tr·agacantha (~ TpO:)'cÍr.o:'J;:!a) = 
Tr·agacanthum, tragakantamézga.1 tra„ 

gantmézga, bizonyos astragalus fa
jok terménye. Ter1nő növényei: astra·· 
galus verus Oliv (Ennek azonosai : 
astragalus gummif6r var. hispidula 
DC.) Astragalus creticus Lam„ (Ennek 
azonosai: astragalus aristatus auct. 
astragalus echinoides \Villd.) Astra
galus gummifer Lob. {Azonosak: 
astragalus caucasicus DC„) 

T:c·agi (v. ö. tragus)) a fülszörök 
Tr·agianns m.nscnlus ( v ö, tragus ), 

Chaussier: .fiilczápizo1n. 
Tz,agicus (Tpcty~xói;:), orvosi értelemben: 

fülczápos, fülczápi. Ilíusculus tragi
cus = musculus hiici. \ 7, ö tragi
anus. 

Tz·agomaschalia (-), b6nalji bakbiiz. 
v Ö, 

Tz·agomaschalus (ó 'pocyoµcfcrx.rú.o;), 
bakhüzii, h6naljban bakbüzü 

Tragophonia (v ö. hagus; ~ !.pW'J'fÍ a 
hang), a mekegés. 

T:ragophonicns, t:ca.gophonns (-), 
n1ekegö, 

Tz·agoselinum pünpinella saxi-
f1aga Linné. V. ö. 

Tragoselinum. majns (v„ ö„ tragus és 
cO o:!!Aivo·;) = pimpinella magna Pol· 
lich 

Tragus (0 ,prlyoi;), l, a bak; 2·. fül-· 
0zá1); 3 h6nalji bakblíz; 4 ba.gzás 
vagy bakzás. 

Transanimatio ( -·- ), lélekvándorlás„ 
Ti;anscondylaz·is, transcondylaz,ius 

(vox hybrida), bütyökön át. PL am~ 
putatio transcondyla!is, bütyöktáji 
csonkitás, csonkitás a bütykökön át. 

' 
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Transfert - (fr.), áthelyezés, inásfelé 
helyezés. Translocatio vagy transla·· 
tio ?? 

Transftguratio (trans át, figura alak)= 
Tr&lisformatio (transformare átala·· 

kitani); .átalakitás, átidomitás, átala·· 
1.-ulás, átidomulás. 

Trá.nsfusio ( transfuudere átömleszteni), 
átömlesztés; _többnyire = é:tendő ; 
vé~tömlesztés. V. ö. diachys1s, hae
matometiLchjsis. 

Transfnáio· .(se. sanguinis) artex·iaa 
lts, ver5érbeli vérátömlesztés. 

Tr_an_l\ifjl.:sió:: (se.. ____ sa,ngu_inis) directa, 
közvetlen.· vérátömlesztés. 

TransfG.sitt:{sc,_ -Bangllinis) indir·ecta, 
közvetet~ vérátömlesztés. 

TranSfnsio (se,- sa.nguinis) venalis, 
érbe való:. vértitömlesztés. 

Tr~s_fu.eOriue_ (-), átömlesztö, stb. 
Tra.nsitio = transitus. V. ö. 
TransitoriU:s (transire elmúlni), mú.-

l~k_ony,:_ fut6_la.gos. 
Transitus ( .,...-),_ az átmenet. 
Translatio (tta.nsferre átvinni), az 

_átvitel: -_:Netti. volna-e jó a »transfert« 
sz __ gt -e-:s~óvaf jelezni? 

"J;ran$locati0.-(translocare áthelyezni), 
áthelyezés.· 

'J,l!ran-~li1;>Cat:l(i pnpillae, látaáthelye· 
~és_ •. Ba.log-h_-ssi;ótárá.ból. A'szembogáx·· 
ua-k-_ mii.a_ felé _helyezése. S z e m b o· 
-gár_'a f-Jt·o t á. s. 

Transm:.~:t;a:t,iQ (tl,"itnsmutare átvál
tozni),· _á.tvált_ozá_s, átidomit:is, átala
kulás. · 

Transp __ a.rCs'ns (trll.nsparere átlátszftni), 
átJtits_Zb,-'. 4-tte_tszlí. 

--_TJ;oa:~_sp~rt\ntin:--(v'.- ö. -transparens), az 
.·• atl~\szoa~gi átlünllsóg. 
Tra.nep_l'-l'~tlo. ( transp_irn.re títpái·ologni) 
: i;:i::; :~_diaphO:r.esis. „ 

T1•a.né::PJ-:1:'4tf.~ · ··cntanea, a bl5rlógzés, 
... )liirp~rQlgás, .. 

__ ,~;".!~:~PJ,'!'.~!~~-~--:-(tifl_1ns1)l_antore átültet-
ni),;.::Üi_~_ji;lt~t?_$.----- iitol_t_as, sz 0 rn z és 

-:--_--_ .:_v_.::o_·--- ·:.:·.e-; .-:-- - , 
-------T:-r:~-~81,J~11~9-_;-0_1_ttt&·-R~v-erdin, R-e~ 

--> ·::y-ordin:~f~_l_~ _i_ J);ö_r irz e m z és. Szem-
-:~és~1:e.~-~z-~r._~ mon.do_m, n1ert az egész 
'--mfv:f;'l~:'.-:)111.~t;iµHt,----a. :ki.i:i:ismerotii fn,

:.-_~-~~~-µ_J_zé-$h„~,;~·--·::---_ ·:_:_.- :.-: 
- ------'.1f~-~~)t.l„~~'.t-~Uf)~_:-~'.~-°'.-_r_nCae,- pol'czog6„ 

•·••· •\(4\')'y}>IJZ~)]lf-Ó•, 
-- ;-':i;#~~'-'1--~~~:t_a,,;~o_.:-4_el:itiS;-_fogültetós ín
'-;;::--,;_~~~~9-:,iJ,,e_ajtl,~_,::~~(Qg;t>et~v~_S; í o g rak 'a s. 

:':'?!11AA' ~1:,-t~'li-i_~a,_ -a_zitll!tll.ató, elszBJ-
.tiY'é'.lk./:. .•... ·' 
:p~~9: .. ::.-(tra_ns}lo1·taro elszálli
::~:?;~lsZ:álµtá,s~--:,a- szá.llitás. 

-- h11tóságila.g 

Ti:,anspositio (-) = situs transvetsus 
T:ranssndatio (transsuda.re átizzadni) 1 

átizzadás, fakadás 
Transsndatum (v 0 t1anssudatio), 

az izzadmány 
Transver·salis, tr·ansve:r·sax·ius , 

transversus (transvertexe keresztbe 
rakni), haránt. J\fusculi transve1salesi 
harántúl csíkos izmok; de jelenthet : 
harántúl futó iz1nokat is. 

Ti:·apezifox·mis (hybridum) = btape
zodes. 

Tr-apezium (-r~ -rpet.;cé,tov), 1 kis osz
tály; 2. a dülény, ferdény. 

Trapezius (7pet.r-é~to; ?), fc1dényalakú. Os 
trapezium = os 1nultangulun1 majus 

Tr-apezins mnscnlns = cucullaús = 
museulus t1apezodes, de azon külö1nb· 
séggel, hogy cuculla1'is alatt iniud„ 
két izo1n értendő; ellenben trapezo
des alatt a féloldali egyedül r..t ö 
liy.rtL Ono1nat. ana,t. pag 562 

Ti:·apezodes (7p11:n:&;~c.5871;, -rprt~t&;~OE.t.3~;) 
= trapezius .T„iga1nentum t1·apezodes, 
ferdényidomú sz<ilag, a ligan1enturn 
co1acoclaviculare egy iésze. Os t1a·· 
pezodes = os multangulu1n rninus 

Tranlismns (Ó -rpau),(O'µÓ;), a susogás, 
selypités 

Tr-anlotes (0 Lpw.iAÓT71;) = t1aulis111us 
Traulns ( LpCl.tÚ.Ó;), susogó, selyp 
Trauma (-rO Lpiz::í,ua), a séríilés, a seb 
Tr-anmatias (d Lp('f.U[J..?.Tlrt;), 1 a sll1ült, 

a sebesült j 2 olyan, ki g,yakran 
megsebesül 

Tranmaticinum, a tiaun1aticin -
sebir„ V. ö 

Ti:-anmaticus (·:-pizuJJ.rt7!Y.Ó;), sebes, seb
zett, sé1 üléses 

Ti:·anmatocholosis = t1au1nocholosis. 
Tr-aumatopoeus (v ü t1aun1n; 7eoi.:E.l'i 

csinálni), sebzi), sebesitö 
Tx-anmatopyi:-a = t1au1nopy1a, 
Tranmatosapi·osis (v. ö txau1na; 

~ cráTI:p(i)crt; iotha.dás), seb1othadll.s, 
sebfenéscdés 

Traumatosepsis (\'. ö, tran1na j ~ :r~l),il; 
a rothadás) = tranmatosaprosis 

Traumatotyphns = tiau1notyphus 
Tr-aumocholosis (v: ö txa.u111a; ~ zol;tj 

az epe) = pyac1n1a 
Ti•anmodyspnoea (v ü t1·auma és 

dyspnoea), se:bokozta nehéz légzés 
= dypnoea trau111atica = d) s1inoea 
ex vul11ere se. tho1acis vel pul1nonum 

Tranmopyi:-a (v ö. trauma ; TD 7'\íp a 
láz)~ a sebláz 

Tranmoi:·thopnoea= 01·thopnoea trau
matica .. V. ö. 

Tranmotyphns (v ö traun1a és ty~ 
phus Eisen1nann), kórházi fene, 
sphacelusseu gangraena nosocomialis 
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Tra.nsis {~ -:-po:Uat;}i a. sebzés, a sértés, 
sériilés. 

Trachoma (•; •P'lÍ)'_<llµ.o:) = trachoma. 
Trematodes se helm.inthes ('t"pi]µo:„ 

·;WOi]; likas?), szivó férgek 
T:r·enr.ella au:r·icula Lin:D.é = aud

cula .Judae Synonym: fungus sam
buci, exidia auricula .J udae Fr. V ö, 
tr·emor 

Tremens (v ö. tremor, ren1egö 
Tr·ementatio (-), a remegés 
T:r·emo:r· ~tremere ren1egni), a iemegés, 

reszketes. 
T:remor a:r·tnum, a tagren1egés. 
'rremo:r· co:rdis = palpiLatio cordis = 

cart'liotro1nus 
Tremor· essentialis seu simple;x:, 

teunészetes, korral iitró remeges 
T:r·em.or hystericns, inéhkórságos re" 

1negés 
T:remor ix·idis = iridotromus. 
Tremor mercux·ialis, higanyos vagy 

kénesös remegés. 
Tr·emor· mnsculor·um, izon1re1negés 
Tr·emor nervosns, ideges remegés 
T:r·emo:c· opiophagornm, opiu1nevök 

remegése, 
Tremor· potatorum, az iszákosok re·

megése 
T1emox· satu:rninus, ólo1nremegés1 

ólo111mérgezés okozta remPgés 
T:r·emor senilis i;eu simplex sen 

essentialis, korral járó természetes 
remegés. 

Tremor nnilate:r·alis, féltest1e szo
ritkozó 1•nnegés. 

Ti:·emor nniver·salis, itltalános test· 
retnf'gés. v„ ö synclonus tr·e1nens 

T:r·emnlus (-), remegő, reszkető„ 
Trepanatio (-), a lékezés„ 'l ö try· 

pesis ... 
Trepanatio cranii, a koponya lé

kezése 
Trepanatio sterni, a szegy-csont lé·· 

kezés·' 
Trepannm, a koponyafilró, koponya·· 

lék esz P e r g ö f U r 6 ? -- V. ö„ a 
Nagy-Szótár idevonatkozó ozikké-..·el. 
-v ö. trypa.num 

Tx·epanum cum cox·ona, koronás lé
kesz J(oronás pergő fnr,6. 

Tx·epanum exfolia.tivum, - lemezclö 
lék esz ]{ á n t 6 p e r g ö f u r ó ? 

Tr·epannm perf'or-ativuro, hegyes lé„ 
kesz, hegy~·s pergő fúr 6 

Trephina {trephanum kic:s.), kézi lé· 
kesz1 kis lékesz ki s p e r g ö f u r 0 

Tx·epidatio (trepida1e), reszket~s, re· 
1negés 

Tr·epidatio ca.rdiaca, félelen1okozta 
szivremegés. 

Tresis ("tj 'C'pi'jcrl~), a :fúrits 

Tr·iadelph.1 (-rp! hitroin.- 0 '1<5e.'Atp6; test
vér), 1. hármas iker; 2, összeuött 
hármas szörnyeteg. V ö 

Triadelphus (-·)1 három fulkás. 
T:r·iandria (-), hitrom bime3ség V. ö 
T:r·iandrius (·:-pel; há1'0m; Ó cLi~p a 

hím), három himes. 
Triangularis = triangula.tus 
Tr·iangularis o:c·is se. mnseuln'.s 

depressor angulí oris 
Tr·iangulaxis stex·ni se. :musculus, 

a szegycsont hátom:,,zögű iz1na. 
T:riangulatus, hátomszögü„ V„ ö 
Tr·iangulnDl, a há1ornszög. 
TrianguluDl ínqnina.le Velpeau 
Tx·ianguluDl Middeldor·pfii, l\1iddel-

dorpf-féle háto1nszögli kötés 
T%iangnlum subinqninale a lágyéki 

hit1on1szög. 
Tribadia (Balogh szOtárából) = 
Tribadismus = confr:icatio V., ö 
Tr·ibas, fajtalan nő, ki nÖvE'l paráz-

nálkodik„ 
Tribasicus (ter és basicus), háro1nala-

gos. Balogh szótárából 
Tribulcon Per·cy (rosz szó) == t1ielcon. 
Tr·ibutum lnnare = 1nenstruun1 
T:ricapsulaxis (tar és capsularis), há-

romtokú, háro1ntokos, hármastokú. 
Balogh szótárából 

Tr·ioeps (tar és c2.put), háromfejű, 
hármasfejű pl.. izo1n„ 

Trichangia. (5-pl~ hitj, -rO &yyefov az 
edény}, 1 vasa píllo1u1n; 2 = trichod

. angia = capillaria. 
Tr·iChan.geitis (v ö triohangia.) = 

trichodangiitis 
T:r·ichangiectasia, t:rlehangiectasis 

(Y, ö„ trichaugi:L és ectasis)) hajszál·· 
edénytágulás 

T:cicha:r·teria = trichodi11teria. 
Trichanxis (v. ö. trix és ~ w'.l.;ri gya„ 

1a1Jodás) = hypertrichosis 
Trichia = trichiasis. 
T:r-ichia.sis, t:riehosis (~ 'C'pt)'.l~o-t;), L 

szóról szóra: ha,ikór ; 2 pillaszőr
befo1·dulás. 

Trichiasis "bnlbi, a szörszem, 
Trichiasis senilis angular·is, agg

kori pillaször befo~dulits 
T:ciehiasis vesieae, szörvizelés, pili„ 

m-ictio 
Trichiastieus (v. ö. t1·ichiasis), pilla

ször befordulitsi stb. 
T:c-ichina (~ S'pí~ a szö1, 'C'plj_wo; szí:Sr·· 

sze1·ü, szőrös2, fonaló(~zféreg. Nem 
volna lnagyarosabb és megfelelőbb 
»szörféreg"" ? V. ö. 

T:r·ichina spir·alis, pörge szörféreg1 
izon1han éUi szörféreg 

Ti::·iehinosis (v. ö. trichina) 1 szBifér 0 

gesség, pörge szörférgesség, trichina„ 

~----....-~„„ •• 



Trichismus 653 Trieleon 

betegség. Balogh sz6tá1ában: fOna
lócz-kór 

T:a;·ichismus (i: Tpty,y•µ~;), hajrepedés, 
hajtörés; 2 finom csontrepedés= fis
sura pílaris 

Trichitis (.fi 5-p(~ a haj), a h~jbánta
lorn, hajbetegség? 

Ti:ichocardia (~ '.:Jp1~ a haj ; v„ ö, car
dia), bo1hos szív = co1' hirsuturn seu 
villosum. 

Trichocephalus dispar (Ti ~pt'.1; a haj; 
v, ö. cepbale), szörfejű bélféreg. Ba
logh szótá,1ában: ostorfé1eg. 

Trichocysta ("éi S-pt'.; a haj ; v,. ö. cys
tis), szőrtömlő. 

T:richodangia (Tp9:.W01); hajszerű; v 
ö angion) = capillaria se. vasa 

Txichodangitis (v. ö trichodangia), 
hajszáled6iiylob. 

T1"ichodarteria (t'p~1..W01J' hajszálszerü; 
v ö. arteria), hajszálverőér.. 

Tx·ichodarter·iitis (v. ö trichodarte
ría), hajszálve1·öérnek gyúladása 

Tr·ichodes, t:richoides (TPL'l.Wari..:;, Tpt.
x.oeL31Íi;:), hajszerü, szőrszerű, 

Ti-ichodophlebitis (v„ ö trichodes és 
phlebitis), hajszálérlob 

Trichodophlebs ( v. ö trichodes és 
phlebs), hajszálér 

Tricholabis ('IÍ Tpl)'..oAa:~C;) = 
T:t•icholabium ('rO Tptz.o),d~Lov) szőrfogó1 

hajfogó 
T:t·icholeucosis ( v 0. tlll'ix; .].., ),eúx.w

O'l; fehérség), a haj őszülése, mint 
bántalo1n 

T:t·icholithus (v. ö, tluix, i5 A1~o..:; a kő), 
a szőrkő. 

Trichologia (ij Tptx.oAoyla.:, Tpty,o),eye~v1 
szö1 tépni), l. szóról szóra : szőrtJp~s, 
hajtépésj 2 Siebenhaar Kraus értelme
zése szerint : carpj;lologia, piheszE>de
getés; 3 a hajak tana, a szőr taná 

Trichoma (TO 'PlX,hlµa.:), La szőrösség·; 
h~lyteleuül: hajazat; 2. = plica pQlo„ 
n1ca, trichiasis 

Trichoxnaticus (v. ö tricho1na), szö. 
iös, szőrösségi. 

Triehomonas Donné (v. ö„ thrix és 
1nonas) se„ va.ginalis, hüvelyben élő 
infusoriun1,. .A. női sz e n1 érem 
ü 1 egében élő szörféreg ? 

Tr'ichonosos, t:t·ichonusos (v .. ö thrix i 
T; vóao;, ~oí:ícro; kór), hajbántalom. 

Ti:'ichophy1a, trichophytica se. re„ 
media, hajnövesztő sze1·ek. V. ö. 

T:tichophy.la (Tj 'Pl)'„oi:pvfo'.) 1 a hajnövés 
T:t·ichophytica. = trichophyia 
Trichophyton tonsurans (v. ö„ thrix; 

i:yúetv tenyészni)! a koszpeuész, favus
gomba1 s z örv e s z t fi k o s z p e .. 
n é5 z. 

Trichopoliosis (v. ö, t111ix és }lolio>ois), 

kóros haj őszülés, .~ m„ tricholeu
cosis., 

Tr·ichoptilosis, Littré és Devergie, 
(v„ ö. thrix; ;í rcTl/,wot; hajmeués), a 
hajfeslés; feslő haj1nenés 
A.z egyes hajszálak ecsetszerlileg fes„ 
lenek szét s elhullanak. 

Trichoi:·rhagia (Senftleben) = tr.cho·· 
ptilosis„ V. ö. trichoschisis. 

Tricho:x·i:·hexis (v. ö. thrix és rhexis), 
hajtöréken.ység, ha i sz a k ad o z á s„ 
v ö 

Tx·icho:rrhexis nodosa Kaposi, cso
mós hajszakadozás, csomós hajtö1é
kenység 

Trichorrhoea (•ptx_oPPs:tv) = 
Trichori:·hysis ('Pt)'.oppúei\1)7 a haj n1 e

n és, a hajhullás, hajvesztés„ 
Tr·ichoschisis (v. ö. thrix; ax.l~s:t~ ha

sadni), a ha.jhasadás, a haj feslés V ö 
trichoptilosis. 

Trichosis {-fi 'PlX.MO"t..:;), a szőrösödé~, ha„ 
jasság, szőrösség„ 

Trichosisbnlbi, aszörszerrt V ö tl'ichi~ 
asi s 

Trichostei;·esis ( v. ö. th1ix j ~ oTlpljot; 
a fbsztás) a ha,jmenés, hajvesztés, 
szőrvesztés. 

Tx·ichostereticus (v. ö„ tiichosterasis), 
szőrvesztéí, hajves?.tő 

Trichotomia (1\ Tpty_o•oµla:), L a haj
nyirás; 2. a szőrszálhasogatás ; 3. 
a hármas eloszlás. 

Trichotomus (v. ö„ trichoto1nia), 1 haj· 
vág6; 2. háromosztatlÍ; B. sz<'.ír~zttl
hasogató 

Ti:·ichotus {Tpt)'..WTÓ..:;), hajas,_szU1·ös„ 
Trichuris (v„ ö. tluix; 'I• cVpa. a fark) 

= trichocepha.lus 
T:t·icolo:1•, hárontszinií; pL viol:1 tiico

lar, az árvácska 
Tricornis (te1 há.101n, co1nn sztu v), 

hd.romsza.rvú. 
Txicostatus (ter há1on1; costatus bor· 

dá.s), három bordá.s 
Tricuspidalis, tiicuspidatus = 
T:ticnspis (ter há.1 01n, cuspes a lH'gy), 

háron1l1egyli 1 v. há1mashegyü. Va1· 
vulae trieuspida.les, rectius valvula. 
tricuspis s. valvula trisulca, a háro1n 
hegyű billentyü, mert csak egy bil
lentyű van~ nrely három heggytl 
bir. V. ö Ilyrtl Orromat anatom, 
pag 505. 

Tridactylus (TptOtlxTvf.o..:;), háro1nuijú, 
háromujjas. 

T:t·identatus (te1 j denta.tus foga.s), há~ 
ron1fogú, há1 masfogú, hárornfogas 

Ti:-idymus (TpUSv,v.o;;), hármas iker 
Trielcon ('Pl - D,xo.tv húzui)1 go!yó

íogó, Percy-féle hároniágú golyó .. 
fogO 

1 
1 



Trifldus 65.\ Trlqueter 

Triftdus, h:i1'om osztatú 
T:c·ifoliatus (ter három; foliatus leve· 

les), háromlevelű v„ ö. 
Trifolium ftb:cinum Taber·naemon· 

tanns = n1enyanthes trifoliata L. 
Ti:-ifnlium. melilotns offi.cinalis vax 

a. L. = rnelilotus officinalis Willd. 
Ti:ifolium melilotus offtcinalis, va„1· 

~ L. = rnelilotus vulgaris "\Villd. 
Trifolium palustre C„ Bauhain. (lgy 

ta1tja Balogh Kommentárja., \Vittstein 
szerint: Valerius Cor dus) = trifölium 
fibrinum 

Trigeminatns (-),háron1szo1·osan iker, 
Trigemini (ter három, gignere nem

z€ni), hár1nas szülött, hármas iker 
v. ö 

Ti;·igeminus (-), háromágú, három-
osztatú, pl. ideg · 

T:1·igenicnm acidnm (?), trigensav ? l 
T:c·iglochin (tptyAúl1,y1)~ három hegyű 

Valvulae triglochines (értsd: valvula 
triglochin, me1t csak egy vagyon)= 
valvulva t:i:icus11is v„ ö. azzal.. 

Trigonella foennm graecnm Linné 
(•pd; és '{hl\l(u:), bakszarvU lepkeszeg, 
görög széna. V. ö foenum g1aecun1 
officinale 11önch. 

Trigonum, ti:igonn!> (ó <plytilvoi;, ,O -rp(„ 

J'W\lov), a há101nszög, 
Trigonnm ci:ni:ale, a czomb három„ 

szöge. 
Ti:·igonnm ileocostale = trigontun 

Peti ti. 
Trigonum inframa:x:illa:r·e, az állka

pocs alatti háromszög 
Trigonnm Lientandii, Lieutaud há„ 

1omszöge: 
Ti:igonum olfactorinm, a s?;agló há

ton1szög. Azonos: oaruncula cereb1i 
mammilla1is 

T1'igonnm Petiti seu ileocostale, 
Petit-féle háro1nszög 

Trigonum Sanso11i, Sanson„féle há
ron1szög a dülömil'igy s az ondó
hólyagcsák táján 

TTigonnm Scai:pae, Scarpa-féle há
ro1nszög. A„ n1. trigonu111 crurale? 

Trigonum snbinqninale, a lágyék 
alatti háro1nszög. 

Ti:igonns (•plywvo;), hárornszögü, há„ 
ron1szögletü„ 

Ttigynia (-), három anyaság. V. ö. 
T1igynicus, trigynus ('rpt; v ö„ gynes), 

három anyás. 
T~ilabe ('Pl hál'mas; ~ ),a;~'fÍ a fogó), 
háromnyelvű húgycsőfOgó, háromágU 
húgycsöfogó. Balogh szótárából 

Trilocularis (--), három rekeszű 
T:rimei:us (';pef; há:toni, TO µÉpo-;; a tag), 

háromtagú. 
T:r-imestre ( )1 a negyedév. \T ö 

Trimestris, há1om havi 
Tximethy lia, trimethilamin um ( Tpet; 

három; v. ö methyle), trimetilaminun1 
trimethyl. 

T~·inex•vins, triplinervins, három·· 
bordás„ 

Txinitas 1.. a háromsá,g i 2 trifolium; 
3. = viola tricolo1„ 

T1initro~cellulosa = collo:x:ylinu1n. 
Ti:·init:r·ophenylicus ('rpl; három; v. ö 

nitrum és phenylium), tiinitrophe· 
nilsavas, pikrinsavas 

Ti:·io bolum (70 >ptW,3o),ov, ~ "?~W~ohoi;: há-
10111 obol), orvosilag: fél nehezék, fél 
drachma Elavult 

Ti:ioleinnm ('tpt és oleinu:n), a triolein, 
folyékony zsir 

Trioxydnm (•pt - Tpli; és o:x:ydum), 
háro1n oxydos vegyület Y. ö. 

Ti:·ioxydnm nitr·ogenii, nitrogentri., 
oxyd Balogh szótárából 

Ti:·ioxydum phosphox·i, lJhosphortri· 
oxyd„ Balogh szótárából 

T:ripalmitinnm (v. ö. rpt és palmiti
nu1n), tripahnitin, félfolyékony zsir. 

Ti:·ipharmacnm (rpli;, 'Pt; és pharn1a-
cnm), háro1n iészböl összetett szer 

T:r·iphyllnm = trifoliurn„ V ö. 
T~·iphyllns (rptcpv),).oi;)! h1i.r0mlevelij. 
Ti:ipinnatifidus = 
Ti:·ipinnatus (ter és pinnatus), három

szbro,;;an szárnyas. 
Tr·iplex (-), háromszoros. 
Tr·iplopia (•ptrc),,'o;, -rptTtloü; háromszor 

és 1] W...µ), há1·0mszoros látás, hármas 
látás. Balogh szótá1áb61. 

Ti:iplnlcon (-rptn:),o'o; há1omszo1os stb) 
= trielcon 

Ti:·ipolai:is ('tpL; 1pt; v„ ö. pcilaris), 1HÍ.· 
ron1 sarkos, htho1n farkú, hár·o1n nyul
ványú pl idegsejt. 

Tripolithus (újabbkori alkotás, mely 
ilyetén alakjában lnegfejthetetlen. 
Talán tiiplolithus akar lenni, rnely 
esetben: 't"ptr.Aoü; hfuromszoros és ó 
H'.Jo; a kő Vagy talán tripoleolithus, 
= argyll11 tripolitana ?), a t1ipolit, 
k15anyag gyorsan megmeredő sebéH 
szi kötésekhez gipsz belyett. Alkotá·· 
sát - illetőleg mivoltát tit0kban 
taraják. 

T:r·ipsis (~ '~hYt;), a morzsolás, pol'lasz. 
tás, i)o1rátörés. 

Tripticns (,tpet\I rlö1zs·Jlni), dörzsölő, 
morzsoló. 

T:1ipuda'.'....~o> spastica (tripudium lábbal 
dobbantás) = chorea Scti Viti 

Triqnetei:· - triquetxns, hároméHí.. 
Os triquetru1n = os '\Vormii, Wonn
féle varránycsontocska, mely a fej
b1lb lág:rának (eddigelé: kutacs) 1neg~ 
felelt. liogy a többi varránycson„ 

I 
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655 Trophiens 

toeskákat .; neIU ··szabad, ossicula tr~: 
quetra .. seu triangn.laria, s

1
en. Wor:m-11 

· kifejezésekkel illetni, valt1g. b1ZO·· 
riyítja · Hyrtl. V. ö. Onomatologia ana· 
tomiC:a -IJa.g. 564. .. 

Trism.icns, állgör_csös. V. '!· , , 
Trismns (0. -rpt!lµÓ;, ó •ptyµo;, ~ 7pta~.;:J, 

1. _ a csikórgás ; 2. az állgörcs, állka·· 
pocsgörcs. 

Trism.ns crepitans, fogcsikórgatás, 
fogvaczogá.s. . 

T:rismus cynicns = spas1nus cyn1cus. 
V. ö~ azzal. 

Tris~~s _ .devius = Iuxatio maxillae 
inferioriS. 

Trisinne dOlorificns = prosopalgia 
FothergiJli. 

Trismne nascentinm, az újjszülöttek 
állkapocsgörcse. 

Trism.'o.s sardonicus = risus sardo·· 
donicus. 

Trisplanchnia. = cholera asiatica. V, ö. 
Trisplanéhnicns se. nervus (v. ö 

(splanchnion), háromzsigoríl ideg„ A 
m. nervus 'sympathicus. 

Tristearinnm ('rpt és stearinum. Jobb 
v'olna.: tristeatinum), a tristearin, 
kemény) szalonnaszerű zsh • 

Tristichiasis ('rpt ; v. ö. distichiasis), 
háromszoros pillaszörkalász„ 

Tritaeophyes (TFtTcnocpl.rfi; 11:upe:TÓ~ Hip„ 
pokrateS.) = 

Tritn.eophy.ta febris ~ febds inter
mittens tertiaua. 

Tritaens se. pyretus (Ö Tpt-r~toi;) = 
febris tertiana. 

Triticinum (v. ö. triticnm repens), a 
taraczkmézga, a triticzin. 

Triticum. repens Linné, taraczkbuza, 
V. ö, agropyrnm repens •.r. R„ \Vitt" 

stein. A Magyar Gyógyszerkönyv 
szerint : Bauvois. :ainok van igo.za? 

Triticum aa.tivum (Balogh szótári\,„ 
b61) = 

Triticum. vulgare Linné (f1·umcnt111n 
e spicis trltum), a tiszta buza. 

Trituratio, tritnra = 
Tritus (terere lllol'zsolni), a morzsolás, 

szétn1.or,..-sOlltS". - -
Trivalvis (-), hárombillentyüs. 
Trivialis (-), köznapi. 
Trix = thrix, 
Trixago (?) = herba trixaginis. 
Trochalia polypastos (~ Tpox.cö.lix 1t0Ál" 

1tl20'To;), egyszerí.i csigacsin. 
'Trochalia tripastos (~ Tpox.ahla Tpl-

'ltlXO"'to~), összetett csigacsin. 
Trochanter (0 t'pox.avrrip), a tompor, 
Trochanter major, nagy tompor. 
Trochanter minor, kis tompor, 
Trochantericus (v. ö. az előtteval6-

val), tompori stb.. 

Trochisci acidi tannici, csersav . .le„ 
pénykék 

Trochisci bechici, mell··lepénykék. 
Tr·ochÍsci castorei; hódony·lepénykék, 
Trochisci catechn, kateehu-lepény. 

kék 
Trochisci feri;·i X'edncti, vas-lepény„ 

kék 
Tr•ochisci ipecacnanhae, hánytató 

gyökérle1Jénykék„ 
Trochisci ipecacnanhae et mo:r·

phiae, morfiumos és hán.ytató gyö„ 
kérlepénykék. 

Ti;·ochisci magnesiae nstae, pörkölt 
v„ pirított maguesia··lepénykék„ 

Tr'ochisci morphii acetici, e~zet
savas morfiumlepénykék 

Trochisci nat:r;·i bicarbonici, kétszer 
szénsavas natriumlepénykék 

Trochisci opii, 1nákony-lepénykék 
Tr·ochisci santonini, szautoninle1Jény„ 

kék. 
Trochisci seripax·i, savónemző, savó

fejtö lepénykék v„ szeletkék 
Trochiscns (Ó Tpox.lcrx.o;; Ó •pox.ó; ke1·ék 

kies), a szeletke, lepényke, 
Ti;"Ochlea (ci 'tpox.ó;), a görge. 
Ti•ochlea labyx·inthi = eoehlea 
Trochleai;·is, görgeteg,. Musculus t1oeh. 

learis, görgeteg izom v,. görge Ü;om 
Nervus trochlearis, gö1geteg ideg v. 
görge ideg »Sodorizom, sodorideg« 1 
harharismltsok 

T:1•ochleator = inusculus troehlearis. 
Trochocepha_Ins (ó Tpox_ó; a kel'ék; 

v ö„ cephale), a kerek fed, kerek
f ej ii. 

Trochodes, txochoides (Tpox.c.i011;, Tpo
zoetO~;, ke1ok) se. articulatio, a forgó 
izület. 

Trochoginglymns (v ö. tl'OChodes és 
ginglyn1us), esukl6-izület 

Troicai;,t, tr·oisquai:'t (--} aeus 
triquetra 

Tromomania = deliri111n t1·emeni!! V. ö. 
T:romoparanoea (v. ö„ tromos; 1] 1iOCpci

VO(IX elrnebáutalo1n) = deliriún1 tre„ 
rnens potatoru1n, 

Tromus ( 0 i:póµo;), a reszketés, a re· 
1negés. 

Tropaeolicum se. acidn.m1 spanyol
zsázsasav, tropaeolsav. V. ö 

Tropaeolum majns (et minus) Lii:i.né, 
a spanyol zsázsa, melytöl az lL n. 
indiai zsázsa e1ed V ö„ nasturtium 
indicum. 

Trope (fi Tpo11:~), a for'ditás, forgatás, 
forgás, fordulás„ 

Trophe (-~ Tpoq;~l L a tápszer, a táp
lálék; 2. a táplálkozás. 

Trophicns (v. ö. trophe), tápsze1·i, táp~ 
lfllkozási, táplálkozásra vonatkozó 

!. 
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Trismiens 655 Trophicus 

tocskákat nem szabad, ossicula tri
quetra seu triangularia, seu Wormii 
kifejezésekkel illetni, váltig bizo .. 
nyitja HyrtL V„ ö„ Onomatologia ana„ 
tomica pag. 5G4. 

Tx·ismicns, állgörcsös„ V. ö 
Tr-ismns (0 'C"plr:rµÓi;, ó 7ptyµÓ;, "/i t"plali;), 

1. a csikorgás; 2 az állgö1cs, állka„ 
pocsgörcs„ 

Trismns cx·epitans, fogcsikó1·gatás, 
fogvaczogás. 

Trismns cynicns = spasn1us cynicus 
V, ö„ azzal 

Tr·ismns devins = luxatio maxillae 
infe1·ioris. 

Trismns doloi:ificus = prosopalgia 
Fotbergilli. 

Trismus nascentium, az újjszülöttek 
állkapocsgörcse„ 

Trismns sar·donicus = risus sardO·· 
douicuii. 

Trisplanchnia = chole1a asiatica. V„ ö 
Ti:·isplanchnicns se. ner·vns (v, ö 

(splanchnion), háromzsigerl-í ideg„ A. 
m, nervus sympathicus 

Tristeaxinum ('rpt és stearinum. Jobb 
volna: tristeatinum), a tristea1in, 
kemény, szalonnaszerü zsír, 

Tristichiasis ('rpt; v. ö. distichiasis), 
háromszoros pillaszörkalász 

Tritaeophyes (rp!Tet:tocpvlj; ö'l;upe-ró; Hip„ 
pokrates.) = 

Tritaeoph.»i:a febx·is = f0htis inter-
1nittens tertiana. 

Trltaens se. pyretns (ó TfltTG(to;) = 
febris tertiana„ 

Tl."iticinum (v„ ö. triticnm iepens), a 
taraczkn1ézga, a tiiticzin. 

Txiticum repens Linné, ta1aczkbuza. 
v„ ö. agropyrum repAnS 'r .. R \"\'~itt„ 

stein A Magya1 Gyógyszerkönyv 
szerint: Bauvois. ~Kinek van igaza ? 

Triticnm sativum (Balogh szótárá· 
b61) = 

Triticnm vnlgaxe Linné (f1·umcntu1n 
e spicis tritum ), a tiszta bnzfl.. 

Tritux-atio1 tritnra = 
Tritus (te1ere morzsolni), a morzsolás, 

szétmorzsolás 
Trivalvis (-), hárombilleutyüs 
Txivialis (-), köznapi 
Trix = thrix. 
Trixago (?) = herba trixaginis. 
Trochalia polypastos (~ Tpoz.o:Alo: rcohl-

7tr.t.O"ro;), egyszerli csigacsíu„ 
Trochalia txipastos (~ TflOXet.hla Tpl·· 

7tClO"Toc;), összetett csigacsin 
Trochanter (ó 7poz.r.t~T'fÍp), a. ton1por 
Ti:·ochanter major, nagy tompor 
Trochanter m.inor1 kis tompor. 
Trochantericns (v. ö. az elöttevaló-

val), tompo1 i stb 

Trochisci acidi tannici, csersav.1e·· 
pénykék 

Troohisci bechici, mell„lepénykék 
TxoOhisci castoi:·ei, hódony-1epénykék, 
Tx·ochisci catechn, katechu-lepény„ 

kék 
T:1'0ohisci fex·i:·i x·edncti, vas-lepény

kék. 
Tx·ochisci ipecacnanhae, hánytató 

gyökérlepénykék. 
Trochisci ipecacnanhae et mo:1•

phiae, morfiumos és hánytató gyö
kérlepénykék 

T:r·ochisci m.agnesiae nstae, pörkölt 
v. pirított inagnesia·1epénykék 

Tx·ochisci morphii acetici
7 

eczetm 
savas morfiumlepénykék 

Trochisci natri bicar•bonici, kétszer 
szénsavas natriumlepénykék. 

Trochisci opii, n1ákony-lepénykék 
Tr·ochisci santonini, szantoninlepény-· 

kék 
T:1·óchisoi sei·ipax·i, savónemző, savó

fejtö lepénykék v. szeletkék. 
Tx·ochiscus (Ó Tpox_(oxo;; Ó TPiJXÓ; ke1·ék 

lács. ), a szeletke, lepényke„ 
Trochlea (O' Tpox_Ó;)1 a görge. 
Ti•ochlea labyrinthi = cochlea 
Trochlearis, gö1·geteg„ Musculus trüch„ 

lea1'is1 göTgeteg izon1 v, görge izom, 
Ne1 vus trochlearis1 görgeteg ideg v„ 
görge ideg. »Sodorizom, sodorideg«

7 
barbarismusok 

Tr·ochleator· = musculus trochlearis 
T:1·ochocep~alns (d Tpoz.ó~ a kerék i 

v ö. cephale), a kerek fej, k e r e k
f ej i'.í. 

Trochodes, t:rochoides (Tpoz.hl01);1 -rpo„ 
xos:t01Íc;i ke1ek) se„ articulatio, a forgó 
izület 

Ti:·ochoginglymus {v. ö. trocho1ics és 
ginglymus), caukló-izület 

Troicar•t, tx·oisqnai:·t (-·-) acus 
t1iquetra 

Ti:omomania = deliriu1n t1e1nens V. ö„ 
Tromopa:1-anoea (v. ö, tromos; ~ rca.:pci

'IOll'.l elmelJántalom) = deliriú1n tre„ 
rnens potatoru1n„ 

Tr·omus ( 0 Tpo'µo~), a reszketés, a re
megés. 

Tr opaeolicnm se„ acidum, spanyol
zsázsa.sav, tropaeolsav V. ö, 

Tropaeolnm majns (et minus) Linné, 
a spanyol zsázsa, melytől az u. n„ 
indiai .zsázsa e1 ed. V ö. nasturtiutn 
indicum 

Trope C-A -rpo-r.~), a frn·ditás, forgatás, 
forgás, fordulás, 

Trophe (~ -rpocp'tÍ) l. a tipszel', a tá?
lálék; 2„ a táplálkozás. 

Tl."ophicus (v„ ö. trophe), tápszeri, táp 0 

lálkDz:isi, táplálkozásra vonatkozó 

~ .. lllilli._„„„„„„„ ................... ,, ........... „ ... «. 



Tro11bonenrosis 656 Tnberculosis dlsseminata 

T:cophoneurosis (v ö trophe és neu„ 
rosis)1 1 bántalom, mely az jdeg 
táplá.lkozásának rendellenességEiben 
találja okat; 2. többnyire értendő 
azonban id6ges bántalomokozta táp
lálkozás-zavar, 

Ti: ophon.en:r•oticus ( \ ö az előtte. 
valóval), mi a trophoneu1·osisra vo
natkozik. 

Ti:;·ophonosi, l:i:·ophonusi (~ Tpo(fi"fÍ a 
táplálkozás, fi vóaoc;, voUao; a bánta
lom), a táplálkozás bintalmai. 

Tropicus (7po-.c~x:ó;; v„ ö. trope), for1Ó·· 
éghajlati. Morbi tropic:i, for1'Ó··éghaj
lati bántalmak 

Tropinum (v. ö at1opinum), a tro
piu, az atropin bomlásinak terméke 
Balogh 

Ti;·opomet:r·ia (-) ; v. ö. ophthalmoa 
tropometria. 

T:r·nncatns, csonkított„ V„ ö. 
T:r·unculns (truncus kies), a kis törzs, 

a c,sonk. 
Ti;·uncus, a tö1zs, a tö1zsök1 a esonk, 
T:r·unous anonymns (Balogh szótá-

1áb6l), névtelen ve1 öb·töi zsölc 
Truncns brachiocephalicus, aka.1nak 

és fejnek verőértörzsöke. 
Tx·uncus costocervicalis, a nyaknak s 

bordáknak veröértörzsöke 
T:runcus lymphaticus communis 

dexter· ot sin:istéJ:', a jobb és bal 
kiiúís nyirkedéuy-törzsök 

T:c·uncns lyinphaticus intestina.lis, 
a belek nyirkedénytörzsöke. 

T:r·uncns lymphaticus lumbalis, lii
gyéktáji nyirktörzsök„ 

T:c·uucus thy:r·eocervicalis, a nyak
és paiz;;imil:igy veröér„törzsöke. 

T:runcus venae poi:·tae, a veröczér 
törzsöke. „ 

Ti:·ypannm {-:0 -rpÚ7t:ct.VO\I) = trepanun1 
Trypesis (~ "t"pÚTtT)O"tc;) = trepanatio 
Ti:·ypsinn:m (! ?) K ü h n e, a hasnyál· 

mirigypepton. Balogh szótarában: 
a hasnyáhnirigy - erjrsztöje. Balogh 
tpú~, yóc; élesztő, n1ust szótól szir· 
inaztatia. De hogy mikép lett abból 
»t1ypsinu111", a11a nézve uem kapunk 
feleletet En nem biro1n e szót meg·· 
fejteni 

Tuba, a cső, a kürt 
Tuba acnstica, a hallócső 
Tuba eustachiana seu Eustachii, 

-Eustachius kür~jc, a halló kürt lliond
juk ezent-ú.l, fülkürtő v. hangl;:ürtő1 
hogy megkülö1n bözte·ssük a inéhkür
töktői. A szóban forgó csatorna mi-· 
volta is olyan, hogy igen Iáillik a 
»kürtő'' meg·nevezés 

Tuba Falloppiae seu fallopiana 
titeri, Fallopia kürtje, a méhküit, 

.A.zonos ért.elinűek: cornua uteri, ovi
dllctus Graffü, processus la.terales. ca
nales tubarii 

Tubage (fr .. ), a. csapolás 
Tnbarins (v. ö. tuba), n1éhkürti; pl. 

graviditas tubaria, méhh.--ürtbeli ter • 
hesség ; canalis tubarius seu musculoa 
tuba1ius, kürtös csatorna, mint foly
tatása az Eustachíus-féle kürtönek 

Tubei:·, tnbei:·osita.s, IJÚp, dudor, gu
roói göb, don1b„ Tuber: nagy felsziuű, 
~1in1a, lejtös dudor; tuberositas, érdes 
szinü dudor v gum6. 

Tubei:· china.e nodosae orien.talis 
= iadix chinae uodosae orientalis„ 

Tuber cinerenm se. ce:r·ebr·i, a szűr-· 
ke agyvelögumó. 

Tuber ciner·eum cnm infnndibnlo, 
a szürke gun1Ó tölcsérével együtt 

Tube:c· corporis callosi, splenium cor·· 
po1is callosi, a kérges test v agyve·· 
lő szelemengu1nója. 

Tube:r cyclaminis, disznó-.keuyér, disz
nó-répa, tfut sziromgumO. 

Tnber gntturosum = sti·uma, 
Tuber· pa:r·ietale, a koponya fa.lcsout· 

jának vagy oldal-cson~jának dudora. 
Tuber· valvulae cer•ebelli, az agyacs

billentyű gün1öcse. 
Tubera (tubera többese), a gü1nök, 

dúdorok, gumók · 

Tuber·a aconiti1 sisa.kvirág-·gumók 
Tube:i-a candicantia = processus 

n1ammillaris cerebri 
Tubei:a cranii primigenii1 a kopo„ 

nya eredeti gumói, dudora.í. V ö. 
p1imígenius„ 

Tubera. frontalia, a homlokdudo101c, 
homlokdo1nbok. 

Tubex·a jalappae, ja.lappa.gumók„ 
Tubera salep, kosbor v„ szálepgum6k 
Tubera solani tubex·osi, a kolompér. 
Tuber·cula {tuberculuin többese), a 

gii1nök, gümőcsök, 
Tuber·cula dolorosa, neuro1nata ve1a 

VE'1 l'!putia1 fájdahna.s ideg-göbök, va
lódi vagy ál-idegd<1,ganatok 

Tubex·cnla facialia medulla.e ob·· 
longatae Frank, az arczideg güme
csei 

Tubei:·culisatio, gümösités, giimősö·· 
dés. V. ö 

Tuberculosis (hybridun1), a gümő~ 
k6r. V. ö sphongiosis. 

Tubei:·culosis bulbi, a szen1teko gü~ 
n1ösödése 

Tu.be:r·cnlosis dislieminata = tuber·· 
culosis miliatis 

--~--~·~------"-"----.......... "-,, .... „ 





Tnmor aJbns 658 Tnnica prQpria 

Tumor albns, izülettapló, izületbeli 
szú,. V„ ö„ fungus articuli 

Tumor albus gonatos = gonitis ·fun
gosa 

TumoX' anoma.lus = fungus haema
todes. 

Tum.ox· benignus, ártalmatlan, vész
telen, nem vészhoz6 daganat. Eddigelé 
»jóindulatú« daganat, 

Tumor• blennorrhagicns genu = 
gonocele = tumor albus genu seu 
gonatos, 

Tumor capitis sanquineus = cephal·· 
aematoma 

Tumor· capsularis s capsnlatns = 
lupia V. ö .. lupiae 

Tnmox· cartilaginens = chondroma 
Tnmox· car·nncnlae lacr·ymalis , a 

könyhúscsa daganata. 
Tumox· caver·nosns = angioma. 
Tumox· coccygeus seu sacx·ococcy„ 

geus, világrahozott farcsik„daganat 
Tumox· cysticus = tumor saccatus 
Tumor ei:·ectilis seu sanquinens s 

Vascnlaxis = aueurysma ossium 
Tumor· fibrinosus, rostos daganat ~ 

vérömlések helyén A vér savójának 
felsziv:isa után visszamarad a vér 
rostonyája. 

Tumor· fibromuscularis, sin1a izom~ 
xostdaganat„ 

Tumor ftbr·osus, rostos daganat, rost. 
újkeplet„ 

Tumor ficosus venereus=condyloma. 
Tumor llatuosus mammarum, mas

todynia emphysematica, a /csecsek 
légdanata. 

Tumor· folliculosus (tumeurs follicu
leuses Bayer) = molluscum conta
giosum• universale Vircho\V 

Tumor lienis, lépdaganat Népnyel .. 
ven: sérvés. 

Tumor lienis spodogenes, vérsejt„ 
törmelék ,Pkozta lépdaganat 

Tumor linque.lis = glossoncus„ 
Tumor malignus, vészes daganat. 

Eddigelé: rosziudulatU daganat, 
Tumor· osteofdes Müller = carci

noma osteoidos Gcrlach. 
Tumor· pr'Oste.tae a dülőmirigy da

ganata. 
Tumor· pulsatilis = tumor e1ectilis. 
Tumox· saccatns seu cysticus v„ tuni„ 

catus seu capsulatus, tömlős daganat, 
Tumor· sacrococcyg:eus = tumor coc

cygeus. 
Tumor• sanqnineus =tumor erectilis. 
Tumoi:· sar·comatosus = massa sar„ 

comatosa = sar coma„ 
Tumor splenis acutus, heveny lép

dagg,uat, sérvés. 

~umor splenis chr•onicus, idült lép·· 
túltengés, idült sérvés 

Tumor tunicatus = tumOr cysticus„ 
Tumor vascularis = tumor erectilis„ 
Tumoz·es cystici compoeiti seu con-

glomez·ati, csoportos tömlős daga
natok, 

Tumultus se:r·monis = battarismus. 
Tunda ocnli (?) = conjunctiva. 
Tundns cordis (?) = a.pex cordis 
Tun:i.ca, a bör, a hártya., a burok 

a mez„ 
Tunica adiposa1 a hájtok. B„ sz. 
Tunica adnata = tunica oculi a.1-

buginea 
Tunica adstitia seu adventitia seu 

cellularis1 a véredények külsB meze. 
Tunica adventitia capilla.ris, a haj„ 

száledények kül.Rő meze„ 
Tunica. a.lbuginea, fehéres burok, 

fehéres mez. 
Tunica. amnios = amnion. 
Tunica arachnoides, a p6khál6szerü 

mez. 
Tunica cellularis, 1. tunica a.dven

tia s. adstitia; 2, hálózatos sejtré
tegbBl álló mez. 

Tunica. conjunctiva = conjunctiva, 
Tunica cor·onoidea = tunica forami-· 

nalis 
Tunica crysta.llina = tunioa arach·· 

nodos, 
Tunica dar·tos, az izmos mez, húsos 

.mez 
Tunica densa. seu dur·a. seu gr·ossa. 

= sclerotica„ 
Tunica. elastica seu intim.a, a vér

edények rugalmas v legbelsBbb meze. 
Tunica e:icter•na = tunica adventitia, 
Tunica ftbx·osa, rostos buI'Ok vagy 

rostos mez, aponeurosis. 
Tunica follicnli = theca. folliculi. 
Tunica for•aminalis seu co:i·onoi

dea = iris, 
Tunica gla.bra1 a sima mez, a véredéuy

nek belsö sima meze, belsztnmeze,endo
theliu1n 

Tunica gi:·ossa = tunica. densa, 
Tunica intim.a = tunica glabra, 
Tunica intima oculi = tunica. uer-

vea oculi, 
Tunica media = 
Tnnica. muscula.r·is seu musculosa, 

izmos mez, 
Tunica muscnlo„ela.stica. = tunica 

elastica. 
Tunica nex·vea oculi = retina.. 
Tunica oculi albuginea seu adnata 

= conjunctíva. sclerotíca.e,. 
Tunica placoides "\'"„ len ticularis = 

iris, 
Tunica px·opria, tulajdon mez 



Tympanectomia 
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Tnsse.ao = tus~is. . " .. • , 
Tussicnl& (tU$S1.S kies;, ;oh~cseles .. 

~::;i~ .. J>!~Í'~~ii~'~···.• .• fbugin•a 

Tnssilago faX'f3;ra ~in~e (t~~s1r::i; 
agara,· a köhögest haJtan1), 16kormu 
szam:tl·lapÚ közönséges szattyú. 

~~nica: .. Eufnq~ol~nt~ '· ó-értele:ro-
,-~en: a_z ·ll:vea. e.a~nyes resze. • 

Tu:D.ic&. eé~o·aa · Ovarii, a petefeszek 
sa._vós meze. 

Tu.n.ica: __ uvéa = uvea. 
T~ica_ _V;;i,gbiali& conununis se. 

fun:lcUli 
11
permatici et testis, a. 

here és az órid6zsin6r közös meze (A 
transversa abdominis folytatá~a.) 

T_ttnica. _va,ginalis testi& propxia, a 
hel'e ·tulaj dán borit6 meze 1 a has
hártya folytatása, 

Tunica vasculoe:a, az edényes r~teg, 
edényes burok v„ mez Chor 01dea., 
iris et -corpus cili.at e. 

Tunicatns burkolt, töml3s 
Tn:nicula (tunica kies.), 1 finom hát·· 

tya, mez ; 2 clitoris 
Tnpinax-ia = talpa. . 
Tnrbatio (turbare zavarni), a zavaro-

dás, a. zavar, 
Tnrbiditas hnmoX'ÍB aqnosi oonli, a 

szemkamra vizének zavarossága.. V„ ö 
Tnrbidns, zavaros. 
Tnrbinatnm. cerebx·i = tur bo cerebri 
Tnrbinatus, pergeszerű. Qg turbiua8 

tum = concha inferior„ 
Tnrbines nasi seu narium, az orr„ 

kagylók. 
Tnrbinula, tnx,binnlae, habos czuk-

rok. 
Tnx,bith = turpethum. 
Tnrbo, a fergeteg, örvény„ 
Tnx•bo cerebri = glandula pinealis. 
Turges1Jentia, turgentia, a duzza·· 

dás, dagadás
1
pozsga, vérmesség. A. m, 

hype1·aemia acuta. 
Tnrgescentia corporis vitx'eÍ sex·o

sa = hydrophthalmus 
Turgor = turgesce.ntia. 
Tnx·gox- vitalis, a természetes vér-

messég, a teljes életerő, 
Tnx•io, a sarj, a rügy. 
Tnriones abietis, fenyves rügyek 
Turiones aspa.ragi, spárga.rügyek 
Tnriones pini1 az erdei feuyű bogyói, 

rügyei, fenyves rügyek. 

Tnssilago p~tasites Linné, kalapos 

szattyú„ 
Tnssis, a köhögés. 
Tnssis abdominalis, hasköhögés, Has· 

beli daganatokozta köhögés. 
Tn8sis asinina, clangosa, convulsiva, 

ferina, pueros strangulans, strangula
toria, suffocativa, görcsös köhögés, 
szamárhurut. 

Tnssis bronchialis, hörg5hurut 
Tnssis canina = tussis convulsiva 
Tnssis catarx,halis, hurutos köhögés, 

hurutkeh„ 
Tnssis clamosa = 
Tnssis clangosa = 
Tnssis convulsiva = tussis as1n1ua. 
Tnssis fex,ina = tussis asinina. 
Tnssis hum.ida, turhás köhögés. 
Tnssis hysterica, méhkbrságos köhö-

gés. 
Tnssis strangnlans seu stx,angnla· 

toria = 
Tussis su:lfocativa, fullasztó görcsös 

köhögés. A„ in tussis asinin.a, 
Tutameatum. ox'Ís stom.achi = pro

cessus xyphodes. 
Tntia alex:andrina = zincum oxy

datum. impurum = nihilum griseum 
= cadmia faütitia, 

Tyle = tylos„ 
Tylodes (ruAott.S"fji:;, "tuAhlB'f).;), kérges, 

callosus. 
Tyloma ("!0 "tÚAtllf.LO.:), callus, callositas, 

a börkérgesedés, bőrkéreg, tyúkszem„ 
Tylos, tylus (Ó "tt.ÍAo.;) = tyloma. 
Tylosis (~ "!ÚA<.>cn.:::), 1. a kérgesedés j 

2. = 
Tylosis ciliax-is seu palpebx,alls, seu 

palpebr·ar·um, a szempilla elkérgese
dése. V. ö„ pachyble1)harosis, 

Tylosis lingnae = psoriasis linguae 
= leucoplacia. = laucoplakia, 

Tylosis palpebx·alis seu palpebra„ 
rum = tylosis ciliaris. 

Tyloste~·esis (v. ö, tylus és arlpYJO"l<; a 
fosztás), tyúkszemirtás, tyúkszem
vágás 

Tylostex•eticns (v ö. tyloste1esis), 
tyúkszempusztitó, tyúkszemirtó. 

Tnrpethinnm (v. ö,. ra.dix turpethi), 
a turpetingyanta, a turpetin, a turbit
gyanta„ 

Tnrpethum minerale = hyduugy
rum subsulfuricum flavum. Balogh 
szótára. szerint: hydrargyrum sul
furicuro ba.sicum. 

Turnnda, turnndnla. (tererc döt·· 
zsölni)1 sodrott tépés. 

Tylöticns truAM't"lY.Ó.;), kérges, kemé
nyedett 

Tylus (él •~Ao.;) = tylos„ 
Tymm.a ("!0 "!Úf.LtJ.O.:), a z.úzott hely, 

plaga.„ 

Tnrundai. iiltnmescens sau t_umens, 
tépésdug6. 

Tympanectömia (v. ö„ tympa.n.um. i 
lY."!it°µ~u~ kimetszeni), dobhártyaátfu
rá.s,do bhártyafurás,fülrekesz-likasztás. 

42* 



1 

Tympanias 660 Typhns anth1opopthoraens 

Tympanias (ó cuµn:o:\llo:.:;) - tympa
nites„ 

Tympanicus (v„ ö„ tympanum), dob
hártyás Os tympanicum, dobcsont. 

Tympani:foxmis (hybridum. Balogh 
sz6tárából). v„ ö„ tJ mpanodes 

Tympanismus = 
Tympanites, tympanitis (0 -ruµ'lto:

~1-r't).:;), 1„ a dobkór = meteoiismus j 
2„ tympanismus, dobos kontatási 
hang 

Tympanites abdominalis, hasdobkór 
Tympanites asciticus, hasi vízdobkór 
Tympanites enterophysodes = tym-

panites intestinalis. 
Tympanites hystex·icus, méhszenves 

dobkór, méhk6rságos felfuvódás. 
Tympanites intestinalis, béldobk6r. 
Tympanites omentalis = 
Tympanites per·itonealis, hashártya-

üregbeli dobkór. 
Tympanites uter·inns = j:ihysornetra 
Tympanites vent:z:iculi, gyomorfel

fuvódás, gyomorszelek„ A. m. cardi· 
algia fiatulenta, hypochondriaca, hys· 
terica, infiatio seu meteorisn1us veu
triculi, colica stomachi ventosa 

Tympanites vesicalis, húgyh6lyag 
dobktír ? ! ! 

Tympaniticns (-), jelenleg: dobos 
hangü_„ Nem láWzik kifogástalannak 
Balogh sz6tárábóL V. ö„ ty1npanodes 

Tympanitis = tyrnpanites. 
Tympanodes, tympanoides (Tuµrca.· 

vWOri:;, Tuµ71:avo!O·~;), dobszerH, dob-
hangszerli, dobos, dobos hangú. 

Tympanosis = tyn1panites 
Tympanum {'rö TÚµ.rcavov), a dobüreg a 

dobhá1tyával együtt Fallopia szerint 
Jelenleg.Ha1le1 óta: cavum ty1npani, 
a dobüreg. J'\.fen1brana tympani, a 
dobbá1·tya1 a 'fühekesz 

Tympanum minus = 
Tympanum secundax·ium s„ secun· 

dum = me1nb1ana fenestrae rotunda.e 
Typhaeruia {v„ ö. typhus és haema), 

hagymázos vérüség, 
Typhangone (v ö, typhus és angone), 

l<~isenn1ann szerint : torokhagymáz = 
diphthe1ia. Felesleges 

Typhecphlogia. ( v„ ö. typhus és ecphlo· 
gia), vaiiola typhosa, hagymázos 
himlő, vészes himlő 

Typhicus (-) = typhodes, typh0sus 
Typhliater ('ruq;i),o':; vak, ó 1a:tpÓ~ orvos), 

a vakok orvosa, coeco1um medicus 
Typhlitis (typhlus vak), vakbéllob, 

vakbélgyuladás„ 
Typhlitis stex'cox·alis, emésztet-reke

dés okozta vakbólgyuladás, 
Typhlos, typhlns ('ruq;Aé~) vak. 
Typhlosis (Yi TÚcp),wcr~~), a vakság 

Typhlo-enteron = typhloterum. 
Typhlotei:itis = typhlosis. V .. ö. 
TyphloteF·nin (= typhlo-enterum; v. ö„ 

typhlos és enteron), a vakbél 
Typhlotes ( 1' -ru<fii,Ó-c;Yj;), a vakság. 
Typhloticns (v. ö„ typh1osis), vaksági, 

vakit6 . 
Typhlotoinia (ti 'rWfÁ0'1 rv7tp0'1 -~t.U\1$Vl)1 

vakbélmetszés, vakbélnyitás 
Typhlotoinicns1 typhlotoinus (Y. ö 

az elöttevalóval), vakbélnyitási, vak
béln,yitó 

Typhlotz·ophiuin (v. ö, t,yphlos; Tpl
cp€.w táplálni), va.kok i:::itézete 

Typhlns = typhlos 
Typhodes (7urptSOY):;), hagymázos, hagy· 
mázszerű 

Typhodysente:i·ia {v ö typhus és 
dysenteiia), hagymázos vérhasi dys·· 
enteria typhosa. 

Typhois, typhoides ino:r·bus,hagymáz
jelleglí kór, morbus typhodes, hagy-
1názszerü láz1 enyhébb fokú, :rövidebb 
ideig tartó hagy1náz. 

Typhomania (Yi cvrpoµa~la), hagymázos 
f éh e beszéd, hagymáz beli félrebeszélés 

Typhomaniacus ("rurpoµCÍ\IY);), hagy. 
mázban félrebeszélö. 
Jegyz(Jt. "'Tévengés« (a beteg téveng) 

szót ne1n inerem használatba fo
gadni, mert nem bírom eldö:i;i.teni1 

hogy korrekt alkot:l.s·e 
Typhosepsis (v, ö. typhus; + ofil);t; a 

rothadás), hagymázos vérbomlás, rot
hasztó hagymáz 

Typhosepticns (v. ö typhosepsis), 
hagymázos vérbomlás 

Typhoseptosis (v. ö typhus és septo-
sis), rothasztó hagymáz. Felesleges 

Typhosns (-), hagymázos, 
Typhns (0 TÜi:po;), a. hagyn1áz. 
Typhns abdominalis, ha;:ii hagymáz, 

bélgyuladásos hagymáz Osdi és újabb 
synonymjai: typhus sporadicus, ty· 
phus ganglionaris abdominalis, gastro
enteritis nervosa, dothiente:ritis, entrel
cosis nervosa, ileotyphus„ 

Typhns abox-tivus, V. ö typhols„ 
Typhns acutns = t·yphus ex.anthe

matie:, us = fe bris nervosa ac.uta. 
Typhns ambulatorius, lappangó hagy· 

máz, melyben a beteg soká fennjár. 
Balogh szótárában: álczázott hagy
máz. 
Jegyzet N~vezzük meg »gy uj t · 

vány-hagymiznak«, mert a 
nép a febris larvata intermittenst 
gyujtvány-hidegnek mondja. 

Typhns anthxacicns = typbus bubo
nicus 

Typhns anthropopthox·aens (szóról < 
1 



Typhns bellicns 661 Tyrosis, f,yreusis 

szóra: embervesztö hagymáz) ty~ 
phus exanthematicus ? 

Typhns bellicus = typhus exanthe. 
maticus aut abdonünalis. 

Typhns bengalensis_ = cholera a.sia
tíca 

Typhus biliosns contagiosns India~ 
rum occidentalinm = febris flava.. 

Typhns bnbonicns =pestis orientalis 
Typhus cax·cei:·nm (Balogh sz6tárá~ 

ból), börtönhagymáz. Melyik? 
Typhns castrensis (Balogh sz6tárá„ 

b61). V. ö. typhus bellicus. 
Typhns ce~·e bralis, u. n. fejhagymáz, 

nagyfokú hagy1náz általában 
Typhns contagiosns = typhus exan·· 

thematicus. 
Typhns exanthematicns, kiii.téses v 

patincsos hagymáz 
Typhns ex ma.laria ortns, váltólázas 

v hideglelős hagymáz, posvány„ 
fertözetes hagy1náz1 hidegfertöokozta 
hagymáz (bidegfertö = n1iasma in. 
termittentis) V. ö mala1'ia„typhus 

Typhus icterodes tx·opicornxn 
febris flava. 

Typhus idiopathicus, eredeti -- ön„ 
magát61 eredt hagymáz 

Typhus laevis, enyhe hagy1náz. 
Typhus lentus = typhus ambulato1·ius 
Typhus nei:·vosns = typhus exanthe·· 

maticus? 
Typhu~ peistilentialis =pestis oriau„ 

talis, 

Typhns petechialis = typhus exan-
thematicus 

Typhns putridus, eves láz 
Typhus re·cut~rens =·feb1is recurrens. 
Typhus ver·satilis, hánykolódó, nyug-· 

talau hagymázi ·melyben t i a be. 
tegek igen nyugtalanok„ 

Typicus (-n1r.tx.Ó;), i elleges, jellegsze1iÜ 
(szabványos?!) Typikus. 

Typosis (~ -rÚTttil:n;), 1 a lenyo1nat; 
2. ábrázolás; 3„ váltóláz-nemek. V. ö 

Typus ( é -rúrco; ; -rv'm-iö~v verni), 1„ az 
id6szak, id6szakos kórroham; 2, kór·· 
jelleg typus. 

Typns vitae, életm6d, életrend 
Tyx·einnm {v. ö tyros) = caseinum 
Tyxexnesis infantnm (v. ö tyros és 

emesis), a csecsem6k turóhányása. 
Tyt·ensis (~ 7Úpe:ual;) = tyrosis. 
Ty:z:·ia, tyriasis (?), 1. kóros haj menés, 

kó1·os hajvesztés i 2 sajtos elfajulás. 
Tyt·odei; ("rupoe~&~:;, -rupWOiJ;), tur ósze1·H, 

sajtszerli„ 
Tyroma (v. ö, ty1os), sajtosan elfajult 

nyirkmirigy~daganat, 
Tyros (0 -rupo';), a turÓ7 a sajt. 
Tyr"Osinuxn (v, ö. tyros), a fehérnye 

bo1nlásának jegeczes uitrogentartó 
te1m.éuye, a ty1osin. 

Tyr'osis, tyrensis (~ -ru'pMcn;, "t'Úpo:ui:n;), 
L a tu16készités, a tejolva.sztás; 2 
a t~j tur6sodása a gyou1orbau; 3„ a 
cse~sernük turú~ hányása; 4 sa,itos 
elfajulás. 



u. 
Uas ('rO o~a~), a fül. 
Uaterium (v ö. uas), remedium pro 

auribus, fülnek val6 szer, fiilszer. 
Uber·a (uber többese), a telt emlök. 
Ulaemorr·hagia (v„ ö„ ulon és hae„ 

mo:i:·rhagia), a. foghús véi:zése, a.z iny 
vérzése. 

Ulceratio (ulcus a. fekély), a fekélye„ 
se dés 

Ulcer·atio intestinalis = enterelcosis. 
Ulcer·osns (-- ), fekélyes, V„ ö„ 
Ulcns (-), a fekély 
Ulcns aphthosum, zsebrés fekély, 
Ulcus arthriticum, köszvényes fekély, 
Ulcus asthenicum = 
Ulcus atonicum = ulcus chronicum, 
Ulcus callosum., kérges fekély, ke-
ményszélű fekély, kéi:ges peremü 
fekély. 

Ulcus cancrosnm seu carcinoma· 
tosum, rákos fekély, feltört rák 

Ulcns cariosnm, szuvas fekély. 
Ulcns catan·hale, hurutos fekély, a. 

nyákhártyó.knak hu1nt.okozta fekélye„ 
Ulcns chronicnm, renyhe fekély„ V„ ö. 

ulcus asthenicum, atonicum, indolens, 
lentescens, 

Ulcus clysmaticum, csöre okozta 
feké~y, allövetokozta fekély 

Ulcus colpodes = ulcus sinnosum„ 
Ulcus condylomatosnm.1 függölyös 

fekély, czimbalomszeges fekély. 
Ulcu9' contagiosnm = ulcus vene·· 

reum„ V. ö„ ulcus molle. 
Ulcns cor·neae, a porcz„hárt,yafekély, 

a szem porczog6hár tyájának fekélye. 
Ulcns corneae crescens, a porczog6·· 

hártya terjedő fekélye. 
Ulcns corneae ma.rginale, a por

czog6hártya szélén iilö fekély„ 
Ulcns corneae per·forans,áttörö po1> 

czog6hártyafekély. 
Ulcns cor·neae phlyctaenodes, pörs· 

szerű porczogóhártyafekély 
Ulcus cor·neae ser·pens seu serpigi. 

nosnm, kúszó porczog6hártyafekély 
Ulcus cor·neae snppurativum, a por„ 

czog6hártya genyedzö fekélye, a szem 
porczog6hártyájáuak tályoga. 

Ulcus cori:·odens Clar·kii, Cla:i:k.féle 
szeméremfekély, Clatk„féle hüvely· 
fekély. 

Ulcus corrosivum, maró, fel~ar6 v„ 
átmar6 fekély, áttörö fekély. Erten· 
dő : ulcus ventriculi rotundum 

Ulcus cr·nr·is, alszárfekély, 
Ulcns cutaneum, börfekély, irha· 

fekély. 
Ulcns depascens = ulcus phaged.ae

nicum. 
Ulcus diphther·iticum.1 roncsoló fe. 

kély ; fenés fekély 
Ulcns dnodeni perfoi:•ans, a nyom„ 

bélnek átmaró v. áttörö fekélye. 
Ulcus d.nrum (Balogh sz6táráb61) = 

ulcus induratum Runteri 
Ulcns dysentericum , vérhasokozta 

fekély, vérhasokozta bélfekély 
Ulcus er·ethicnm, izgékony, lobos, 

könnyen vérző fekély. 
Ulcns ex congelatione (Balogh szó„ 

tárából) = ulcus perniosum 
Ulous fi.stnlosnm, 1. fi.stula ; 2 sípo„ 

lyos fekély 
Ulcus fungosnm, tapl6szerű fekély„ 

Rák?! 
Ulcus fungosnm utei:-i a móhnyak 

tapl6s fekélye ~ rákja'? 
Ulcns gangraenosum, üszkös fekély, 

üszkösödő fe1.:ély, 
Ulcus gangr·aenosum. colli = gan. 

graena spontanea colli. 
Ulcus grannlosum. cervicis uteri, a 

méhnyaknak sar:jadzó, bujálkodó fe· 
kélye 

Ulcus hypex·sthenicum, gyuladásos 
fekély. 

Ulcus idiopathicnm., eredeti, magi1t61 
e;i:edt, önszeuvi fekély. 

Ulcus indolens = ulcus cbronicum 
Ulcus indur·atum Hunte:r'Í, Hunter··· 

féle kemény fekély. 
Ulcns lentescens = ulcus chronicum 
Ulcus lenticula~·e, lencseszerű fel

szines fekély, 
Vicus leprosus, leprafekóly. 
Ulcus luposns, farkasfekély V. ö 

lupus. 
Ulcus mali moris = ulcus putiidum. 
Ulcus mercnr-iale kénesé5s fekély, hi

ganyos fekély, - higanyfertözés
okozta fekély 

Ulcus molle = ulcus pseudosyphiliti~ 
cum seu venereum seu contagiosum„ 

1 



Ulens molle tonsillae 663 Undulatio cordis 

Ulcns molle tonsillae, sanker a man- vus ulnaris, a singideg. Vena ulna-
dulákon. ris, singér. 

Ulcus pepticnm = enterelcosis„ Ulocace (v„ ö, ulon; Xti.X.Ói; rosz) = 
Ulcus perforans, átmaró, áttörő fe.. noma, 

kély. Ulocarcinonia(v.ö. ulonés catcinoma), 
mcus perniosum, f8.gyásfekély, fa„ ínyrák, cax·cinoma. gingivae seu al· 

gyásos fekély. veolarum .. 
Ulcus phagaedaenicum, fenésedő Ulon (.-0 o~Aov), a foghús, az íny, 

fekély Ulo:1rhagia = ulaemorrhagia. 
Ulcus pseudosyphiliticum. = ulcus Ulosis (oVAo\ív), hegedés, cicatrisatio. 

venereum, ulcus. contagiosum Ulotica se. remedia (-), hegesztő 
Ulcus pue:i:•pei:ale, gyermekágyi sze„ szerek V. ö. 

mérem.fekély (v„ hüvelyfekély). Uloticns (v, ö„ ulosis), hegeszt3„ 
Ulcns pntridum, üszkös fekély. Ulva crispa = licheu carragaheea, 
Ulcns rodens1 fekélyesedő, felszines Ulvina aceti (?), az eczetágy 

há.mr·ák. Um.bella (-), az e1:nyö .. 
Ulcns rotnndnm„ V ö,. ulcus ventri„ Um.bellife:1•onnm (umbelliferae sz6„ 

culi rotundum„ t61 ?), az um belliferon. 
Ulcns scorbuticum, sülyös fekély„ Umbilicalis (--), köldöki. Funiculus 
Ulcns scrofnlosum, görvélyes fekély. umbilicalis, a köldökzsin6r„ Vasa um-
Ulcns simplex, egyszerű fekély„ bilicalia, a. köldök··véredények Arte-
Ulcns sinnosnm seu colpodes, öblös ria um bilicalis, köldökver-őér; vena 

fekély, 0dvas fekély. umbilicalis, köldökér.,i 
Ulcns symptoma.ticnm, kórjelz3 fe- Um.bilicatus (-), köldökös, köldökkel 

kély„ ellá.tott 
Ulcus syphiliticum, ulcus induratum Umbilicns (umbo kies.), a köldök, a 

Hunteri, bujakóros fekély„ köldökzsinór 
Ulcns syriacnm =angina maligna = Um.bilicns px·oprietatis1 a tulajdon„ 

angina gangr·enosa = diphtheria. képi köldök. 
Ulcus torpidnm = ulcus chronicum„ Umbo (rb &µ.~Cil~). 1 köldök; 2„ min-
Ulcus trichomaticum, a koszfekély den mi kiáll - kidudorodik -- te„ 
Ulcns tnbercnlosum, gümös fekély, hit: ulna; 3 stig1na. 
Ulcns typhosum, hagymázos fekély. Umbo membranae tympani, a fül· 
Ulcus va:1•icosum, seu e va.ricibus Tekesz (dobhártya) köldöke, v„ ö 

ortnm, ércsom6s fekély. Hyrtl. Onomatologia anat, pag„ 582. 
Ulcus var·iolosnm, hinüB··fekély. Umbonatus (v ö umbo), köldökös, 
Ulons venereum elevatum, a taplós Umbr'icatns, cserl'lpfedélszerü (?)„ 

sanker„ Uncar·ia gambh· Ro:x:b, ga1nbir ka·· 
Ulcns venerenm simplex, a puha techu v., halvány katechuad6 cserje 

sa.nker .. V. ö„ ulcus contagiosum seu Azonos : nauclea ga.mbh Hunter„ 
pseudosyphiliticum. Uncia (1) o.JyyLa, oúyx(o:.), az obony„ El·· 

Ulcus ventricnli simplex seu cht·o·· avult orvosi súlymérték 
nicnm, a gyomo:cfeké~. Azenos: Unciformis (v. ö uncia és forma), 
ulcus rotundum seu perforaus seu horogszerü, kampós. v. ö. 
co:crosivum„ Uncinatns (-), ka1npós, horgos. Pro-

Ulcnscnlnm (ulcus kies,), kis fekély. cessus uncinatus = processus cora-
Ule (~ oÚ):fÍ), a heg, coides„ 
Ulitis (v. ö. ulon), az ínylob, az íny- Uncinus, nncns, a horog, a gamó, 

gyuladás, ka1npó 
Ulitis septica = noma., Uncipr·essnra. (v. ö, uncus; premera 
Ulminum (-), szílfam.ézga (Klaproth). szoritni), horognyomásokozta vé:rzés .. 
Ulmns americ11.na Linné, amerikai csillapitás. 

szilfa„ Unctio = inunctio. V. ö unctura. 
Ulm.ne ca.mpestris Willd, mezei Unctorium (ungere. kenni), a kenő-· 

szilfa, szo ba„ 
Ulna (-), a singcsont V. ö,. cubitus1 Unctnra (-), a kenés. 

focile majus. Unda (-·), a hullám, hab 
Ulnaris (v .. ö. ulna), singcsonti Mus- Undatio (-), a hullámzás, hullá.mz6 

culus ulnaris internus, bels3 sing~ szívverés 
,,. csonti izom., V„ ö. :fl.exor carpi ulua- Undulans (-), hull3.mz6. 
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Ulens molle tonsillae 663 Undnlatio cordis 

Ulcus m.olle tonsillae, sanke:i: a man~ 
dulákon . 

Ulcns pepticum. = .enterelcosl~„ , 
Ulcns perforans, atmaró, áttorö fe

kély. 
Ulcns perniosu.m, fS.gyásfekély, fa„ 

gyásos fekély. 
Ulcus phagaedaenicum, fenésedö 

fekély. . , 
Ulcns pseudosyphil1tic~m = ulcus 

. venereum, ulcus contagiosu~. . 
"(J].cus puerperale, gyermekagyi sze

méremfekély (v. ~üve~yfeké~y) 
Ulcns pntI:"idum,. uszkos f:kely, . 
u1cus rodens, fekélyesed6, felsz1nes 

hámrák 
Ulcns x•otundum„ V. ö. ulcus ventri· 

culi rotundum. .. .. , 
Ulcus sco:r:·bo.ticum., s~lyos feke1y; .. 
trlcns sc:i:·ofa.losum, go1;yélyes fekely„ 
Ulcns simplex, egyszeru fekély. 
Ulcns sinuosum. seu colpodes, öblös 

fekély, ed vas fek~ly. 
"Ulcns symptomat1cum, k6rjelzlí fe. 

kély. . 
1Jlcns syphiliticum, ulc;us indm:atum 

Hunteri, bujakóros fe~ely, . 
1Jlcns syriacum = ang1n~ malig~a = 

angina gangrenosa = d1phthe1~a, 
1Jlcns torpidnm ~ ulcus chronici;m„ 
1Jlcus trichomat1cnm, a koszfekely 
tJlcns tubexcnlosum, gümös fek~ly 
Ulcus typhosnm, hagymázos fekely. 
Ulcns varicosnm., seu e varioibns 

ortum, ércsom6s fe~ély. 
Vlcns variolosum, h1mllí„fekély 
Ulcns venereu.m elevatnm, a taplós 

sanker„ 
Ulcns vener,eum simplex, a. puha 

sa.nker„ v,. ö, ulcus coutagiosum seu 
pseudosyphiliticum. 

Vicus ventx•icnli sill)plex seu chro„ 
nicuill, a gyomorfekély„. Azonos : 
ulcus rotundum seu perforans seu 
C0I'I0Sivum. . . ' 

Ulonsculum (ulcus kies}, kis fekely, 
Ul• (~ ovÁ~), a heg.. , , 
Ulitis (v. ö„ ulon), az inylob, az iny· 

gyuladás. 
Ulitis septica :::= noma. 
Ulminnm (-), szilfamé~ga ,CKlapro~h): 
Ulmus americana L1nne, amer1ka1 

szilfa„ , 
Ulm.ne campestx·is Willd , mezei 

• szilfa„ V . 
Ulna (·-), a singcsont. . ö„ cubitus, 

focile roajus. . . 
Ulna.ris (v. ö„ ulna), s1ngcsonti. Mus· 

culus ulnaris inteznns, belső. sing· 
csonti izom. v„ ö fl_~xor carp1 ulna„ 
iis.. Musculus ulnaz1s . exteri::us = 
musculus extensor ca:rpi ulnaris Ner-

vus ulnaris, a singideg, Yena ulna
ris, singér 

Uloca~e (v„ ö. ulon; w:t.x.Ó~ xosz) = 
noma„ 

Ulocai:'cinoma(v. ö,. ulonés carcinoma), 
ínyrák, carcinoma. gingivae seu al
veolar·um. 

Ulon (TO o0),oll), a foghlls, az íny. 
Ulorrhagia = ulaemorrhagia 
Ulosis (oúAoUv), hegedés, cicatrisatio . 
Ulotica se. remedia (-), hegeszt{) 

szerek .. V. ö, 
Uloticns (v, ö ulosis}, hegesztő„ 
Ulva crispa = lichen carza.gaheea 
Ulvina aceti (?), az eozetágy. 
Umbella (-), az eruylí. 
Umbelliferonum (umbelliferae sz6„ 

t61 ?), az um belliferon. 
Umbilicalis ('-), köldöki, Funiculus 

umbilicalis, a köldökzsin6r,. Vasa. um
bilicalia, a köldök„véredények. Arte
ria umbilicalis, köldökverlíér · vena 
umbilicalis1 köldökér.i ' 

Umbilicatus (-), köldökös, köldökkel 
ellátott 

Umbilicus (umbo kies.), a köldök a 
köldökzsin6r.. ' 

Umbilicns px·oprietatis, a tulajdon·· 
képi köldök. 

Umbo (TO Cfµ~wv) 1 1, köldök; 2. min· 
den mi kiáll - kidudorodik - te·· 
hát : ulna; 3. stigma„ 

Umbo niem.branae tym.pani, a fül·· 
rekesz (dobhártya) köldöke, V .. ö 
Hyrtl Ono~atologia anat. pag. 582, 

Umbonatus (v. ö urubo), köldökös 
Umbxicatus, cserépfedélsze1·ü (?)„ 
Uncai:,ia gambh:· Roxb„, gambir ka· 

techu v„ halvány katechuad6 cserje 
Azonos : nauclea gambir Hunter, 

Uncia (-fi o-Jyy1o:, oúyxlo:), az obony. El
avult orvosi súlymérték 

Uncifox,mis (v ö. uncia és forma), 
horogszerű, ka1np6s. V ö„ 

Uncinatns (-), ka1np6s, ho1gos P1·0-
cessus uncinatus = processus cora
coides„ 

Uncinns, nncus, a horog, a gam6, 
ka1np6 

Uncipressura (v ö„ uncus; premeze 
szorítni) 1 hozognyomásokozta vé1zés„ 
csillapítás. 

Unotio = inunctio„ V„ ö unctura. 
Unctorinm (unge1e kenni), a kenő„ 

szoba„ 
Unctnra (-), a kenés. 
Unda ( ~ ), a hullám, hab 
Undatto (-), a hullámzás, hullámzó 

szívverés. 
Undulans (-), hullámzó 
Undulatio (--), a hullámzás. 
Undnlatio coxdis, hullámzó szivlökés. 
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Undnlatns, nndosns, hullámz6. 
Ungnedo, nngnen (ungere kenni), az 

ír, a kenőcs. 
Uugnedo articnla:ris seu haversiana 

= synovia, 
Ungnen = unguentum 
Ungnen liqnidnm have:rsiannm 

synovia. 
Ungnentum (ungere kenni)1 az ír, a 

kenőcs. 
U'nguentnm abso:r·bens, oszla.tó h, 

kéneséls ír 
Ungnentnm acre, kő1isbogár·ÍI, csi

pős ír„ 
Ungnentum ad decnbitnm, felfekvés· 

ellenes ír, csersavas ólomír 
Ungnentnm ad phthlliasin, tetűir 

V. ö uuguentum sabadillae. 
Ungnentnm ad scabiem, rühzsír. 
Un1:nentnm aegyptiacnm = oxymel 

aeruginis. V. ö„ 
Ungnentnm aer·nginis, rézrozsdás ír, 

egyiptomi ir 
Ungnentnm album camphoratnm, 

kám faros fehér ír, 
Unguentnm album simplex = un„ 

guentum ce1ussae 
Ungnentnm althaeae, zilizír 
Ungnentum arcaei, franczia terpeti

nes ir, 
Ungnentnm aromaticnm, uugucintum 

nerviuum, illatos ír. 
Ungnentnm a:rsenicale Hellmnndi, 

Helhnund-íéle arzóues ír, 
Ungnentum atropiae, atropinos ir. 
Ungnentnm Antenriethi, Authen-· 

rith kenöcse V. ö. unguentum tar-· 
tari emetici7 unguentum ta1·ta1·i sti-· 
biati. 

Ungnentnm basilicon, basilicum, 
(gen. basilici !), királyh. 

Ungnentum belladonnae, nad1·agu. 
lya-ír. • 

Ungnentnm benzoini, benzoin-Íl 
Unguentnm calendnlae Ilornm, 

peremérvirágkenöcs v. ir. 
Unguentnm campho:catnm, kámfo~ 

ros ír. 
Ungnentum cantharidnm, kőris„bo· 

gár-ír.. 
Ungnentum cex·enm, viaszír, 
Ungnentum cer·nssae, 6lomf8hér ír, 

fehér ír. V ö„ u11guentu1n album. 
Unguentum cex·nssae camphoratnm 

= unguentum albun1 camphoratum, 
Ungnentum cetacei = unguentum 

en1olliens 
U11gnentum cit1·innm = unguentum 

flavum„ 
Ungnentum compositn:m, összetett 

ír. Balogb szótárából. 
UngnentnJU conii macnlat.i, bihökir. 

Unguentnm contra pedicnlos _ 
unguentum sabadillae. 

Ungu..entnm contr•a scabiem, rühir .. 
Ungnentnm diachylon, diachylum

kenőcs, diac.holin-.fr. 
Unguentum diachylon Hebrae,Heb

ra-féle diachylon-·h. 
Unguentnm digestivnm simplex:, 

oszlat6 kenőcs, oszlató ir, 
Ungnentum digestivum cum -sty

xace, stirakszos v. storakszos oszlató 
kenőcs v ír 

Ungnentum digitalis, gyűszün ke··ÍI 
U nguen:tnm elemi, elemikenöcs,elemi

gyantásh 
Ungnen.tnm emolliens, lágyító ír, 

créu1e céléste. Egyéb nevei: unguen„ 
töm leniens, uuguer.tu1n cetacei, un· 
guentum refl:igerans, cerate cosmé-· 
tiq_ue, coldcrean1. 

Unguentnm epispasticnm = un·· 
guentum meze1ei 

Ungnentnm :B.avum1 sárga Íl. 
Unguentnm fnscnm = ceratum fus

cun1 
Ungnentum gallax·nm, gubacs-ír 
Unguentum galla:r·um cum opio, má· 

konyos gubacs-ír 
Unguentnm glycei:'ini cum amylo, 

glicerines·Íl keményitőveL 
Ungnentnm glycerini cu1n sapone, 

gliczerin„kenőcs szappa.nnal. 
Unguentum gynocardiae, gynocar

dia-ír 
Unguentnm Hebrae Hebra·féle ir. 

V ö, unguentu1n diachylon simplex„ 
Unguentum Helmnndi balsamicum, 

IIelmund-féle balzsamos ír.. 
Unguentnm hyd:rargyri = 
Unguentum hydrai:·gyr·i cine:ienm, 

higauyh, szürke higanyÍl', kénesösir, 
Unguentum hydi:argyi:·i citr·innm = 

ungueutum hydrargy1·i nitrici. 
Ungnentum hydrargy:ri composi

tum, összetett kénesős ir, összetett 
higanyos ír. 

Ungnentnm hyd:r·ar·gyi:i for·tiua, erö
sebb higanyir, erősebb kénesös Íl' 

Ungnentnm hydrargyri fortius cum 
oleo cacao, erősebb kéuesös h ká„ 
kao-vadjal 

Ungnentnmhydrargyrijodidirubxi, 
vörös higanyjodidos kenőcs„ A. m .. 
unguentum hyd1·argy1·i rubrum? 

Ungnentum hydrargyri mitius, eny
hébb higanyír. V ö unguentum nea
politanum, unguentum hygrargyri 

Ungnentnm hydrargyxi nitrici, lé
genysavas higanyír, salétromsavas 
higanyil·, 

Unguentnm hydrargyri rnbrum, 

(, 
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unguentum- ophthalmicum, veres hi
ganytllegh 

Unguentnm hydrargyri snbchlox'i-
di, kalomelír„ 

Ungnentum hyosciami, beléndek„Íl 1 
- beléndek-kenöcs 

Unguentnm jodatum = 
Unguentum jodi, jódos Íl 1 iblanyos ír. 
Ungnentum jodi compositnm = 
Unguentnm jodinnm compo11itnm, 

összetett jódos ir. 
Ungnentnm jnniperi, f8nyübogyóU, 

borókair. 
Unguentnm kalii jodati1 hamany-· 

iblagos-íl', iód.kalikenöcs 
Unguentnm leniens = unguentum 

emolliens, 
Ungnentnm linaxiae, gyujtovány--ke„ 

nőcs vagy ír. 
Ungnentnm lithax•gyx'i = unguen~ 

tulY1 plumbi acetici 
Ungnentnm macidis, szerecsendiÓ··ÍI 
Ungnentnm majoranae, madorana„ír 
Ungnentum mercuria.le = unguen~ 

tun1 hydrargyri 
Ungnentnm mezei:·ei, farkas borosz

lánír, boroszliinkenöcs. 
Ungnentnm neapolitannm=unguen„ 

tum hydrargyri. 
Ungnentum nervinnm ·= unguentum 

aromaticum 
Ungnentnm olibani beciannm, Du 

Bec.féle tömjénes ír 
Ungnentnm ophthalmicnm, szemÍ! 
Ungnentnm ophthalmicum compo

situm, összetett szemír 
Ungnentnm ox:ygenatnm cum acido 

:e.itx·ico, salétromsavas ír 
Ungnentnm oxygenatnm cum chlo„ 

ro, klóros ÍI 
Ungnentnm pediculox·nm, tetüzsir. 
Ungnentnm picis liCÍnidae, kátrii

nyos ír 
Ungnentnm plnmbi, 6lomir 
Ungnentum plnmbi acetici, eczet. 

savas ólomir. 
Ungnentnm plnmbi ca:r:·bonatis, 

szénsavas ólomir, britt v angol 
ólomír. 

Ungnentnm plnmbi jodidi, jódos 
6lomkenöcs v. ÍL 

Ungnentum plnmbi tannici, unguen„ 
tum ad décubitum, csersavas ólomir. 

t[nguentnm pomadinnm, hajkenöcs. 
Ungnentnm populenm, nyii1farügyes 

ir, nyii1farügyes kené)cs. 
Ungnentnm potassii jodati = un" 

guentum kalii jodati, 
Ungnentnm x·efx·igerans = unguen„ 

tum emolliens. 
Unguentum resinae, gyantás ÍI. 

Ulignentnm Rochardi, Rochard-féle 
jódhiganyos ír-

Unguentnm :r·osatnm, rózsa„fr. 
UngnentUm rubefaciens = unguen .. 

tum mezerei. 
Ungnentnm sabadillae, szabadilla..J.r, 

tetÜ··Ír, tetfizsir. 
Ungnentnm sabinae, szabina-ír, ne„ 

hézszagú boróka:·Ít. 
Unguentum santali, szantalir, 
lJnguentum satn:r·nina:Ín = unguen·· 

tum plu1nbi acetici 
Unguentum simplex, egyszerű ír. 
Unguentnm storacis seu styracie1, 

sto1axír v storaksz··kenöcs. 
Unguentum snlfn:ratnm = unguen

tum ad scabieni, kénes ír, rühzsí_r, 
rühkenöcs 

Ungnentum snlfn:r·atnm composi
tum, összetett kénes ír, 

Ungnentnm enlfnxatum simplex, 
egyszerü k'énes ir. 

Ungnentnm tax·tari emetici = 
Ungp.entnm tartari stibiati, hány„ 

tató borköves ír, unguentui;n Auten
riethi 

Ungnentnm terebinthinae compo„ 
sitnm, összetett te1petines ir Azo
nos: unguentum digestivum„ 

Ungnentnm te:rebinthinae pharma
copaeae bx·ittanicae, britt terpeti
nes ir. 

Ungnentnm tex·ebinthinatnm, tar·„ 
petines ír, terpetin-kenöcs, 

Unguentnm tntiae, tutiazsÍI, tucziaír, 
V„ ö, tutia. · 

Ungnentum vaselini plnmbicum, 
vazelinos ólomír, vazelinos diachy
lon„ir 

Ungnentnm veratx·ini, zsáspa··ÍT, ve„ 
ratrinumos ír 

Ungnentnm Wilkinsonii, V\rilkinson 
ira v„ kenöcse. 

Ungnentnm Wilsoni, Wilson .. féle 
benzoes ír. 

Ungnentnm zinci oxydati, horgany
élegir 

Ungnentnm zinci snlfn:r·ici, kénsa
vas horganyír„ 

Ungnicnlatns,karomszexü,karmos.V.ó. 
Ungnicnli, rovar·tanilag,: a karom 

horgai. v„ ö. unguicuJus 
Ungnicnlns (unguis kics.), 1.)>:is köröm; 

2. = os unguis = os lacrymale. 
Unguinocele tendinosa (! ! 'I Nem bi

rom megfejteni. Bardeleben szerint 
jobb: »onkiuocele ! ?) = tenosinitis 
crepitans, V. ö„ azzal. 

Uagninosns (v. ö„ unguentum), kenő· 
csös, Íias, kenő, bekent. 

Unguis, a köröm: álla.ttanila.g: pata ; 
rova.rtanilag ; karom ; növényt~nilag : 

!1 
l! 
li 
ii 
1 
!' 
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Urethrem.phraxis {v„ ö urethra és 
emp_hra:xis), húgycsödugulás. 

Urethretuynter (v. ö. urethra; eÜpú
w;tv tágitni), húgycsőtá.git6 .. 

Ureth:r·iticns (v. ö ureth1itis), húgy·· 
csölobos 

UJ:"ethritidocolica (v ö u1ethra és 
colica), kankós húgycsögörcs„ Balogh 

_szótárában: húgycsőzsába? 
U:r'ethritidop:rostatitis = urethrito·· 

prostatitis. 
Urethx·itidorchitis = ureth1·ito1chi

tis 
Urethx·itis (~ oÜp'l"Í~pa a húgycső), 

húgycsölob, húgycsögyuladás. 
Urethx·itis acnta m.aligna = blenno„ 

rrhoea acuta Rectius: gonorrhoea 
acuta 

Ureth:r·itis catarrhalis , a húgycső 
hurutja 

Ui:·ethritis chronica., idült húgycső
kankó. La goutte militaire 

Urethx·itis gonox·rholca, a kank'ó. 
Urethritis gono:t'xhoica haemorrha

gica, fekete vagy oroszkankó. 
Ursthritis grannloca = urethritis 

gonorrhoica chronica. 
Urethritis membx·anacea, krupos, ál-· 

hártyás húgycst.ígyuladás. 
Urethritis pyox·rhoica contagiosa = 

urethritis gouorrhoica. 
Ureth:t'itis pyorrhoica inflammato· 

ria. seu phlegm.o:u.osa seu synocha.
lis, lobos vagy heven_ykankó. 

Urethxitis pyor·:r·hoica snperficialis, 
sen seropn:rnlenta, húgycsőhurut. 

Ux·ethx·itis simplex = ureth1itis ca
ta1rhalis. 

Ureth:r·itopr·ostatitis, prostatitis go
norrhoica, kankós dűlőn1irigy„gyula
dás. 

Ureth:r·itorchitis, 01chitis blenno~ 
rrhoica seu gonor1hoica1 kankós here
gyuladás, 

Urethrito:r·rhinorrhoea, rhinoxrhoea 
gonorrhoica seu uretbritica, orrkankó. 

Urethritosyphilis (v. ö. ureth1itis és 
syphilis), gonorrhoea syphilitica, 
bleunorr1i1-oea syphilitica, bujakóros 
kankó. Ertendö: húgycsöbeli buja
kóros fekélyokozta kifolyás? 

Urethx·oblennorr-hoea (v ö, urethra 
és .blennorrhoea), idült húgycsőtakár, 
idült kankó 

Ureth:r•oblennoz·rhoea maligna seu 
contagiosa acnta = urethritis blen
norrhoica seu gonorrhoica. 

Ux·ethroc:;i.tarrhus (v. ö, u1·ethra és 
catarrhus), húgycsőhurut, catarrhus 
urethrae„ 

Ureth:r,ocystoply:a.on_ (v. ö, urethra 

és cystis; iti.ÚvEtv öbliteni. Dr Fischer 
Adolf te1emtése),húgycsöhólyagmos6. 

Ux·ethr.olapar'ocystidotomia (v. ö. 
urethra és laparocystidotomia), oldali 
kővágás a inaga.s kővágá.ssal eg,ye
sitve 

Ui:·ethrölithia.sis (v ö u1·ethra és 
lithiasis), húgycsöbeli kőbáutalou1. 

Urethrolithns (v„ ö u1eth1·a; 'ó At~o.; 
a kö), húgycsőbeli kő, húgycsőkő 

U:r·ethromelanox·:r·hoea (v. ö u1ethra j 

µiAa~ fekete, PEfv fOlyui), a fekete 
kankÓi orosz kankó, véres kankó A 
m. gono1rhoea nigra seu haómo-
11hagica. 

Ux·ethrophraxia, nI·ethr·ophxaxis = 
u1 ethr emp hra:xis 

U:r·ethr•ophyma(v. ö u1eth1aésphyn1a), 
húgycsötályog A.bscessus periure
thralis ? ! 

U:i:;·ethrophymaticns (v ö urcth10„ 
phyma), húgycsőtályogos 

Ureth:c·oplasticai ur·ethxoplastice (v 
ö. ureth;-·a és plastica), húgycső
alkotás E1tsd: húgycsö-sípoly ruíve
lete. 

Ureth:r·oi:·rhagia (v ö urethra; °rí 
fiay~ a szakadás), húgycsővérzés. 

Ui:·ethro:r·r·hagicns (v, ö az ellltte
valóval), húgycsövé1zési stb. 

Urethz·or·:rhaphia (v ö u1etlua és 
ihaphc), húgycsővaxrás 

Ux·ethrori:haphicn.s (v„ ö. ~z el5tte·· 
valóval), húgycsövariási stb. 

Urethrorx·hoea (v. ö. urethra és Po.lv 
·folyni), nyákos húgycsö„folyás 

Urethx·oz·:c·hoea ex libidine, nyákos 
húgycsŐ··folyás mértéktelen ·közösülé
sek után„ (Ezek azon kan k ó k (? !), 
inelyeket 2-7 nap alatt szoktak 
hirnevesek meggyógyítani) 

Ui:·ethro:rl::·hoicns (v. ö. az előtteval6-
val)1 húgycsőfolyásos. 

Urethx·oscopia (-), búgycsötükrözés. 
v ö 

Urethroscopinm (v, ö„ uretbra; ·{i 
axon-1 a vizsgálat), búgycsö„tükör 
v„ ö,. endoscopium. 

Ui:·ethrospasmicns (-), húgycs()„gör
csös, V, ö 

Ui:·ethrospasmns (v ö.. u1ethra és 
spasmus), húgycsö-göxcs. 

Ureth:i·ospasticns = u1ethrospasmicus. 
Urethrostenosis (v„ ö. urethra és 

stenosis), húgycsÖ··szoros. Eddigelé: 
húgycsöszor.. V, ö. strictura u1ethrae 

Ureth:rostl'!noticns (v. ö. az előtbC·· 
valóval), húgycsőszorosi. 

Ux·eth:r·ostenotomia (-) urethro-
tomia. v„ ö 

Urethr·ostenotomum (v. ö. urethro„ 
stenosis; Tiµv„w metszeni), húgycső„ 
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sz'Űros tágit6'-müszer, sz o :r o s ny i
t 6 vagy s z o r o s t á. g i t 6 V. ö 
urethrotomum„ 

Urethrosystoleus se. musculus (v. ö 
urethra és systoleus) = musculus 
compresso:r urethrae. 

Uz·ethJ:•otome, uJ:·eth:r·otomia (v ö, 
urethra; 1"Éfl.\IE~V metszeni), húgycsö
metszés, húgycs6nyitás, húgycsövá„ 
gás, hlÍgycsöszorosna.k véres mívelete, 
a húgycs6szoros bevágása, 
szorosvágás, sz o r o s-nyitás. 

Ureth:r·otomia. externa, a húgycső 
megvágása vagy megnyitása kivü_l
röl a szoros táján, k üls ö sz o:r o s
v á g á s, k ü 1 s ö sz o r o s nyit á s. 

UrethJ:•otomia intez·na, a húgycső 
bevágása belülr61 a szoros táján, 
belső szorosvágás, b e 1 s ö s z o r o s
n y i t ás. 

Urethrotomicus (v„ ö. az elötteval6„ 
val), húgycsövágási stb 

Ureth:rotomum (v. ö. urethrotomia), 
húgycsövágó-műszer , a sz0roskés, 
szorosgerely ·v ö urethrosteuoto
mum. 

Uz·ethrotomn.m. antei:·ogradum Lin
haz·ti,Linhar t··féle, eliilrőlhátfelé vág6 
szorosgerely, Linhart-féle urethro·· 
tom. . 

Urethrotomum l'etrogradum Iván
chich, Ivá.uchich··féle urethrotum. 

U:r·ethrotomus (v .. ö. urethrotomia), 
húgycsővágó, szo1osnyitó. 

Uretica {'r& oŰp"t)1"tx.d) = diuretica. 
Ureticns (oUp"t)nx.Ó;), 1, húgyos, húgyi; 

2. húgyhajtó 
Ul'·~tl'is. (~ oUp1JTpl;), _ 1 az éjjeli edény; 

2 húgyüveg, húgyfogó, t„ i. műszer, 
mely felfogja a húgyot 

Ureum = urea. 
Urginea altissima Kth. (egy arabs 

törzs nevére), afrikai tengeri hagyma. 
Synonym: ornithogalum altissimum 
Linné. Balogh I{on1mentárjából 

Ux·ginea indica Kth. (-), ind tengeri 
hagyma. Azonos: scilla indica Rox·· 
burg„ Balogh tanár Komn1entárjáb6l. 

Urginea max·itima Hacker (Balogh 
Kommentáyjából), Wittstein szerint: 
Steinh„ = scilla maritima T..iinné. 

Urginea. sc,illa. Steinheil (Balogh 
Kommeutárjliból) = scilla maritima 

Urias (?), állit6lag: húgysípoly. 
Uriasis (-), L = uresis; 2. Beguin 

,szerint : lithiasis. 
Uricum = urea 
U:ricus (oUptx.Ó;), 1, húgyos; 2. húgy·· 

savas; pl acidum uricum1 húgysav 
U:r·idrosis (v:. ö„ urol'!- és hidrosis), 
húgyszerű izzadás, húgy tar tó 
ver ej t ék V„ ö sudor urinosus 

tJi;-ilicuni acidnm =;::: 
Ui:-ilinm: (?), urilsav (?), 
U:r·i:D.a (-), a hű.gy. 
Ui:in~ chyli, ebéd :utáni vizelet. Balogh 

szótárából. 
Ui:ina chylosa, zsírtai:~Ó hfigy, tej-. 

hügy, nyirkos húgy„ V. ö. galactuiia 
Urina diabetica, czukros húgy, czuk

ros vizelet, czukortart6 vizelet. 
U:rina flammea, lázas vizelet, lázas 

húgy„ Balogh sz6tárá.b'ól. 
Ux·ina jumentaria seu jumentosa, 

zavaros húgy, 
Uxína perícardii = liquor pericardii, 
Urina potns, sokivásos vizelet, vizes, 

vízszinű vizele_t sok vízivás után. V, ö. 
Urína spastica, feleresztett vizelet, 

csekély fajsúlyú v.ize_let. 
U:r·inacnlnm (v. ö .. urina), 1 = ura .. 

chus ; 2„ urodochium 1 uretris 
Uz·inale vas, húgyedény„ V„ ö. uretris 
Uz·inalis = 
Uzinai:·ins, 1. húgyi, húgyos, uricns; 

2. ureticus. 
Uxineau (fr.) = uretris ·seu urinale 
Urinosus, húgyszerű, húgyos 
Ur·ischesis = uroschesis. 
Uritides (v. ö urehs) = sudamina 

Hippocratis = herpes c0rneae„ 
Urobilinicterus (v, ö„ ur:obilinum 

s icterus), urobilin„sárgaság ! 
Urobilinum, az u1 obilin, húgyepe

festeny! a húgy sárgája . _ 
U:r•ocele (v. ö uron és cele) 1 húgyos 

hereboréksé1v, húgysérv, húgybe
szüremkedésokozta her·eborék--daga .. 
nat. 

U:r·ocelícus (v. ö. urocele), húgysér
ves stb. 

Ul'·oche:r·as (v. ö uron; ~ x.eprf.; a 
porond), húgyporond, húgyfóvény 

Urochesía = 
Ux·ochezía (v. ö. uron; y_l~et\I székelni), 

húgykiürülés a végbélen át, húgy· 
székelés. 

Urochr·omnm Tndichnm (v„ ö. uron 
és t"O xpWµo:: a szín), az urochrom; 
húgyfestőanyag. Húgy szí n? 

Uroclepsia, u:i;·oclepsis (v, ö uron; 
·~ x.Ao.'..J;t; lopás ; szóról szóra : a húgy 
ellop6dzása), húgyszivárgá.s ! ? Feles
leges. 

U:rocoelia (v .. ö. uron; ~ xoth[Ó: a has), 
húgyhas, húgyömlés a. hasürbé, húgy
fakadás a hasüregbe. 

Urocoelicus (v. ö. urocoelia), h~g_i .. 
hasú stb 

Ul'ocrisía, nrocrisis (v.. ö„ uron j 
xpl'iew eldönteni), jele~eg, a kór - a 
betegség minőségének eldöntés·e a 
húgy megvizsgálása. által _: tehát: 
húgyvizsgála.t. 



l 
Abscessns sacci ! 

sacci lacrym~: 
·og. ' 

ste:r·coi:alis, bi
snbpe:i:;·iostalis 
tályog 

sndoi:-ipa:r·ns 
yog ' 

tranma:t;icns : 
;rül.és okozta táÍJ 
ni:·i:nosns, hugy 

lyog. i 
abscindere levágJ 
-Y nem épen vei 
nak rögtöni hali 
a hang rögtöni ~ 

ly kóros részne~ 

(a.bscondere elre;; 
o. sinus. · 
s, űrmös; v. ö ) 
tm" ü;·ömal. v. ö 

1

: 

l (Te o::t+ilv:Jtov) a fe: 
absinthium Llun'. 

gare Lamark ' 
1 ~o:r;tic:im, a bári 
1 (o Otvo;o:tJ>.lv.5{r1J;),/ 
a ~e. medicamenti 
vn1), savtiló, savrti 
absorbentia, felsz; 

1 
elnyelés, felszivód. 
razorum, a gazok 
'letése. 1 

l~ se re1nedia {ahs; 
,tisztitó gyógyszer( 
'.~ouA1o:, & pr és 
defectus voluntatüi,, 

lo~).(%Ó;), akaratnélÚ 
td1cum, indiai ""Y
nek kérge »Carte~; 
:iensis« név alatt~ 
:int használtatik 
!o:Y.(tl ), az akácz 
chn \'Vildenow = 
né filins = mimosa 

';11berg·iaua, acacia 
ia tortilis I-Iayne 
1elyektől az arabs' 

' I' ' a:xa:,u.•.;.na, o:xa:µm{::; 
haj}6 ), a tagok ~

~dtscge, hajlithatlai 
tlUlU 

:imptns (dxa:µrc 'i;, tJ.; 
,tlan, merev : 
ihanor · 
>1.a:;i'.:To: a tövis a gerii 
iczcsigolyák ' tövisnf 
·erin~zoszlop i s .. k6ri 
na b1-fida hely~tt. ~ 
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Urooriterium, -1 .. urocrisis; 2„ húgy„ 
k6rjel, húgykórtünet. 

Urocriticus tv. ö. urocrisis), húgyvizs„ 
gátási stb„ 

Urooyaninum (v„ ö. uron; xua.vó::; kék), 
húgykék, a húgy kékje 

UroOyathaemorx•hoides (v. ö„ uron és 
cysthaemo.rrhoides), haem0Irhoides 
vesica.e , a húgyhólyag ara.nyeres 
bán_tal_ma,_ a.rany_ere. . 

Urocyeticue, húgyhólyagt V .. ö„ 
U rocyetidostegnosis par·tialis ( v„ 

ö .. Urocystis és stegnosis) = diver. 
ticulum. vesica.e urina1iae ? 

Urocysti& (v. ö. uron és cystis), a 
húgyhólyag, 

U~oCystiticus (-), húgyhólyaglobos„ 
V,. ö. 

Urocyatitis (v„ ö„ urocystis), húgy
hólyaglob, húgyhólyag„gyuladás. 

Urocystocatar:rhus (v. ö. urocystis 
és cata.r·rhus), húgyhólyaghurut„ 

Urocysto„stenochor·ia {v,. ö, urocystis; 
-rj aTevo1op(a. a szűkülés), a. húgyhólyag 
belső világának megszorulása, meg„ 
fogyatkozása. falainak vastagodása 
következtében„ 

Urodialysié (v .. ö. uron i ~ 1'táAucn::; a 
bornlS.s), 1. dysuria renalis, a húgy„ 
elválasztS.s megszünése, megr~kedése j 
2 a vérnek megfertőzése felszivó„ 
dott húgygyal. 

Urodochium, urodoche (TO oVpoOóxtav, 
oúpa801eto11, ~ 0VpoOc'11J), húgyedény, 

húgytart6, húgyfog6. 
Urodochicne (v. ö. urodochium), húgyp 

tart6i, mi a hügyedényre vonatkozik 
Urodrimytes (v., ö uron j ~ 8ptp.1ÍTI); 

az élesSég), a húgyélesség. 
Uroedema ( v ö uron és oederoa), 

hú.gyvir..:enyö, húgybeszüremlésokozta 
vizenyő 

Uroedematicus = ,. 
Uroedematosns (v. ö. uroedcma), 

húgyvizenyös, húgyvizenyB stb 
Uroerythx·inum (v, ö,. uron; lpu~pÓi; 

piros),- a hÜgypiros festenyc, a húgy 
pi r o s a,. Jobb : urerythrinum„ 

Uroglaucinnm = urocyaninum 
Urohaematinum, (helyesb: uraemati„ 

num, V ö. uron és h~ematinum), 
a.húgy vér.föstenye, a húgy barna festü 
anyaga, a húgy vér barnája 
v„ ö. urophaelnum. 

Uroleucorrhoea (v, ö, uron és leu
cor·rhoea) = albuminur_ia. 

Urolithia.sis (v. ö„ uron és lithiasis}, 
húgyköbántalorn„ 

Ux·olithic'lis (-), 1„ húgyk8bái;i.taln1as ; 
~. húgykösavas, 

U_ro_lithotomia (v„ ö„ uron és litho 
tomia) = lithotomia 

Uroli~hus„(v. ö. uron i ó ht:Joi; ~ kö) 
a. hugyko„ 

Ux·ologia. (v. ö uron; b /.Óyo· a. tan~ 
a húgy tana, a húgy kórta~a. ' 

Urologicue, ur·ologna (v. ö. urologia' 
húgytani, húgytannal foglalkozó. ' 

Ux·omantia (v. !:)„ uron és mantia· 
húgykémlés, húgyvizsgálás hú g Y 
látás. ' 

Ux·omanticus (-), húgyvizsgálati..V. i 

Uroma.ntie (v„ ö uron; d µcl>'n::; a jós 
húgyvizsgál6, húgykémlö, húgylát, 

Uromel (v. ö„ uron és meli), húg' 
szölőczukor, a húgyczuko!., · 

Uromelaninnm (v, ö, urou; µé)„ 
fekete), a húgy fekete festő anyag 
a húgy feketéje 

Urometex·, UJ:'Ometrnm (v. ö ur·o1 
't"O µ'rpo;i a mérő)i húgymérő, a húi 
fajslllyának mérője. ' 

U:1:·ompha.lon (v„ ö. ur·on és ompha.101 
hernia urachi, húgyokozta köldö 
sérv, húgyokozta köldökdaga.n: 
Húgykalauz-sérv 

Urompha.lus (v, ö uromphalon)
1 

uromphalon i 2. húgykiüt·iilés a. ki 
dökön át - húgy k ö 1 dök. 

Ux·on (TO o~po;i), a húgy 
Uxophaeinum (v ö uron; r.paw'; barn 

= urohaematinum„ 
Urophanus {v ö q:io:~>'Éa".J-11.1 jelentkezr 

oly anyagok jelzője .. melyP.k a. vérb 
vegyileg boot:Ltlannl maradván, i 
jes épségükben jelennek meg a vi 
letben. Tehát: a húgyban épen m 
jelenő, jelentkező t„ i anyagok. 

Ux 1ophelma ( v ö. uron ; TO Őt:p€.Á!J.( 
gyarapodás) = diabetes 

Urophrenesis (v„ ö, uron; ~ cppl.>') 
agyvelöbántalom), húgyokozta. a 
velő bántalom. 

Urophthisicus = diabeticus„ V. i 
Ux·ophthisis (v ö uron és phthi 

= diabetes 
Uropittinum. (!), az uropittin 
Ux·opla.nia (v .. ö uron; 1I TC/,d.v"t) 

tévedés), húgyelbolyongiLs, a h 
eltévedése mas szervek felé. 

Ux·opoeeis (v. ü, uron i ~ rcot'lcr1 
készités), húgykészitós, húgyké 
dés, húgyelválasztás. 

Ux·opoeticus (v. ö.. uropoesis), h1 
készitési, húgyképziidéses 

Uropsamm.os (v ö, uron i Ó '-l.id. 
a homok) = arena urinae. V 
nrocher-as 

U:.:·ox·r·hagia (v. ü. uron; 'Í1 P~i 
sz-akadás)= diabetes. 

Ux'OJ:•rhagicns (v, ö. nrorrhagia 
diabeticus„ 

Uro1"rho_ea (v ö. uron; fi<.t>' iol_y ni), 
"'nuresis; 2 = diabetes 
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Urorrhoions (v ö. urorrhoea) = enu
reticus sth 

Urorrhor:r·hoea (v. ö. uron és orrho„ 
:i:rhea), se1i seu albuminis cum urina 
excretio, moI'bus Brightii; rectius 
~albuminuria, ha. »albufilinu1ia« nem. 

, volna hybridum„ 
Uroscheocele (v„ ö. uron és oscheocele) 

= urocele = oscheocele urina.lis. 
Uroscheocelicus {-) = urocelicus. 
Uroscopia (v„ ö. uron; crxo11:trv vizs· 

gálni), a. húgykémlés, húgyvizsgálat, 
hú gy 1 át ás, 

Uroscopicus {-), húgykémléses1 húgy
kémlö, húgylátó, 

Ur1>scopius = uroscopus = uras„ 
eopicus. 

Uroses (urosis többese), a húgyszervek 
bántalmai v„ ö„ 

Urosis ('tO o~pov a húgy), Alibert: a 
húgyszervek bántalma. 

Urospasmus (v ö„ uros és spasmus), 
görcsös húgyrekedés1 ischuria spa.s
tica. 

Urostealithns (v. ö. uron, stear; 
d Al:Jo.; a kő. Tehát vagy sajtóhiba 
v„ rosz alkotás, Mindkét esetben 
v. urosteatolithus, v. steaturolithus), 
az urosteatolith, húgyköféle 

Urostigma elasücnm Mig. (~ o'ÚprÍ. 
a. fark; v ö„ stigma), kaucsuktermö 
fa; állitblag = ficus elastica, 

Urotions (v„ ö. urosis), húgyszervbán
talmi stb. 

Uroxanicum se., acidnm (v„ ö, u1on; 
;o:v~ó;; sárga?), az u1oxansav;. 

Uro::ir::anthinum (v. ö, U!On és ~O:'il~Ó;; 
sárga) Heller = indicanum Schmuck 

Urozemia (v. ö, uron; i) ~"l']µlo: a vesz· 
tés) = diabetes. 

Urrhodinum (v„ ö. uron és o!"llodinum), 
a húgy rózsaszínű indigofestéke, 

Ursinum. (v .. ő„ uva ursi), az ursin, a 
medveszöllö egy anyaga„ 

Ursonum (·-),az urson„ A. m. ursinum? 
Urtica dioica Linné, két laki csalán, 
Urtica febrie = urtical'ia 
Urtica urene Linné, apr6 csalán„ 
Urticaria (v. ö. urtica), a csalánki·· 

ütés. Azonos értelmiiek: essera, sora, 
morbus porcinus, rosa saltans, f6bris 
urtica.ta, purp;ura urticata, scar1atina 
ruticata 

Urti.caria acnta seu evo.nida, heveny 
csalánkiütés. 

Urticaria annularit·:,~ ~yürüs csalán„ 
kiütés. A 1 ak os e s alánk i ütés. 

Urticaria bnllosa, hólyagos csalán
kiütés„ 

Ur•ticaria. chr·onica = urticatio. 
Urticarlachronicadiabetica,czukor·· 

betegség okozta idült csalánkiütés. 

Urticaria ephemera, tünékeny vagy 
napos csalá;ikiütés. 

Ur•ticaria evanida = aphanocni·· 
dosis = urticaria acuta. 

Urticar·ia factitia, mesterséges csalán·· 
kiütés. 

Urticaria figur·ata = 
Urticaria KJ"I''&ta, alakOs csalán„ 

kiütés, 
Ur·ticaria papulosa, fakadékos csalán„ 

kiütés. · 
Urticaria porcellanea, fénylő csalán„ 

kiütés. -
Urticaria r·ecidiva -= urticaria chr'O· 

nica 
Urticaria tnberosa = erythema no" 

dosnm = dermatitis contusiformis. 
Urticar·ia vaccinica , hitnlöoltásos 

csalánkiütés 
Urticaria vesiculo&a. = urticaria 

bullosa. . 
Urticariformie (v„ ö. urticariÍi s for·ma 

az idom: urticariodes rosz szó), osa
lánkiütésszerü. 

Urticariue (-), csalánkiütéses„ 
Urticatio (urtica a csalán), a csalán· 

na.l való ostorozás, a. csaláuverés; 2. 
urtica chronica, idült csalánkiütés„ 

Urticatna (-), csalánverte, csalánnal 
megVe~t, megostorozott. 

Us (TO oú;;), a fül.. 
Usnea (arabs), a moh, zu.zmó. 
Ustilagineus, üszögös Necrosis usti· 

la.ginea = ergotismus, ergotinismus. 
v. Ö, 

Ustilago (u1ere égetni), a gabllaüszög. 
Ustilag:o maydia, a tengeri üszög„ 
Ustio (-), 1, = cauterisatio; 2 .. = 

combustio. 
Usnra (-), felevéldés, feltörés, fel

marás, egy szer vne·k kőrülirt sor va
dása nyomás folytán vagy zsíros el
fajulás Iniatt„ 

Ueura dentium, fogkopás Balogh 
szótárából 

Usura ute:ri perforans, méháttörés„ 
Uter, uterue, 1 a. tömlö j 2,. a méh. 
Uteri oeculum, a méh szájadéka., a. 

méh szádja, 
Uter·inus, méhi. V. ö„ uterus„ 
Uterotomia (v, ö. uterus és -rlµ'ilt~'il 

metszeni.. Hybridum) = hysteroto„ 
tomia. 

Uterotomum (v. ö,. az el@ttevalóval) 
= hysterotomum. 

Uterue, a méh. Eredetileg: terhes 
méh 

Uterus arcuatus, odva.s méh V„ ö„ 
uterus bicornis semiduplex., 

Uterus bica.mer·atus, fövényóraalakú 
méh, kétodvas méh„ 
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·'UterUs bic·or·nii;;1 kétszarvú vagy két
rekeszü méh Es pediglen : 

Uterus -bicox'nis duplex, kétszarvú 
. közösf8.lú méh. 

Uterns -bicor·nis semiduplex, két·· 
szarvú, félig kettős méh V. ö. uterus 
arcuatus. 

Ut~x,us' bicornis septus, kétsz:trvÓ., 
tökéletesen különválasztott méh, két
szarvú, teljes válaszfallal biró méh 

U:tex'uS bicornis subseptus , két·· 
szarvú, nem teljes sövénynyel biró 
méh. 

Uter·ns bicornis unicollis, kétszarvú. 
k?>zös nyakú vagy egynyakú ·méh. 

Uterus bifidus seu bipartitns, ·két. 
feles méh, kétrekeszü méh i a felek 
néha kis ür:eggel birnak. 

Vt_er'na_ bilocularis = uterus septus„ 
Uierus bipar·titus = uterus bifi.dus 
Uterus crepitans_ = aed6eopsophia 
' , uterina _= hysteropsophia. 
Uter'US didelphys, az iker 1n éh, 

kettős, .teljese.n különvált méh 
UteJ:·us duplex, · iker méh, páros 

méh„ A ro„ uterus didelphys? 
Uterus duplex separatus = uterus 

didelphys 
Uterus foetalis, magzatszEirü, törpe, 

fejletlen méh„ 
Uter·ns inclinatus = hysteroloxia. 
Uter·ns illfantilis, gyerrnekded méh. 
Ute:r·us mascnlinns Weber = sinus 

prostaticus„ 
Uterus membranaceus, hártyás méh. 

Falait puszta. hár.tya képBzi. 
Ut~rus x·udimentar·iu.s, durványos 

méh, csenevész méh 

1,Jter·ns septns, kétrekeszű méh, szar
vatlan, tökéletes sövénynyel blló méh 

Uterus snbseptus, szarvatlan, töké·· 
letlen válaszfallal bii6 méh . 

Uterus unicox•nis, egyszai vú inéh 
Uthar' (rO oJ'.Jry;p), az emlő. 
Utriculns (uter kies.), kis méh, kis 

tömlő 
Ut'ricnlns elliptiC:ns = sacculus ellip-

ticus. 
Utricnlns lactens = receptaculum 

chyli„ 
Utriculns pr•ostaticns = sinus pro-

staticus 
Utr-iculus sphae:t'icus = sacculus 

sphae!icus, 
Utriculns vestibnli = sacoulus ellip·· 

ticus. 
Uva u.rsi, medveszöléL 
Uvae passae, asszúszöllő. 
Uvatio (v. ö. uva), cera.tocele, sta· 

phyloma corneae pellucidum? Balogh 
szerint: prolapsus iridis? 

Uvea se membrana seu tultica, a 
szivárványhárty'ának, a szemrekesz·· 
nek hátsó szine. Ó értelemben Uis et 
choroidea egyetemben. (Hyrtl). 

Uveitis (vox hybrida) = choroiditis. 
Uvula (uva kies„), a nyelvcsap. V ö. 

staphyle 
Uvula cerebelli, az agyacs csapja. 
U:vnla. vesicae, ('? ?. Vajjon nem sajtó

hiba??), a húgyhólyag szádjának bil
lentyűje„ v„ Ö, valvula pylorica ve
sicae 

Uvulaiis (-), nyelvcsapos, nyelv·· 
csapi 

Uvulitis (v 
staphylitis, 

ö, uvula. Hybi:i.dum) 
angina uvularis 

Va 
a 

Va 
Va 

~ 
Va 

t 
Va 

v 
a 

Va 
h 

Va 
t 

Va 
Va 

t 

Va 

" 0 

Va 
n 
0 

j; 

e 
Va 
Va 

k 
Va 

v 
Va 

ú 
Vn. 
Va ,, 

l' 
Va 

i> 
Va 
Va 
Va 

A 
Va 

ü 
Va 
Va 

p 
p 
a 
d 

Va 
Va 



__ i 

v. 
Vaccina (vacca a tehén). a védöhimlö, 

a védőhimléJ„tüszö Variola vaccina„ 
Vaccina antiva:i:·iolosa = vacciola 
Vaccina seu vax·iola vaccina atr·o· 

phiCa, satnya, csenevész himH.ítüszö 
Vaccina bullosa, hólyagos himlő„ 

tüsző„ 
Vaccina er·ysipelatosa, orbánczfejtö 
védő himlő-tüsző, az oltásor báncz, 
az erysipelas traum.aticum egy neme, 

Vaccina fur·uncnlosa , kelevényes 
himlötüszö, kelevényfejtő védőhimlö. 

Vaccina hex·petica, sömörös himlő
tűszö. 

Vaccina px'imigena = vacciola. 
Vaccina ulcei:·osa, fekélyes himlö

tüsző, elfekélyesed6 védő hirn.lőtüsző. 
Vaccinatio (v ö„ vaccina), az oltás, 

a védöhimlőn·ek, a tehénhimlönek be
oltása, inoculatio lymphae vaccinao 

Vaccinella, vaccinola, állítólagos 
mellékhimlőtüszők, melyek a rendes 
oltott tüszők mellett kitörnek Azt 
taxtom, hogy véletlen megszúxásnak 
eredményei 

Vaccinia = vaccinium„ V, ö. 
V accininm myrtillns Linné, a fe„ 

kete áfonya. 
Vaccininm nliginosnm Linné, ha1n·· 

vas áfonya 
Vaccininm vites idaea Lillné, veres 

áfonya„ 
Vaccinois = vaccinella. 
Vacciola (vacca a tehén), az eredeti 

tehéuhimlő„nyirk, Azonosak: vaccina 
primigena = vaccina antivariolosa„ 

Vacillatio (vacillare ingadozni), az 
ingadozás, inogás. 

Vacillatio dentinm, a fOginogás. 
Vacnatio = evacuatio. 
Vaccnitates (vacula többese), a közök 

A. m. intersitia. interva1la 
Vacnolae (vacuÚm az üreg?!), kis 

üregek, közök. 
Vacnnm, az ür, a köz .. V ö 
Vaonus (-), üres. Dies vacui. Hip· 

pokrates iskolája sze1iut az üres na
pok, melyeken sem a válság, sem 
annak előjelei a szerelést nem aka
dályozzák. 

Vaga alchatim (arabs) 
Vaga alchazira (arabs) 

lumbago. 
colica 

Vagina, 1. a hüvely j 2 a ntíi szemérem 
belstí világa; 3,. a burok, a mez. 

Vagina ar·teriarnm, a verőe1ek burka, 
a verőerek meze. 

Vagina cellnlar·is, sejtszövetes hü-
vely, tok, mez 

Vagina cor·dis = pericru:dium 
Vagina crnr'Ís = fascia c1uris„ 
Vagina duplex, kettős hüvely, ike1-

hüvely. 
Vagina fem.or·alis = fascia lata, 
Vagina muliebr-is, a női szemérem 

belső világa, a hüvely. V. ö colpus
1 

sinus pudendi. 
Vagina mnscnlax'is, az izom hüvelye, 

burka, meze, 
Vagina pili, a hajszál tokja.. 
Vagina septa, két rekeszre osztott 

női hüvely, két1ekeszü hüvely, 
Vagina snbsepta, tökéletlen két
rekeszű női hüvely„ 

Vagina tendinis, az in hüvelye, burka, 
meze 

Vagina tendinis syitovialis, az íntok, 
az ín meze„ 

Vaginalis (-), hüvelyes„ Tunica va·· 
ginalis testis, a here hüvelye, burka, 
lneze. Portio vaginalis se. uteri, a 
inéhnek hüvelybe néző része„ 

Vaginalitis (v„ ö vaginalis; hybii" 
dum) = periorchitis acuta1 hydrocele 
acuta„ 

Vaginismns (v ö„ vagina), a hüvely 
bejáratának túlságos ingerlékenysége, 
túlérzékenysége. A női szemérem 
belsziuéuek szertelenérzé
kenysége 

Vaginitis (vagina a hüvely Hybri
dum) . .Jobb = colpitis = elytritis. 
v„ ö„ ezekkel.. 

Vaginitis adhaesiva. (Balogh szó„ 
tá1ából)„ v„ ö„ vaginitis ulcerosa ad
haesiva 

Vaginitis catar'rhalis aonta, heveny 
hüvely hurut. ' 

Vaginitis catari:·halis chr·onioa = 
fluor albus. 

Vaginitis cr·onposa, há1·tyás hüvely
lob. 

Vaginitis diphtherica, fenés hüvely„ 
gyuladás, roncsoló hüvelylob, 
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Vaginitis exfoliatlva 67 4 Valvnlae semilnnares sen sígmo:tdeae~ 

Vaginitis ex:foliativa, vedlő hüvely
gyuladás 

Vaginitis nex'Vi optici} a látó ideg 
mezének gyuladása, lobja. 

Vaginitis nlcex·osa adhaesiva, fe
kélyes, összenövesztö hüvelylob, ösz- · 
szeforl'ttsztó hü·1elygyuladás 

Vaginitis vir·nlenta, hüvelykankó, 
Vagitns ute1::inus (vagire n,yösZÖ·· 

rögni), a Jnagzatnak méhbeli nyö-
szörgése, a Tnitgzatnak méhbeli lég
zésmozgásai, 

Vagitus vaginalis, hüvelybeli nyö· 
szörgés Balogh szótárából. V ö 
va.gitus ute1iuus. 

Vagus (vaga1i bol,yougni), bolygó. 
~ e1 vns vagus, a bolygó ideg, k ó„ 
bor ideg. Pat decimu1n seu nervus 
vneumonogastricus. Nem azért kóbor, 
inível czéltalanul bol,yougna, haue1n 
mivel sokféle szervet lát el ága;ival 

Vahea gt:unmife.t·a Lam. (vahe ma
dagaszka1i sz6), ka;ucsuktermő vahcfa. 

Valexas, gyökönkesa.vas s6„ 
Valex'as a.txopinae = atropiuum va· 

lerianicnm. V ö. 
Valex'enum, a vale1en A„ m. bo1-

11eenunL \T, ö. 
Vale1'iana (va1e1e jól lenni), a gyöM 

könke 
Valeriana celtica Linné, kelta gyö

könke„ Azonos : na1-dus ce~tica, spica 
celtica 

Valexia.na dioica Linné, k8tlaki 
gyi.íkönke 

Valeziana jatamensi Jones, indiai 
gyökönke A!7-onos : natdostaehys jaM 
tamensi DC , patrinia jatamcusi Don 

Vale1iana minox:· = 
Vale:t:ia.na o:lfic.inalis Linné, macska. 

- vagy oi vasi gyökönke, 
Valer·iana" phn Linné , gyökönke. 
Valexiana sa:rnbucifolia Mik, bod„ 

zalevelü gyököuke 
Valex·ianas = valeia.s 
Valer:ia.nas zincicns = zincun1 va· 

leriauicun1, B. sz. 
ValeJ:ianicns (v, ö. vale1iana), gyö" 

}önkesa vas 
Valerianinn.tn (-), a gyökönke-.al. 
Valex·oleum olenm vale1ia:nae, gyö

könkeolaJ. 
Vale:r'onnm, a gyökönkesav aczetonja, 
' a valeron, a gyökönkeolaj egy al

kot61észe, 
Vale.tudinax'inm1 a k61há.z„ V. ö 
Valetndinax-'ins, betegeskedő. V .. ö. 

valetudo (valere jól lenni)1 az egész~ 
ség. 

Valetudo a.d'Ve:r'Sa, beteges állapot 
Valetudo 'hona seu secnnda, egés_z

séges állapot. 

Va.lgitas pedis = pes valgus Valvnla• 
Va.lgns, lúdlábú tvüi, 
Vallatns {vallun1 az :1.tok), kö.rülárlrnlt r VR~a.din 

Papillae vallat<'l.e1 kölülárkolt Vaniglifl. 
csök. V anilla. 

Valleeula. (vallurn kies,) Reilii, nillacse 
völgyecsk~je, áiokosája. Va.nilla. 

V a.1 va, a billentyű, kopács vagy si 
Valva connivens, összeillő kopács. Va.nilla.c 
Valva vagina.e = hymen. Vanillin 
Valvacen.s = Vapidus, 
Valva::c'is, valvnlosus, bHlentyiís, pidus, i 

pácsos. Vapoi:·, a 
Valvula (valva kies), 8. Vapo:t a1 

Hajdan: pannículi; pellicul~e1 touei, 
branae et membrauulae, ost1ola. Vapo:r a1 
Iajdonkép csak többesben: ta,rtó viz 
valvolae, ll.. ö H,yxtl Onomat. Vapor· co 
pa.g. 596. bfnökrá 

Valvnla Bauhini = valvula. coli. Vapo1: jo• 
Valvnla. biscn.spidalis = valvula. va1Joi:· kx 

mitra.lis zotos lJt', 
Val'Vnla cex,ebelli = velun1 medul- Vapo1: s.a.1 

h~- ante1ius pina 
Val't"n.la ce:r··ebri magna (tegmen ci· Vapox·a~i' 

nereum IIyrtl), az agyvelő szürke Vapor·inni 
billent,yűje, illet61eg fedele„ v„ ö„ a gtíz-fö_r( 
Hyrtl Ono1nat anat. pag, 598 Vapoi:osu.E 

Valvnla coli, valvula •rulpií1 stb 
l!,aloppiae (Hy1tl), a 1e1nese Fa1oppia- Va1ieell~ 
féle billentyűje. . 1ae se11 n 

Vn.lvula Enstachii, Eustachius bil- hirnH.\. \e 
lentyíije. dosuhl.sa. 

Valvnla' Farini = vi;lum medullai'e Varicella 
posto1ius. Balogh sz6t-á.1áb6l Va:rieella-

Val't"nla :t'aneium = velum· pala ti et 31irr. ph 
Valvnla fo:r'A.tninis ovalis, a tojlls·· pnstulans 

dad lik billentyűje. Va1:icocel? 
Valvttl~ Heisteri, I-Ioister-f8le rá.nc:'l: oschcor·,c_;_c 

v. l'edo„ , Vaxicoceli• 
Valvttla. mitx·alis seu bicuspidalis, Vtti:icou11,li 

a. kéthegyű billentyű. ornphalns 
Va.lvula prosta.tica, Mm:cie1-f'éle dü„ Vri-ricositaii 

lömit:igytá.ji Ied5. ércsomós~; 
Valvula pylori, a gyoJnorcsuk, a. fejezést o, 

gyomor als6 sz_ádjának billentyűje lá.ba.rn.i; a.v 
Valvula. pylox·ica vesicae, a húgy- csomOs11ak 

hólyag szádjiinak billentyűje v .. izom- Vaxinositas, 
redője, Va.t:icosu..s, (; 

Valvula Thebesii, r.rhebesius billen„ Va:cinga.tus1 
tyűje.. v~u:,ietas, a 

Valvula t1·icuspidalis seu triglo„ Vaxiol.a, ~ 
chin, a hiiromhegyű billentyű_, fekete hin1: 

Valvnlae atrioventxictilat:es = va1- Va1:iola a.::m· 
vulae bicuspídales et tricuspidal~s. Va.xiola. ap}' 

Valvnlae cerebelli1 az agyacs bil~ Va-i:iola. aty. 
lentyüi. cella.. 

Valvulae conniventes Kerkri:ngii, Va:riola con 
Kelkting~féle egymást cserépszerű- Va.riola hael 
leg fedő billentyűk, vérbor~tó hi 

Valvula.e semilnnares seu sigmoi· iTariolae hi 
deae, a f'élholdaiakú billentyűk va.·riolois és 
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Valvulae venarnm 675 Vaiix arteriosns 

Valvulae venax'nm, a3 erek billen„ 
tyüi. . 

Vanadinuni. {!), a vanad111. 
V aniglia, vanillia, a vanilla 
Vanilla aromatica Sw. 1 fűszeres va-

nillacserje 
Vaniila planifolia Ait 1 bordátlan 

vagy sima level~ v~nill;i.cserje. 
Vanillaceus, vanillaillatti., 
Vanillinum (v. ö. vaniglia), a vanillin., 
Vapidns, rosz ízű~ izetlen Sapor va-

pidus, r osz szájíz. 
Vapox·, a gőz, pára 
Vapox" abdomin~lis = hun1or peri

tonei. 
VapOX' acidi hydxocyanici, kéksav

tart6 vizgöz. Kéksav-pára 
Vapor conii, bürökkivonatos gőz v. 

bürökp:íra, 
Vapor jodi, iblanyos gőz, jódos pára, 
Vapor ki:;·eosoti, kreozotos gőz, kreo

zotos pára 
Vapox· sanguinis, a vér párája, a vél:'

pára 
Vapoxax'ins, vapoi·ens = 
Vapox'Ínus, gőzi Balneum vaporinum, 

a gőzfürdő. 
Vaporosns (-), gőzszerű, gőzös, gözi, 

stb 
Vax'icella (variola kies.), va1iolae spu

rae seu nothae, az álhimlőcs, bárány
himlő. ,Telenleg: a legenyhébb lnÓ·· 
dosulása a hólyagos himlőnek 

Vax,icella miliaris = milial'ia. 
VaxJ.cella syphilitica. Vide lichen 

et pimphigus syphiliticus, s,yphilis 
pustulans varioloides .. 

Vax'icocele (hybrid11m) = ciisocele = 
oscheocele varicosa„ 

Vax'icocelicus = ci:i:soeelicus 
Va:f'icomphalus (hybridumJ = cirs

on1phalus. 
Váx,icositas {v ö. varix), értágulat, 

ércsomósság1 ere s s é g„ Utóbbi ki· 
fejezést a nép használja. ]>Eres a 
lábam« azt jelenti, mit mi »viszér· 
csom6snak« uevezüuk. 

Va~illositas oculi = cil'sophthalmus. 
Var,icosns, ércsomós1 értágulat~ e r e s. 
Variegatus, tarka, foltos. 
Vax•ietas, a válfaj, 
Variola, a himlő, a hólyagos hünlö, 

fekete himlő, 
Vax·Íola amboinensis = framboesia 
Variola apyx'etica = varicella, 
Vaxiola atypica = va1iolois és vari-

cella.. 
Var·iola conflnens. V,. ö variolae 
Variola haemorx-hagica, fekete himlő, 

vérbont6 himlő. 
Variolae _hybrida seu modificata = 

variolois és Val'icella., 

Vax,iola ni.odificata = varolois. 
Vaxlola nigJ.>a = variola haemorrha

gic8.. 
Variola sine exanthemate seu siue 

variolis, febris variolosa, purpura 
variolosa, himlőláz - himlők nélkül.. 

Variola tutoI'Ía = vaeciua 
Vaxiola typhosa, hagymázos lázÚ 
himlő j többnyire: variolae conftuen
tes. 

Vai'iola vaccinae = vaccina. 
Vai·iola vaccina atxophica, megke

ményedett oltott himlö. 
V ax·iola vaccina ei:·ysipelatosa,himlő

oltásos orb-áncz„ 
Vaiiola vaccina he'.lpetica, eczema 

vaccinae, himlöoltásokozta izzag, 
Va:i:iola vaccina pemphigoides, hó-

lyagszerű, buborszerü oltott himlő. 
Vax·iola vera, a valódi himlő. 
Vax,iola ver·rucosa, szemölcsös himlő 
Vaxiolae confluentes, összefolyó 
himlő 

Vaiiolae dep'.l·essae, összeesetthimlök„ 
VaI·iola discx·eta.e1 szétszórt himlök„ 
V a:tiolae erethicae seu no'.l·males seu 

typicae, rendes lefolyású himlő, 
Vaxiolaeformis vaxioliformis,himlő„ 

szerű 
Va:riolai·um inssitio = variolatio„ 
Va:1·iola1·um notae, vestigia seu cí

cat1ices, a, himltírag,ya, a hirr:lő-hely, 
a himlő-heg .. »Illik neki l'ettenetes, 
hogy egy kicsit hünlöhelyes« mondja 
a népdal; - ezé1·t »hirnlöhely«, 

Vaxiolatio (-), a hólyagos himlő 
beoltása, enyhébb lefolyású emberi 
himliJ nyirkjének beoltása egészséges 
egyénbe. 

Variolodes (variola és ,Q düo.; az 
idom; tehát hybridum), hin1löszerű. 
Jobb; variolaeformis 

Variolois (variola kies), varioh:t 1no
dificata seu n-.itigatai a hiiulőcs, a 
himH-J enyhébb módosulása. Legeny
hébb módosulása : varicella J{aposi. 

Vaiiolois miliax,is, köleshimlöcs. 
Variolois pemphigosus, búborszerű 

hólyagos himlöcs. 
Variolois vex'x"ucosa, szemölcsszel'Ű 
himlőcs 

Variolosns, himlős. 
Vaxix, az értágulás, az ércso1nó. 
Varix aneni:;ysmaticns, verőérdaga· 

natokozta ércsomó„ Ez volna szóról 
szóra. Értendő oly ércsom6, mely 
keletkezik, ha egy verőér árama köz~ 
vetleniíl az érbe ömlik s azt kitági~ja. 
Bardeleben. 

Varix: ani = varix haemorrhoidalis. 
Vaxix: artexiosus verőércsomó. Syno .. 

nym : aneurysma anastomoticu1n se„ 
43;.;. 
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Varix eirsoides 676 
Velamen, velamentnm 

per anastomosin, aneurysma. spongio
sum seu ciisoides. 

Vaxix cii;soides,kacskaringós ércsom6. 
Vaxix haemor-r·hoidalis = haemo· 

rrhoides. 
Vax-ix simplex, egyszerű értágulás, 

egyszer{i ércsomó 
Varix txanmaticus spurius (Albert), 

sérülésokozta álérdaganat, vagy ér· 
csomó 

Vax·ix venae sper·maticae = cirsocele„ 
Varus, donga, kacsiba. V. ö. pes varus, 
Vas, vasnm, az edény. 
Vas aberr·aus Halleri, Haller·féle el

tévedt e:léuy 
Vas deferens (deferre levezetni; te„ 

hát e 1nüszó helytelen), az ondóve· 
zér. Azonos értelmlí.ek ~ evacuato
riun1 seu e:s:pulsatoriu1n seminis ; 
cauales, pori, meatus, duc;tus. defe. 
.centes sen1inis i itinel'a se1n1.nar1a, ve
nae genitales, vib1ato1·es, Jactatore~ 
stb Hyrtl ajánlja a n1üsz6t h. : »por1 
spern1atici« 

Vas lactenm, a tejvezé1, tcdedény 
Vas Iymphaticum, a nyirkedény. 
Vas nervosum Mundinus = vas 

defe1ens. 
Vas nutYificuru, a tápláló edény 
Vas sanquiferum, a vé1edény. 
Vas spermaticum = vas dr:fe1en.s 
Vas vitl'c-nm., az üvegedény 
Vasa affe:i: entia sou adfeX'entiar oda. 

vezető, odaho1·dó edények. 
Vasa capillax·ia, a bajszáledények. 
Vasa e:H'erentia, elvezető, tovavezető 

edények 
Vasa inteilobulaxia, lebeny ekközti 

véred8nyck, lebenyközi edények: 
Vasa intJ:alobulaxialebenJebeh vér

odények, leben~ebeli ed8nyck 
Vasa mesentei'ica = 
Vasa omphalomesa:J'·aica, az 6brény 

cdenyei 
Vasa u.mbilicalia, a köldökzsin61 

eddnyei , , . 
Vasa vasorum 1 az edenyek edenye1 
Vasa vo:rticosa Stenoni, venae cili-· 

a1cs lloste1io1es, Stenon-féle örvény?s 
ed6nyek,. V. ö„ I-Iyrtl Ono1natolog1a 
anat pag. 603 . 

Vascula eft'ex·entiatestis, a II1gh1nor· 
fél~ nyU.lványb61 (v„ ö. co1pus High· 
n1ori) kivezető edénykék 

Vascula ixidis = striae iridis 
Vascularis, edényes A poplexia vascu·· 

la1is 1 vé1es gutaüté~. 
Vascula:ritas (-} az ed.ényesség„ Ba· 

lo""h sz6tá1áb61. 1~rtendö: e r e s s ég 
Vas~ularisatio (vas az edény), az 

edénykópziidés 

: _ 1 ) i en edényes, igen 
V asoµlosus. \- ' g 

eres. . ) kis· edéuy, 
'\'. a.scúlum (- •. · _.;., scroturn. 
Vasculnm test1nJn ~1. kőolajzsir, 
V 1. (?) a va.ze iu, · 1. as.e ina • d -ps wiuara is, 

köz sír. Az~nosak: ~· ~ virginia(!), 
adeps petrole1, c?rmo ina 
paraffinum ungumosuin. d 'ny és 

Vasoco:nstrictor (vas az d? yeszoritó 
constrictor) se nervus, e en 

ideg. • a·1 t t r) 
V dilatatox· (v„ ö. vas es l a a o 

aso • ·ág"t6 ·a se„ nervus, edenyt 1. l eg. 
V DJ.oto:r seu vasomotor·ius (vas· 
:~vere edéuyn1ozgatni) se. ue~v1;1~! 
edénv111ozditó ideg, t. i edényszulato 
s ed'énytágit6 ideg Ce~tr':m vaso
motorium, ed.énymozgato kozpont, 

Vastns, vastag, tömé~dek„ ]..:'.[~scul_:is vas
tus = e:x.tensor crur1s quadr1cep::; Hy1tl 
= rectus femoiis -t- vastus internus 
+ vastus externus + musculus cr.uia·· 
lis a tömérdek izom. Hyrtl szerint : 
a czomb négyfejű nyujtója 

Vastus extex·nus, belső temérdek 

izo1n 
Vastns intei:·nus, külső temérdek izorn. 
Vastns medius, középsö temé1dek izo1n„ 
Vate:r·ia. indica Linné = e~aeocar· 

pus copalliferus H.etz. 
Vectis, az emeltylí 
v egetabilis e-), növényi, tangéleti, 

tenyészeti 
Vegetatio (vegetare tengni, tenyészni), 

1 a tengés, a tenyészet, a tengélet j 

2„ sa1ja.dzás 
Vegetationes adenoides cavi pha· 

x·yngonasales, n1irigyszerü bujálko
dás az 011ga1atiiregben. 

Vegetationee globulosae cox·dis, 
gö1nbszeríí bujálkodások . a szivben 

Vegeta.tivus (v ö. vcgetat10), tenyész
életi, tengélciti Vita vegetativa, a 
tengólet, tenyészélet 

Vegetomineralis {v ö. vegetabilis, és 
mine1alis), növény--ásvány; pl. a.qua 
vegeto1nineralis Goulardi, inivel víz
ből, szeszből s ólomeczetböl van össze· 
alkotva. 

Vehete:J'inax·ius (vehere vouui), iga
vonó. Medicina veheterinaria, rövid~~ 
vetorinaria, az állatorvoslás 

Vehiculum (vehere vonni), 1 a jármű; 
2. constituens, solvens,alkotó szer, oldó 
szer, vivő szer 

Vehiculum contagii, a ra,gályvivö 
anyag. 

Vela ce:rebelli Tarini, Ta1ini-féle 
agyacsvito1lák. 

Velamen, velamentum (velare ta„ 

l 
~ 
1 
l 
'i 

Vel: 

ka1ni)1 a t: 
mez 

Velamen n, 
Velamenta 
Velamenta 1 

nalis, az a 
ka~ mezei 

Velamentun 

V e~amina ( v 1 

ha, V. ö, v 
Velamina Ct'.i 

tum comn1n 
Velamina Íll 

Velnm (-). , 
Velnm ai:·tifi, 
Velnm medu 

veltívitorla 
Velnm lll.edu 

ticnm, háts, 
Velnm palat 

szájpadlás, P' 
Vena, (quod l)• 

aze1V.ö 
ban: vivö é1 
sen viszér j, 
azon esetben 
1álkoznának 1; 
ér<( volna elf, 
sem é1den1el 

Vena ad calct 
Vena alveolai 

rn edr es ér, l~a 
Vena ampla ::..: 

nonymjai : vei 
ina, profunda, 
te1 \rena1u1n ' 

V ena anastoi'n. 
fossae Sylvii 

V ena anonym; 
len ér .~ 

'ti Vena anonyni<i 
') len é1, 

.•·· .. ·!'. V ena ax-terioss. ere s vé1t vi~ 
a tüdő felé, V. 

-:! Vena b:rachin.l; 
'j ka1os ér Balog 
j Vena b:cachioa 
:) anonyina 
~ Vena ca:rdinalii 
. .. l! zsökér. Balogh s 
, Vena caudalis, 
-~ l'ából, 
j Vena cava, üres 
k Vena cava a.nt 

supe1io1· 
Vena cava asce 

iuferiol'. 
Vena cava desc1 

supeiior, 
Vena cava inf'er 
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Velamen nativnm 677 Vena obtnratoria 

k.a1·ní), a takaró, a boríték, a burok, 
mez, 

Velamen nativ:nm, a köztakaró 
Velamenta = velamína 
Velamenta cex·ebx1 et mednllae spi· 

nalis, az agy- és gerinczvelönek bur"' 
kai, mezei 

Velamentum = velamen. 
Velamina (velamen ~öbbese) ce re b r a

lía„ V ö velamenta cerebri. 
Velamina communia = integumen" 

tum c.ommune = velamen natívum 
Velamina infantis1 a magzat burka.i 
Velnm (-), a vitorla. 
Velnm axtifioiale, mesterséges vitorla. 
Velnm mednllare anterins, mellső 

velő vitorla. 
Velnm mednllare postexius seu pos

ticnm, hátsó velővitorla 
Velnm palati, az inyvitorla, a lágy 

szájpadlás, palatum molle 
Vena (quod per vena vehitur sanguis), 

az ér V. ö. phlebs„ Balogh sz6tárá„ 
ban : vivő ér, kékér - s természete .. 
sen víszér is Azt tartom, hogy -
azon esetben, ha deductióim nem ta
lálkoznának közhelyesléssel - »a kék 
ér« volna elfogadható„ »Vivő ér« szót 
sem érdemel 

Vena ad calcem, sarkér. 
Vena alveolai;is, fogmed.ri ér ; fog

medres éx. Balogh szótárából. 
Vena ampla = vena cava, Egyéb sy

nonymjai; vena crassa, magna, maxi-
1na, pI'ofunda, caudex venarum, ma
ter vena1·u1111 cysterna sanguinis. 

Vena anastomotica magna = vena 
fossae Sylvii Balogh szótá1ából. 

Vena anonyma dextr-a, jobb névte· 
len ér. 

Vena anonyma sinistx'a1 bal névte
len ér. 

Vena arteriosa, a tüdő veröere, inely 
ere s vért viszen a jobb kamrából 
a tüdő felé. V. ö„ arteria pulmonalis. 

Vena bi:achialis, karér, a kar ere, 
karos ér. Balogh szótárából. 

Vena brachio-cephalica vena 
anonyma. 

Vena cardinalis, főé1, éb1·ényi tör„ 
zsökér„ Balogh szótárából Jobb : fOér 

Vena caudalis, farkér, Balogh szótá
rából: 

Vena cava, üres ér, törzsökér. 
Vena cava á.nteri()r = vena cava 

supe1·ior. 
Vt:na cava ascendens = vena cava 

inferior 
Vena cava descendens = vena cava 

supe.rior. 
ca va inferior = 

Vena cava postexior, felhágó v alsó 
tö1zsökér 

Vena cava supexior, fels5 vagy le. 
hágó törzsökér 

Vena centralis hepatis, a máj köz
ponti ere. 

Vena centx-alis x·etinae, a recze·köz
ponti ere. Balogh szótárából, 

Vena cerebralis magna = vena Ga
leni 

Vena cei:·viealis, tarkóér. B. sz. 
Vena ehillis sen kylis (IIyrtl szeiint 

~ q;iA~t)> xoD.1)) = vena ca va, 
Vena chor,oidea, az érhártya ere„ 

B. !'Z 

Vena cix·cumfle:x:a, kör ülöltö ér Ba-
logh sz. 

Vena coliea, re111eseé1·„ B„ sz. 
Ven.a collateralis, mellé.kér„ B. sz 
Vena comitaJJ.s, kisérő ér. B sz 
Vena communicans, közlekedő ér.. 

B„ sz. 
Vena coronaxia, koszo1uz6 éi. Ko

szorúér 
Vena COI'onaria magna cox,dis, a szív 

nagy koszorúere 
Vena costalis, borda ér.. B. sz, 
V ena cxassa = vena ca va„ 
Vena cntanea, bör ér, B„ sz 
Vena diploica, a csont bél ere B. sz 
Vena dorsnalis, lutLuu fut6 ér. Pl. 
Vena dorsnalis pedis1 a láb hátere 
Vena doxsnalis penis, a mony hátere, 

B sz 
Vena epigast1iea gyon1ortáji has

falbeli ér. B. sz. 
Vena ethmoidalis, iostacsonti éL 

B sz 
Vena fossae Sylvii, Sylvius árkabelí 

ér, B. sz 
Vena Galeni1 Galen-féle nagy agy~ 

velöér B. sz„ 
Vena gastrocolica, gyo11101·remes0 ér, 
Vena gastro-epiploica, gyo1nor~cs0p„ 

leszér. B. sz. 
Vena gastro„linealis = vena sple·· 

nica 
Vena innominata = vena anonyn1a. 
Vena kylis = vena chillis, 
Vena magna seu ma:r,:::ima = vena 

cava 
Vena medinensis = gordius medi·· 

nensis. 
Vena mesa:r'aica = 
Vena mesenterica, bélfodor„ér 
Vena mesente1ica infexio1·, als6 

fodorér, a,ls6 bélfodo1·~ér 
Vena mesente1·ica magna, a nagy 

bélfodor ér. 
Vena. nutx1tia, tá.pláló ér. B. sz. 
Vena obtui:·atoria, a bo1itott lik e1e, 

• 



Vena omphalomesenterica 678 Ventralis 

Vena omphalomesenter·ica, 'hélfodor
köldökér, B„ sz. 

Vena perforans, :ttfurb ér. B„ ·sz. 
Vena por·tae seu portarum veröczéT j 

kapusér ? 
Vena princeps b:t"achii, a kar föe're„ 

n .. sz. 
Ven

1

a ptei;yg,oidea s pter·ygoides, 
sza1.'nynyulvauy e-re. B. sz. 

Vena pnbica, fancsontér. B. sz 
Vena pudenda, szemé:remér.. B„ sz. 
Vena recnx·x·ens, visszafutó ér. B. sz. 
Vena sine comite = veua azygos 

B. sz. V„ ö. azyges. 
Vena sine par·i = vena azyges B. sz, 
Vena soporalis = vena jugularis in

terna. 
Vena sphenopalatina, ékcsontsza.j„ 

padlásé:r·„ B, sz 
Vena spinalis1 gerinczér B. sz, 
Vena stellata, csillagos ér. 
Vena stylomastoidea seu styloxn.as„ 

toides, nyél„csecsnyúlványosér. B. sz 
Vena subcutanea, bőr alatti ér .. 
Vena sublobulaxia se. hepatis, le·· 

benyke alatti ér 
Vena sulci centralis, a központi 

árok ere„ B. sz 
Vena supex·fi.cie.lís, felszínes ér, fel-

szinen fut6 ér. B sz 
Vena texminalis 7 vég-é:r·. B, sz, 
Vena testicnlax·is, here-ér B. sz 
Vena Thebesíi, Thebesius ere, apr6 

sziv .. ér. B sz 
Vena thoi:·acica, lnellér. B sz 
Vena ti.·achealis 1 légcsél-ér B sz. 
Vena tyrupani, dobüri éI. B sz 
Vena um.bilicalis, 1töldök-ér„ 
Vena uxitis = vena viridis„ 
Vena. utex·ina, méh„ér„ B. sz„ 
Vena vertebxalis, a gerincz-ér· 
Vena virid.is (elrontva vena uritis 

helyett) = L11:eter 
Venae aberxantes, bolyg6 erek. Ba

logh ~z6táráb61„ Tal8.n rendkivül fu„ 
t6 1 rendellenes erek1 eltérő erek? 

Venae alax·es, felsziues erek a kéz
hajlatban. B sz 

Venae albae renum = ureter·es„ 
Venae bx·onchiales, hörgöe1ek, a 
hörgők erei 

Venae cer-ebrales, agyvelöerek 
Venae elevabiles = a1i•eriae 
Venae genitales = vasa deferentia 
Venae ,jaotatores = vasa deferentia. 
Venae interlobnlai:·es, lebenyközi 

erek. B. sz. 
Venae malleolaJ:·es, boka.táji erek 

B sz 
Venae micantes = a:r·teriae. 
Venae pnlmonales 1 a tüdö erei, 

melyek v e r ö e :r e s vér t visznek 

Ve~ae pplsatiles = art~riae. 
Venae quidez = venae ,1Ugulares. 
Venae saltantes = arteriae. 
Venae vibratores =vasa deferentis
VenaG vitellinae, _peteszékes erek. 

B„ sz„ 
.Jegy:~et. Egyéb érfélék találhatók a 

:megfe1e1s melléknevekuél 
Ve';laesec,tio

1 
\v. ö. vena; s~care v,ág· 

n1), az ervagas, az ere 1 e s, :oE r
m e t s z és<' elvetendő Minth.ogy 
~erel~s 1 erel« szavak a Nagy-Szó
tárban ninc:senek :meg 

1 
szüksé„ 

gesuek tarto1n itt megjegyezni, 
hogy e szavakat a nép s gazdá,k aj
kair61 hallottam Ereln.ek lovat, bat-
111ot, t. i. eret vágnak rajta. De em
berről is használják. (Torontálmegye 
éjszaki 1észe). 

Venalis (-), árubeli, 
Veneficium {venenum facere mé:i:gez-

ni), a mérgezés. 
Venenatio, a mérgezés. 
Venenatio sanguinis, vér mérgezés 
Venenatus (-), mérges, mérgezett .. 
Veneniferus (venenum ferre mérget 

tattani), inéregtartó1 n1é:rges 
Venenum, a méreg. V ö. virus, toxi· 

cou 
Venennlll aci:e seu cori:osivum, ma:r6 

méreg 
Venennm aniruale, állati 1uéreg 
Venennm mineir·ale, ásványi vagy 

vegyi n1éteg 
Venenum narcoticum seu stupefa

ciens, a bódit6 lnéreg 
Venenum vegeta'bile, növényi mé. 

reg, 
Vene:r·eus ('Venus), bujakóros. V ö, 

1norbus venereus. 
Venositas {v. ö. vena). 1 az ercsség i 2 

a verőeres vérnek e1·csvérszerü vol-· 
ta -· a szénsav felhahnoz6dása foly·· 
tán 

Venosns (-), eres. 
Ventei:·, a has, alhas, altest, abdomen, 
Ventei:· amplns ui:·etex·is = ca1ix re·· 

nu1n 
Ve:11;tex· iufixnns seu imns = hypogas

tr1um. 
Venter m.uscnli, az izo1nhas közepe, 

közepes része, az i z o m ha s a 
Ventex· pendulns, a lógó has, a pot· 

:i:·oh. 
Ventila.tio, a szelli.iztctés, a szellBzés 
Ventilator, a szelelő, szellőztető. V„ ö 
Ventilnm, a szelelő, a szellentyü. 
Ventosa, száraz1ülpü. V ö, cucurbita 

sicca 
Ventosus, szellős, szeles. 
Venti:·alis (v, ö. vente1), hasi. Cin

gulum ventrale, a hasöv, a hevede:i:, 
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Ventricosns 679 Vermis medinensis 

Ventricosns (-), hasas, domború. Pl 
scalpellum ventricosum, domború 
szike. 

Ventx•icnla:cis, gyomros, mi a gyo
morra vonatkozik„ V„ ö„ 

Vent:Dicnlns (vente1' kies.), 1 = ven„ 
ter ; 1. gyomOr, gaster· ; 3. gyom
rocs v .. odú. 

Ventricnlns bulbi olfactox-ii, a szag„ 
lóhagyma odva, belső ürege. 

Ventriculus cex'ebi;-i, az agyvelő 
gyomrocsa, az agyvelő odva. 

Ventricnlns cordis dexter, a jobb 
szivgyomrocs, a jobb szív
kamra. 

Ventriculns co:1·dis sinistei:·, a b a i„ 
sz i v k a m r a, bal szivgyomr ocs, 

Ventricnlns Galeni (Hyrtl) = ven„ 
triculus Morgagni 

Ventricnlns latex-alis se cex,ebri, 
az agyvelő háromágú 'V. oldalas odva 
Még pedig prirr1us et secundus 

Ventxiculns medius seu tertius se 
cex·ebri1 az agyvelő ha.rn1adik v 
közepes odva. 

Ventricnlus Morgagni, Morgagni
féle (Hyrtl javaslata szerint Gale„ 
nus-féle - mert ez fedezte fel) gége-· 
gödör v. gégekátyú. 

Ventricnlus nobilis = ventriculus 
quartus. 

Ventricnlns primns et secnndns 
se, cerebi:i = ventl'iculus lateralis 
ce1·ebri.. 

Ventx•iculns quartns se cerebx-i, 
az agyvel6 negyedik odva. v„ ö„ si
nus rhomboides, fossa rhomboides„ 

Ventricnlns septi pellncidi, az át
látszó sövény odva, be 1 s ő v i 1 ág a 

Ventricnlns terminalis Kratl'Se, a 
a gerínczvel6 alsó végének odva 

Venti;iculns tertins cereb:i:i = ven
triculus medius. 

Ventricnlns tricor·nis se cer·ebri = 
ventriculus lateralis„ 

Ventriloqnus (venter a has, loquiszÓl· 
ni, beszélni)i hasból beszélő, hasból 
szóló. 

Vennla (vena kies ), 1.--is é1·, erecske 
Vennlae rectae, egyenes erecskék. 
Venns (-), L a sz,ereleu1 istennő,je, 

a Venus; 2. coitus: 3. = cuprum 
Defectus Veneris, a nemző ösztön fo
gyatkozása Lues ven01ea, a bl.lja
senyv. 

Verantinnm (?), a verantin, a festő 
buzér egy anyaga. 

Veratramax·innm (v. ö veratrun1 al
bum j amarus keserű), a zsáspa ke
sei·íije, 

Veratricus (v. ö, veratrum), zsáspa
sav~s. 

Vexatrinum, ver·atxium (v„ ö verat-· 
rum), a zsáspaal. · 

Ve:catroidinnm (-), a veratroidin 
Veratxnm album Bei;nh, a fehér 

zsáspa 
Veratrnm frigidum, mexikói zsáspa. 
Ve:c·atrnm lobeliannm Bernh, fehér 

zsáspaféleség 
Ver·atrnm nigxnm = helleborus ni

ger„ 
Vex·atrum officinale Schlcht = 
Vei:atrum sabadilla Retz = saba

dilla officinalis Br. 
Vei:-atx·nm viride Ait 1 amerikai zöld 

zsáspa 
Vei:·bascum phlomoides Linné, szösz. 

evő fai·kk6ró. 
Verbascum thapsifor·me Schrad, 

ökör farkkór6-féleség 
Vex·bascum thapsus Schxad„, ökör

farkkór-6 Igy a"(\ják \Vittstein és a 
nía.gyar Gyógysze1'könyv. Balogh 
Ko1nmentá1jában : Linné l 

Ver'bena officinalis Linné, a galam„ 
b6czfü, vasfű„ 

Verbigei:·atio (-), szóismétlés 
Ve:c·enda = genitalia 
V e~·etx·nm = peni s. 
Vermicnlax'is (v ö ve1'mis), férges, 

féregszerű 
Ve~m.icnli spex·matici (vermiculus 

többese), az ond6szálak, ondóba1csák 
V. ö sperrriatozoa, 

Vermicnlus (vernüs kicS ), a kis fé„ 
reg, féregcse, 

Vermiformis (ver mis a féreg; for
ma az idom), féregidon1ú, féregalakú, 
Appendix ver1uiformis seu proces
sus ver1niformis, a féregnyúlvány 

Vermifnga se„ remedia = anthel„ 
miutica. V, ö„ 

Vermifugns (- ), fércg·ölői féreg„ 
elhájtó 

Ver·minatio = vermitio. 
Verminosus, férges, bélfé1ges, 
Vermis, a féreg, a bélféreg, a féreg. 
Vei;mis cer·ebelli inferior, az agyacs 

alsó férge. 
Vermis cex·ebelli snperiox·, az agyacs 

fels5 férge Azonos értelroüek: pro
cessus cerebeli vermiformis; 6„kor„ 
ban: plexus choroidei laterales stb. 
V. ö. Hyrtl Ono1natolgia anato1n. 
pag. 609. 

Vermis cexebri Ki.ihn, lues panno· 
nicai febris huuga-rica theriodes, vÓ· 
szes inagyar hideglelés, vészes pos· 
ványláz. 

Vei:·mis digiti = pana1itium„ 
Vex·mis intestinalis1 a bélféreg„ 
Vermis medinensis = fila1·ia medi-· 

nensis. B, sz 
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Vermitio 680 Vertigo epileptica 

Vex·~itio, a bélféreg.k6r 1 bélféreg. 
bántalom, bélférgesség„ 

Vernacnlus se :m.or·bus = morbus 
endemius, 

Vernalis, vernns, tavaszi Morbus 
vernus, tavaszi bántalom, 

Verniaium = vernix. 
Verni::c, a máz. 
Verni::c caseosa (v,. ö, Hyrtl Onomat 

anat„ pag„ 610), a magzatm0.z, s aj· 
t o s máz. Stratum seu indumentum 
sebosum embryi. Ry1·tl.. 

Vernix: vitri = natrium silicicum 
Ve:tonica beccabuuga Linné, deré·· 

cze szigor 0.,lL 
Veronica officinalis Linné, orvosi 

szigo:i:áll, dicsőséges fü Stb. 
Verpa = penis„ 
Ve:t:ticulax'is (-), hálósze:rü, h:Uóza

tos, Y. ö, 
Ver:t·icnlnm, l, a háló j 2. Mariani„ 

féle kőmetszésnél - kis kariálszerű 
műszer 

Verx·nca, a szemölcs, a bibirics„ 
Ver-x·nca acquisita, szerzett szemölcs 
Verrnca cadnca, hullékony v. tüué„ 

keny szemölcs 
Vei:·r·nca canci:oides = c.arcinoma 

epitheliale 
Vei:·x·nca cax·nea seu car·nosa = ver„ 

ruca. molluscifo:i:mis 
VeJ."rnca congenita = no.evus ver:l'U·· 

cosus aut pigmentosus 
Verrnca fi.lifor·mis seu pensilis, 

acrochordou, csüng@ sze1nölcs. 
Verrnca glabra, sima szen1ölcs. 
Verrnca m.ollis seu moll11sscifor·· 

mis, puha szemölcs, fi.broma mol
luscum, 

Vetrnca necrogeJJ.ica, tebemméreg-
okozta szemölcs, 

Verx·uca oesophagi, bárzsingszemölcs. 
Ver·rnca peusilis = acrochor·don. 
Verr·nca per·stans, tartós szemölcs 
Ver·r·nca plana1 lapos szemölcs. 
Verrnca sarcomatosa, húsdagauatos 

szemölcs B. sz 
Verrnca simplex: seu vulgaris, kö-

zönséges szémölcs 
Ver·rnca. senilis, aggkori szemölcs„ 
Verrnca sessilis = condylo1na, latum. 
Ver·r·nca vnlgaris, közönséges sze·· 

mölcs, 
Verr·ncifor·mis {v. ö„ ver1·uca és fot·· 

ma az idom), szemölcsszerű, szemöl„ 
csös. 

Vexrucosns (-), szemölcsös 
Ver·rucnla (verruca kies.), kis szemölcs. 
Vet·satilis (-), fo:i:·gatható, forgó, vál·· 

tozékony, 

Ver·sio (verte:i:e forditni), a forditás, 
fordulás 

Vex·sio foetns, a magzat fOrditása„ 
Vex-sio nter-i, a méh megdőlése. V ö. 

hysteroloxia. 
Versio ntexi later·alis1 a méh oldalt 

dőlése 
Vertebra1 1. a ge:i:iucz; 2„ a csigolya„ 
Vex·tebra denta.ta1 dentigéra 

epistropbeus 
Vex·tebra magna, 1 os sacrum; 2. a 

7-ik nyakcsigolya. 
Ver·tebr·a prominens, a 7-ik v. kiáll6 

nyakosigolya 
Vertebrae (ve:r·tebl'a többese) cer·vicis 

seu coli, á nyak csigolyái 
Vex·tebr ae coccygis = os coccygis. 
Ve:r·tebi:·ae dorsi seu costa.les, a hát

csigoly3,k, 
Ver•tebrae lumba.res seu lnmborura. 

seu abdom.iuales, az ii.gyékcsigo„ 
lyii.k 

Vertebr·ae nothae seu spnxiae, ál-
csigolyák v„ Ö, 

Vertebrae sacrales = os sacrnm 
Ver·teb:r-ae verae~ valbdi csigolyák. 
Ver•tebr·alis (v. ö, vertebra), csiga·· 

l) ás Plexus vertebralis uervi sym· 
pathici, az együttérzö ideg csigolya·· 
tS.jifonata Yenae vertebrales, csigolya· 
erek:. 

Vertebx·nm, a keresztosont.izfeje, felső 
csigolyája -

VertC'!br·atns (-), csigolyás, 
Ver·te:x:, valaminek hegye, teteje, csÚ·· 

csa, búbja„ Os,o;a verticis = ossa breg· 
matica 

Vertex: co:r·d.is, a sziv csúcsa V, ö 
apex cordis 

Ver·te:x: cranii, a fejteteje, a fejbUbja, 
a koponya b-U.bja„ Balogh szótárában 
koponya-boltozat. Nem helyes. 

Ver·tex onbiti = olecranon 
Ver·tex: ossis sacr·i = os coccygis. 
Ver·tex pe.lpita.ns = fons pulsatilis 

= fonticulus frontalis 
Vert.ex vesicae urinai:·iae, a húgy„ 

hólyag teteje 
Vertibulnm (--), 1„ vala.rr1ely csont· 

nak izfeje; 2. a lék.esz feje, a pergő 
fu:i:·ó feje 

Verticillatim (-), pereszl6nsze1·üleg. 
v„ ö 

Verticillatns1 pereszlénes, V ö. 
Verticillum (-), 1. a pereszlén i '2. 

= tour niquet. 
Ver·tiginosns1 széditö, szédülő V ö. 
Ver·tigo {-), a szédülés, 
'V'ertigo caduca = 
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Versatns (-), já:i:tas. 
Versicolor (-), sokszinü, tarka V ö 

Vertigo epileptica1 nyavalya.töréses 
szédülés. 5 
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Vertigo -otopathiea Meniérei 681 Vibex, vibix 

Vertigo otopathica Meniérei 
malum Menierei. 

Vertigo stOmachica, seu a stomacho 
Iaeso (la vertige stomacale Trous· 
sea.u), gyomorbántalomokozta szé
dülés. 

Vern (-), a dárda, a nyárs. 
Vern montannm = caput gallinagi„ 

nis Egyéb synonymjai: crista ure
thralis, caput gallinaceus, caruncula 
urethrae, eminentia rostrifor·mis, ver·· 
ruca (urethralis ?J, mouticulus car
nosus 

Vervecinnm {vervex az ürü) se se·· 
bum = sebum ovile 

V esania = insauia. ·v. ö 
Vesanus, örült, elmeháborodott 
Vesica, a hólyag 
Vesica biliaria, az epehólyag„ 
Vesica cOrdis = pericardium. 
Vesica destillatoria1 a párló v„ pá„ 

ritó kazán 
Vesica fellea = vesica bilia1ia. 
Vesica intestinalis = vesicula Ulll·· 

bilicalis, 
Vesica n:r'inai:·ia, a húgyhólyag. 
Vesica nrinaria bilocnlaris, két

rekeszü húgyhólyag 
Vesica nrinaria duplex, ikerhúgy
hőlyag 

Vesica UJ:'Ína:ria saccata = diverti· 
culum vesicae urinariae ? 

Vesicae nngninosae tendinnm -
bursae n1ucosae. 

Vesicalis (-), hólyagi, hólyagos 
Vesíeans, vesicatorinm (v ö. vesi. 

ca), hólyaghúzó. 
Vesicantia S(.l. :r'emedia (-), hólyag·· 

húzószerek. 
Vesicatoria = vesicautia. 
Vesícatoi:·inm se. remedinp.t = vesi-· 

cans 
Vesicatorins (-), hólyaghúzó 

Vesicoplastica vesicoplastice (v. ö. 
vesica urinaria és plastica„ Vox hy.!' 
brida), húgyhólyagalkotás V„ ö„ cys
tO}llastice v. urocystoplastice 

Vesico·spinale se. centi:·um, a húgy~ 
szcrvek1·e ható agyvelöbeli központ. 

Vesicnla (vesica kies), kis hólyag, 
hólyagcsa. 

Vesicnla ai:i:r'ea; légbubol'ék, léghÓ·· 
lyagcsa. 

Vesicp.la blastodermica, a csithó
lyag. Balogh szerint: csírtömlö„ Azo·· 
nos: vesicula germillativa Purkinii? 

Vesicnla conjnnctivae = phlyctaena, 
Vesicnla fellea = cholecystis = ve• 

sica biliaria. 
Vesicnla gelatinosa, enyvtok, cap·· 

sula gelatinosa. 

Vesicnla germ.iuativa seu Pu:r·kinii, 
·a csirbólyagcsa, vesicula Graffii seu 
graffiana = folliculi Graffii s, graf
fiani 

Vesicnla poculaz·is = 
Vesicnla p:r·ostatica = si.nus pros· 

taticus. 
Vesicnla umbilicalis, köldök-hólyag·· 

cs a. 
Vesicnla terw.inalis, csúcsonáll6 hó

lyagcsa 
Vesicula vitellaria, a székhólyagcsa. 
Vesiculae aez·eae pnlmonales, a tü· 

d(ínek légtartó hólyagcsái vagy sejt. 
jei, cellulae aö1eae pulmonum 

Vesicnlae seminales seu sperma· 
ticae, ondó-h6lyagcsák, V,. ö. Hyrtl 
Ono1nat„ auat„ pag. 41_3. 

Vesicnlaefo:r'mÍs (v. 5, vesicula és 
forma az idon1), h6lyagcsaszerű. B. sz 

Vesiculax'is l-), hólyagcsás 
Vesiculosns (-), hólyagos„ 
Vespe:r·tilio, a denevér. Alae vesper„ 

tilionis = liga1nenta lata uteri. 
Vespiformis (vespa a darázs j fűrma 

az ido1n, darázsalakú), darázsalakú. 
Os vespiforme = os sphecodes 
os cuueifor1ne. 

Véstibulnm, a csarnok, a tornácz, 
benyíl6, pitvar. 

Vestibnlnm labyrinthi, a labirintus 
(labyrinthus) benyilója, to1·nácza, 
csarnoka. Apertura vestibuli laby
rinthi, a labyrinthus benyilójának 
szádja, Nervus vestibµli, a labyrin· 
thus benyilójának idege. 

Vestibnlnm nasi, az ,orr benyilója, 
az orr bejáratának (porczogós falú) 
világa, 

Vestibnlnm oris, a száj benyilója, a 
száj csar.uoka .. 

Vestibulnm vaginae, a nöi szemé-
1·em csarnoka, a hüvely csa1·noka, 
benyil~ja 

Vestiginm (-), 1, a nyom, nyomdok; 
2,. = planta pedis, 

Vestiginm pedis = metatarsus? 
Vestis foetus = arnnion. 
Veterinarius m.edicn~, állatorvos. 
Ve.:x:illa tnbaz'nm Fallopiae = :fim-

briae tubaru1n 
Vexillum (velum kies.), vitorla, lobog6. 
Via hnmida pa:ratum., nedves uton 

készült„ 
Via stomachi et ventris = oeso-

phagui;;, 
Viae chyliferae = vasa chylifera. 
Viae .Prim.ae = canalis intestinalis 
Vibe.:x:, vibix, csík, csíkos börtar:jag, 

csíkos vérömlés a köztakaróban, csi„ 
kos vérbeborulás. V. ö„ stria, ecchy
moma,. 
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Vibramen, vibratio 682 Virga cerebri 

Vibr·amen, vibratio = 
Vibr·atns (vibrare reszketni), a- rezgés, 

oscillatio. 
Vibi:·ator = vas deferens, 
Vibxio lineola, genyfestö bakte„ 

rium„ v„ ö. 
Vibriones, (v. ö., vibramen), hasad6 

gombafélék„ V. ö bacteriae. 
Vibxissa.e, az orrszörök„ 
Vicarians, vicarius1 pótló, helyette· 

sitl:í. 
Victns (-), a tápszer, a táplálék 
Victns ratio = diaeta 
Vigiliae (vigilia többese), az ébienlét1 

a virrasztás. 
Vigiliae nimia.e = agrypnia 
Villi choroidales (tán: choroidei ?)1 

az edényfon~tok bolyhai 
Villi intestinor,um., a bélbolyhok. V.ö 
Villi per,icardiaci, a szívburok boly-

hai„ Balogh sz6táráb61. „ 

Villosus (-j, bolyhos. V. ö, 
Villns {-), a bolyh, 
Vina medicata (v,. ö. vinum), a 

gyógyborok, orvosi borok, szeres borok 
Vinca minor sen pervinca Linné, 

a téli zöld„ 
Vincetoxicum. officinale Mönch., 

0rvosi fecskegyökér. V, ö. asclepias 
vinceto:x:icum Linné = cynanchum 
vinceto:x.ium Pers. 

Vinctnx'a (vincere kötni), a köt&i V ö 
· fascia, deligatio. 

Vincula tendinnm, az inak fékei, 
bilincsei V. ö tenacula, sustenticula 
tendinum. V, ö 

Vincnlnm., 1. = ligamentum i 2. = 
ligatura.. 

Vincnlnm glandis = vinculum prae
„ putii. 
Vinculum. lingna.e = frenulun1 lin„ 

guae, 
Vincnln:m PX'aepntii, a fityma féke 

vagy a m0ny féke 
Vincnln:m. nmbilicale = fUuiculus 

umbilicalis. 
Vinolentia (-), a 1námorosság, a 

részegség, a mámor 
Vinolentns (v. ö, vinum), részeg1 

mámoros, ittas, 
Viuosns {-),boros. G a s v i no s u m, 

a szeszes erjedésnél fejlődő szénsav 
Vinnln (-), a bor. 
Vinnm album, fehér bor 
Vinnm adnstnm s crema.tnm, a 

pálinka, spiritus vini dilutus 
Vinum aloes, aloebor 
Vinu:m. antimonii = viuu1n stibiato·· 

tartaricum 
Vinnm aromaticum, füszeres bor·, 

szeres bor. 
Vinum anxantiÍt narancsbor 

Vinnm campanum seu campanense, 
pezsgöbor 

Vinnm camphoratnm, kámforos bor. 
Vinnm chalybeatnm = vinum ferti 
Vinn:w. chinaef chinabor~ kinabor, 
Vinnm cibax·ium, asztali bor 
Vinnm cinchonae ferxatum. 1 vasas 

cinchona-bor, vasas cZink-Onbo1·. 
Vinum colchici, kikiricsbo1·„ 
Vinnm cr'ematnm = vinum adustum 
Vinnm emeticnm = vinum stibiatO·· 

tartaricum 
Vinnm fex·ri, vasas bot 
Vinnm fex·ri citx·ici, czitrorosavas 

vas bor, 
Vinum genei:osn:m album, 6 fehér 

bor 
Vinnm generosnm rubrum, 6 vörös 

bor 
Vinnm hippocraticnm s Hippoc::ca

tis = vinum aromaticum„ 
Vinum hispanicum = vinum ma1a. 

cense 
V in um H uxhami = vinum stibíato

tartaricum. 
Vinnm ipecacnanhae, hánytató gyö„ 

kérbor. 
Vinum malacense seu malagense, 

malagai bor, spanyol bor. 
Vinum martiatum, vasbor, v a s a s 

b 0 r. 
Vinum medicatnm, szeres bor„ V,. ö 

vinum hippocraticum ·és vina. "lnedi„ 
cata 

Vinum opii, mákonyos bor, opiun1.os 
bor. 

Vinnm pancx·eatiui, hasnyálmi:rigy
kivonatos bor, hasnyálas bor„ 

Vinnm pepsini = 
Vinnm pepticn:m. seu essentia pep· 

sini, pepszines bor·, emésztö boi 
Vinnm x·hei, rebarbatabor 
Vinnm stibiato-tartax·icum = 
Vinnm stibiatum, hánytató borköves 

bor, hánytató bor, Huxham bora 
Viola odDrata Linné, illatos ibolya. 
Viola t"ticolor Linné, háromszinű 

ibolya 
Violatio (violare sérteni), a s1htés, 

meggyalázas. 
Violentia (-·), az erőszak. 
Violeutus (-),erőszakos. Partus a1·ti

ficialis violentus, eröszakos, mester
ségesen siettetett szülés' v„ ö ac
couchmeut forcée. 

Violinnm (v ö. viola ado1ata), ibolya-
b.ánytató, ibQlyaalkaloid1 a. violin, 

VípeJ."a berus, a. lné:rges kígyó 
Vix·, a férfi, az ember 
Virago, csira, 
Vil'ga, 1. a vessző ; 2. = penis„ 
Virga cer,ebx'i = glandula pinealis 

i 
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Virga mnliebris 683 Visns interruptus 

Vi:r·ga muliebxis = clitoris, 
Virga virilis = penis. 
Virgatns (-), vesszősze1'Ü Sutura 

virgata, nyílvarrá.ny 
Vix·ginalis (-), sziizi, szűzies Clau„ 

strun1 vüginale = hymen. 
Vix·gineus (-), SJ>.;Űzi.. Morbus virgi. 

neus = chlo1osis.„ 
Vix·ginia. = hymen 
Virginicum se. acidnm Quevenne, 

virginasavi a szenega egy ill6 zsirsava 
Vix·ginitas (v ö virgo}, a szüzesség 
Vii;·ginitas deflorata = defloratio. 
Vi:r·ginitas moralis1 e1kölcsi szü. 

zesség„ 
Vir ginitu.s phy~.ica, testi szüzesség 
Virgo (-), a szuz 
Vix·ide aeris = ae1·ugo 
Vir·idinnm (-), zöld zsáspaalkaloid. 
Vi:rile m-embr·nm, a mony V. ö 
Vi:rilis, fé1:fias 
Vix·ilitas, a férfiasság„ 
Virilitas e:x:cissa seu erepta, a he„ 

réltség„ 
Vix·osns, lnérges, eves. 
Vírus, 1 ichor az ev. ; 2 contagium ; 

3„ a n161eg 
Vírus blenno:c·:c·hoicnm. s gono

xrhoicnm, a kank6-ragály. 
Viz·ns pseudosyphilitin:m = virus 

vene1u1n. 
Vi1·ns syphiliticum, a bujak61os ra· 

gályzó anyag bujak6ros l' aga d·· 
váll y 

Vi1'US veneren.m, sauker.xagály, san
ke1·1agadvány, 

Vixnlentia, a mérgesség, r aga d
vá ny 

Vi:r·nlentn.s, mé1ges1 ragályz6, ragá·· 
lyos Ntlpnyelven: 1 agadvdnyos 1 

Vis, az erő 
Vis a tergo, hátuhól ható e1ő. 
Vis ancta = sthenia 
Vis angmentalis = vis nutlix 
Vis catalytica1 olvadásinditó erő, 01„ 

vasztó v, szétoszlató er·ő ? ·v„ ö. cata. 
ly s is 

Vis elastica, a ruganyosság, rug6sság, 
rugalmasság„ 

Vis electxica, a villamossc.í.g, elektrO·· 
mosság 

Vis formativa seu plastica, az alkotó 
erő. 

Vis galvanica, a galvanvill~mosság 
v elektromosság„ 

Vis genatrix, az alkotó, ue1nzö erő. 
Vis imminnta ~ asthenia 
Vis inertiae, a veszteglés, a ienyheség. 
Vis m.edicati:·i.x: natnx·ae, a te1·mészet 

gy6gyitó ereje 
Vis motx·ix:, a mozgató e1 ő 
Vis mnscnlaxis, az izomerő 

Vis natnr·ae, a természet ereje 
Vis natnrae consexvatt·b: et medi·· 

C:atrix, á természet megtart6 s gyó
gyit6 ereje 

Vis nutrix, a táperő, táplál6 erö 
Vis pei:·ve:z:·sa = anomalia. 
Vis plastica = Yis formativa. 
Vis pri:z:na:r-ia seu px·imitiva, az öse1ö. 
Vis x·epr'oductiva, újraalkotó erő, 

pótló erő, t e 1 e m tő e r ö, új r a 
teremtő erö 

Vis sensitiva, az é1zö erő. 
Vis vegetativa, a tengéleti e1ő, a te .. 

nyészet. 
Vis vitalis, az életel'Ö 
Viscera (vjscus többese), a 7.sigerek. 
Viscera abdominalia1 a hasi zsigerek 
Viscera snpexiora, a mellür zsigeiei, 

a mellzsigerek 
Visceralia se x emédia = stoma-

chica. V. ö 
Vi-sceralis, zsjgeri 
Viscidus, ragadós, enyves, tapad6. 
Viscinnm. (-), viscun1 albu1n egy 

ragadós anyaga. 
Viscosns = viscidus. 
Viscum, az enyv, a lép 
Viscnm album Linné, az élödi fa. 

gyöngy Hivatalos volt : lignum visci 
s lignum sancti crucis. J~rtsd: cortex, 
rami junio1as et folia visci 

Viscum aurinm, a fülzsír 
Viecum qnercinnm = viscum album 
Viscus (többese: visce1a), a zsige1 
Viscus lixignosum, a lép. 
Visio (videre látni), az ft.bránd, agy„ 

iém, réin, rémláttis {Utóbbi ad nor
mam: álomlátás) 

Visio intex·na, belső látás. Vision 
iuterne Cha1cot. Lelki látá s? 

Visoria se. organa, a látószervek 
Viso:rius, lát6, 1át;1si 
Visnm; a mi látva lett, a mit láttak 
Visum i:epertnm, szór61 szóra: látva, 

lelve, ·- Közönstlgesen: »látlelet« 
(Barbarismus.) »01vosi lelet« 

Visus, a 13.tás 
Visus decolor = achromatopsia„ 
Visus de-pxavatus, hibás látás, szem·· 

hibázás :.iHibázik a sze1nem« 
i·oszul látok. 

Visus dimidiatns = he1niopia. V. ö 
suffusio dimidiaus. 

Visns diui:·nns = heme1alopia. 
Visns duplicatus = diplopia 
Visns evanidns, rögtön elenyészö látás 
Visns intex·:r·uptus, szakadozott lá.tás. 

Balogh szerint: váltakozó látás Ha 
»interruptus-x melléknév időre vonat
kozik, akkor Baloghnak van igaza. 
lia ellenben i.>tézre« szól, akkor az 
én magya1~ázaton1. áll. 
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Visus Jncidns 684 Volatilia 

Visns ln.cidus = photopsia.. 
0 

Visus minuens = suf'fusio exteulla.ns 
Visus muscarum =my'iodeopsia. 
Visus nebulosns, homályos látás, 

szemhibázás 
Visns obliqnns = strabismus. 
Vita, az élet, az életm6d, az élet1ajz, 
Vita animalis, az állati élet, 
Vita psychica, a szellemi élet, lelki. 

élet 
Vita vegetabilis seu vegetativa, a 

tenyészélet, tengélet, a tenyészet„ 
Vitalia se, ~·emedia, szíverlisítő 

népiesen: »szivbátoritó(: szerek V, ö 
cardiaca 

Vitalis, életi, életrevaló Capacitas 
vitalis se pubnonum, élet1evaló Iég
foghatósága a tüdőnek. Indicatio 
vitalis, az életmentésre szóló javallat, 
e1etmentő javaslat Partus vitalis, 
e1etrevaló magzat, Turgo:r vitalis, 
teljes életer ö, teljes éps~g. 

Vitalismns (-), az életerők tana 
Vitalitas, az életrevalóság 
Vitellarins = vitellinus, 
Vitellinnm, a. székeny, a tojásszék 

anyaga. 
Vitellinns (-- ), mi a tojásszékre 

vonatkozik. 
Vitellnm, vitellus ovi, a tojás széke, 

sárgája. 
Vitiligo (á1lit6lagvitulus borj.ú szót61 ?), 

1.. ált;:;i.lábau foltos börbántalom; 2. 
a. m. albinismus acquisitus, leuco·· 
de1·mia s. leucopathia acq uisita idio·· 
pathica, leucoder ma acquisitum idio·· 
pathicum. rrehát: fehér-fOltos bőrbán· 
talom, foltonldnti börszinfogyatkozás 
foltos bőr s zin fogyatkozás. 

Vitiligo alba sen gravior·, foltos 
poklosság. '{. ö lepra alba, morphaea 

* alba Arabum, albaras Avicennae, 
lepra maculosa. Celsusnál: vitiligo„ 

Vitiligo hepatica, májfolt1 m~jfol
tosság, epholis Celsi. 

Vitiligo hydropicornm et gr·avi
darnm, vízkórságosok és viseH:ísök 
fehéres csíkjai, foltjai 

Vitiligo nigra seu nigricans = 
lepra maculosa. 

Vitiligo scorbutica = spilosis scor· 
butica 

Vitiligo syphilitica = spilosis sJ.r
philitica. 

Vitfligoides se„ morbns = xanthoma 
Addisoni 

Vitis vinifera Linné, a bo1szölö 
Vitium (-), a hiba, hiány, fOg,yat

kozás, félszegség, vétség„ 
Vitium caducum = epilepsia, 
Vitium congenitnm, világrahozott 

fogyatkozás v bántalom. 

Vitinm cordis, a szivfügyatkozás, a 
szív hibás volta, idült szivbántalom 
általában, 

Vitinm cor·poris, testi fOgyatkozás, 
testi hiba 

Vitinm. divinnm seu her·culenm = 
epilepsia 

Vitinm o~·ganicum1 szervezeti fogyat
kozás, szervi v. szerves fogyatkozás. 

Vitinm pr·imae fo:.:·mationis, 8b
renykorbeli hibás alakulás, ébreny
korb61 eredő testi fogyatkozás. 

Vitium umbilici = herni.a umbilicalis., 
Vitr-eus, üveges Tabula vitiea, az 

üveglemez. Corpus vitreum oculii az 
üvegtest. H'.lllll!ll' vitreus, az üvegnedv. 

Vitr·ina ocula:.:·is = tunica hyalodes 
corporis vi~rei. Elvetendő. 

Vitriolnm (vitru1n kies), kénsavas só 
Vit:.:·iolnm album depnr·.itnm. = zin·· 

cum sulfrui.cum 
Vitriolum coerulenm cup1 um 

sulfuricun1. 
Vit:.:·iolum cupri= cupru1nsulfuúcum 
Vitriolum lunae = argentun1 nitii· 

cum B. sz. 
Vitriolnm ma:.:·tis = ferru1n sulfuti

cum 
Vitidolum vir-ide = ferru1n sulfnri-

cum. B sz, 
Vitriolum zinci = zincun1 sulfUricu1n 
Vitrnm, az üveg 
Vitrum album, a fehér üveg. 
Vitrnm antimonit, cinis antin1onii1 

a dárdányhamú, antimónos hamú 
Vitr·um hyalinnm sen nigr·um, fe· 

kete üveg. 
Vit:.:·nm saturni, ólomüveg. 
Vitta, 1. a fejkötő ; 2. a magzatbur?k, 
Vittmannia elliptica Vahl (Vitt· 

n1aun taná1 nevé1e) = san1adera in·· 
dica Gartn. 

Vitnlinns, borjús. Liquor sto11u1chi 
vitulini, a tejoltó nedv, borjúgyomor·· 
nedv. V. ö 

Vitulns, vitula, a bikaborjú, az üszö .. 
borjú. 

Vivacitas, az élénkség 
Vivificatio (vivum face1e), a felélesz

tés, felelev8nités, felüdités 
Viviparns, elevenen-·szülö, eleven szülő 
Vivisectio (vivum. secare elevent fel

vágni), az eleven állatok bonczolása, 
bontása, bontogatása. 

Vola manus, a tenyér. palma. 
Vola pedis, ~!:.:..„ rn .. a talp, planta pedis 
Volaris (v, ö. vola), tenyéri, tenyeres 
Volatica = lichen V. ö 
Volaticns (volare illa.ni), illékony, 

röpülő. 
Volatilia se remedia, illékony sze .. 

rek V. ö. 
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Volatilis 685 Vnlvitis 

Volatilis, illékony, illó. 
V olsella, vnlsella, 1 pincette1 a 

pinczetta; 2. fOgóféle műszer 
Volumen, a terime, a térfogat. 
Volnntarius, önkénytes akarattól füg·· 

gö; pl.. musculi voluntarii, az akarat .. 
tál függő izmok, az akaratnak alá
vetett izmok. V ö„ 

Volnntas, az akarat, önkény 
Volvu.lns (-), L bélcsavarodás; 2 = 

ileus, passio iliaca. 
Vomer· (-), L os vomeris, ekecsont, 

közfalcsont ; 2. = peuis 
Vomica (-), tüdőbeli zá1·tgenytömlő, 

genyodú, mely feltö1 vén, hányással 
ürül ki Inde nomen .. V. ö. caverna. 

Vomica nnx = strychuos nux vomica, 
Vomitio, vomitium = vomitum 
Vomitivnm = emeticum, 
Vomitum (vomexe hányni) = emesis. 
Vomitn:citio, hánytató inger, hányási 

inger. Többnyire többesben: 
Vomitnritiones, hánytató és fuldokló 

inger 
V omitns = vomitum, 
Vomitns acidns, savanyú hányás 
Vomitus ae~·nginosns, zöld hányadék, 

zöld hányás. 
Vomitns biliosns, epehányás 
Vomitns cra.pnlosns, osorvás hányás 
Vomitus cruentns = haematemesis. 
Vomitns cux::cn vehentinm, a kocsi-

zók hányása 
Vomitns faecnlentns, emésztet

h á ny ás, b1Hsárhányás 
Vomitns gravidarnm, a te1hesek 

hányása. 
Vomitns gra.vidarnm perniciosnsi a 

viselősök csillapíthatatlan v. vészes 
hányása. • 

Vomitns hystericns 1 a méhszenvesek 
hányása, a n1éhkórságosok' hányása 

Vomitns ma.r·inns seu navigantinm, 
morbus nauticus, a tengeri betegség. 

Vomitns massae her·baceae = vo
mitus aeruginosus 

Vomitns matntinus, reggeli hányás. 
Vomitns navigantinm = morbus 

nauticus„ V. ö vomitus mariuus 
Vomitus profusns = hyperemesis. 
Vomitns salivalis, nyákos hányás, 

hasnyálhányás 
Vomitns spasmodicus, görcsös há·· 

nyás„ 
Vomitus stei:·coralis sen ste:r·cor·a-

cens = vomitus faeculentus 
Voracitas (vorax falánk), a falánkság 
Vo:r·tex:, az örvény, búb 
Vortex: palpitans = fontioulus major. 
Vortex: pnrnlentns, a genydugó 1 a 

szemporczhártyának tályogja, teljes 
elgenyedése 

Vorticosns, örvényes Vena vorticosa.1 

örvényes ér.. Balogh szótárából 
Vox, a hang„ 
Vox ar·ticulata, a tagolt hang, 
Vox cholerica, a kolerahang, illetőleg 

hangtalanság, kolerás hang
vesztés„ 

Vox: clandestina, a suttogás. 
Vox nasalis, az orr·hang, a dünyögés, 
Vox pectoralis, a mellha.ng. 
Vnlcanisatio (vulcanus = kén)i a 

kénesités, a kén ez és. 
Vnlnerabilis, sebezhető, sebzékany 
Vnlner•ar•ia se,, r·emedia = trauma-

tica. V. ö, 
Vnlnerar·ins, sebi, sebes, sebző„ 
Vnlnex·atio (-), a sebzés, sértés Y. ö 
Vulnns, a seb. 
Vnlnus ar·ticnlare, az ízületseb. 
Vnlnns bombardar·nm, lőtt seb. (Ed-

digelé: lőseb.) 
Vnlnns caesum, a vágott seb Nem 

:.vágseb«. 
Vnlnus complicatnm, bonyol6ilott 

seb. 
Vnlnns conqnassatnm, összemorzsolt 

seb, összezüzott seb„ 
Vnlnns contnsnm, zúzott seb. 
Vnlnns imperfor·ans seu impene

trans, át nem ható seb„ 
Vulnns incisnm, metszett seb, vágott 

seb„ Eddigelé: »metszseb«. 
Vnlnns lácex·atnm, szakadozott seb 
Vnlnns lethalis, halálos seb 
Vnlnns morsnm1 harapott, mart seb 
Vnlnns penetrans, átható seb ;il 
Vnlnns pnnctum, szúrt seb. -Nern 

»szúrseb<. 
Vulnns scissnm, hasított seb. 
Vnlnns sclopetar·inm, lött seb Nem 

~'lőseb«. 
Vnlnns venenatnm, mérgezett seb 
Vnlnnscnlnm (vulnus kies„), kis seb 
Vnltur•1 L a héjja j 2. a h~jjakötés 
Vnltus, az arcz, az ábrázat, az arcz-

kifejezés, a tekintet. 
Vnltns attonitns, n1eredt tekintet, 

kába arozkífejezés, kába tekintet. 
Vnltns :mox·tnosns, haldokló arcz1 

haldokló tekintet. 
Vulva, a női sz8mérem. Népnyelven: 

»a virág<,, ·v„ ö., cunnus, pudendum 
n1uliebre. 

Vulva infantilis, rendellenesen kicsi, 
ki nem fejlett, gyermekded fejletlen 
nöi sze1nérem. Fej 1et1 e n virág. 

Vnlvar·ins (-), szeméxmi, mi a női 
szeméremre vonatkozik. 

Vnlvismns (v. ö. vulva. Hybridum), a 
nöi szemérem görcse, Spasmus vul
vae seu spasmus constrictoris cunni. 

Vnlvitis (vox hybrida), a külső női 
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szemérem gyuladása„ A virág gyula„ 
dása. V. ö. aedoeitis .. 

Vnlvitisfollicnlai:'is, tüszösnői szemé-· 
r emgyuladás 

Vulvitis fn:r:·nncnlosa diabetica, 
czukr·osbetegségokozta kelevényes néíi 
szeméremgyuladás„ 

Vnlvitis gangraenosa diabetica, 

czukrosbetegségokozta női S2:e1nérem~ 
üszkösödés„ 

Vulvitis mycotica di3.betica, czuk~ 
rosbetegségokozta penésztenyésztö 
női szeméremgyuladás 

Vnlvovaginitis (vox. hybrida), külSö 
szeméren1-hüvel,ygyuladás. Nén1elyek 
szer,: fluor albus. V ö. aedoeo-·colpitis 

w. 
Wagnei:·iana co:r·pnscula, Wagner· 

féle testecsek„ 
War:r:·as = 1vurras 
Wintera aromaticaMn:c·r Soland = 

drimys Winteri Forst E fától ered: 
cortex ·winte1anus ve1us magellani
cus s ciunamomu1n mag.~llauicum 

Wo:ras = ·wuitus. 
Wrightininum (olv„ vreitiniuu111) 

neriinum„ 
Wu.2,ali, wnrara = curara 
Wurrns (~) = ka1nala 

x. 
Xanthaematinnm (.;oc\l~Ói; sárga i v. ö 

hae1natiuum), a vér sárga festenye, 
stÍrga vérszin, a vér s á,1 g á ja. 

Xantheinnm (;a\IS-Ó; sárga), a növé
nyek sárga f0stö anyagának vizben 
o1dalékony része .. B„ sz A növények 
oldékony sá1gája? 

Xanthelasma (.;avS-ói; vargaj -rO f),acrµ.a• 
lemez; itt: folt) = xantho1na 

Xanthelasma multiplex = 1nollus
cum lipomatodes seu sebaceum 
fibroma 1ipo1natodes Vircho1v 

XaIÍthelasma vitiligoides """""" 
Xanthelasma Wilsonii = xanthonut. 
Xanthinn:m. (;a-.S-Ói;), bizonyos növények 

sárga festő anyaga; előfordul a húgy-· 
ban és a húgykövekben. A xanthin 
Növénysárga 

Xanthochym.n:rn ovalifolinm Ro:x:b 
(.;a-.:JÚ; sárga i v. ö. chymus), gu1nmi
guttifa. Balogh Kom1nentá1jából. 
Wittsteinnál nem fordul elő. V. ö. 
garcinia morella Desr. 

Xanthocyanopia (.;ttv'.:l"Ói; sárga, xúa.vo; 
kék j ~ Ől.j.i~i; a l:Ltás), sárga és kék 
látás. Balogh szótárából. 

Xanthoma (;oc-.'.)ó; sárga), sárga lencse
foltos báutalo1n, sárgafOltos bőrbe
tegség, sárga szeplöbánta-
1 o m„ V. ö. morbus vitiligoides Ad
disoni et Gulli 

Xanthoma plannm, sima sá1ga szeplő· 
bántalom 

Xantho:rna t.nbe:r·osnin sCu tnbe:1.'·~u .. 
losnm, göbös sárga szepiiJbántalom 

Xanthomatosis, xanthon1a-bl\,utalom 1 

sárga szeplő~betegség„ 
Xanthoproteiniens (.;:x'llS'Ó; sá1ga i v ö 

inoteinum), sá1ga proteinsn,vas 
Xanthopsia (;a~~Ó; sárga;~ Őt.l;t; alá

tás), a s41ga Il.tás, pl. a sárgaságban 
va.gy szantonin1nérgezcísre 

Xanthopnecinnm (?), hyd1astis ca
nadensis egy anyaga, a xanthopuccin 

Xan to:c·rhoea a:c·horea, :x:anthorz hoea 
hastilis (~oc-.S-ó'; sárga ; Pslv folyni), 
cser:jék, me1yokt61 a · 1·esina lutea 
Novi Belgii (Botanybay··gyauta) ered. 

Xenembole (J ~~v_o; idegen; ~ iµj3oA~ 
a bejutás), alienarum co1 po1u1n illa·· 
tio in corpus, idegen testnek bejutása 
a testbe. 

Xenenthesis (ó ~Évo~ az idegen)= xen· 
embole. 

Xe:r'ansis, :x:erasis 1 xe2·asia = xero-· 
sis = ovo xe1asmus, 

Xex"aphinm (TO ~l]picpi.ov) se. pharmll-·· 
cum, 1. száraz gyógyszer i pl. por j 
2„ szárit6 sztn, 

Xe:r:as:rnns (0 ~'t)pao-µói;) = exsiccatiovcf.. 
Xer·es vinn:rn, vinum hispanicu1n, spa,

nyol :x:eresi bor, 
Xerinm (70 .;J,pto'<) = xel'aphiu1n. 
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Xeroc(yster 687 Yttdnm oxydatnm 

Xer·oclyster· (~ripó; száraz; v ö„ clys
ter) = suppositorium. 

Xerocollyrium. (~'t)pÓ; száraz; v, ö 
collyrium), száraz vagy szárit6 szem· 
szer

7 
a szempor. 

Xer·odei:·ma, :cer·odex·mia (~TjpÓ; szá
raz i -rO Slpµa. a bőr), pergamentsze1ű 
böraszály, szá!adó béírsorvadás. Ka
posi, Wilson. 

Xe:roderma pigm.entosnm1 fültos bőr-
aszály Foltos börszáradás 

Xeromyx·nm (tb g1JpÓµvpov), a száritó ín 
Xex·ophagia = xer otrophia 
Xex·ophthalmia (~ g1Jpocp:Ja/,µla) = 
Xer·ophthalmns {Ó !;Y')pÓc:p'.J'aAµo~). szem· 

sz8..radás, a szem aszálya. V ö„ tra
choma, melynek végső foka a kötő
hártya kisz1hadása. 

Xerophtalmns glabex·, sima szem· 
aszály, sima szemszáradás 

Xex·ophtalmns squammosns, pikke. 
lyes szemaszáJy. Hám 1 ó sz e msz á
r ad :t s? 

Xeropyi:.fa (~ g11po-n:vp(x), száraz melegl'í 
izzasztó íürdö. 

Xex·osis (~ 9'Jpwi:n;), az aszalás, sz:tritás 
Xex·osis conjunctivae = xeroph" 

thalmia. 
Xex·osis cntis = asteatosis. 
Xerotica se remedia, aszaló, száritó 

szerek„ V ö, 
Xer·oticus, aszaló, szárító. 
Xerotribia, xex•otripsis (J, g1JpOTptj3íct, 

~ 9"ipó"rpt<.J;i.;), a sz:traz dörzsölés, szá„ 
raz kenés. 

Xeroti:·ophia1 xerophagia (~ ;r;potpo· 
r:;;la., ;1JpOc:pctyfo.:), száraz táplálékkal való 
élés. 

Xiphodes, xiphoides, xiphoidens, 
(gtcpW011;, ;v:poetO~;; ,Q ;tcpo; a kard, cJ 

eIOo.; az idom), kardszerü1 kardidomú. 
Cartilago xiphodes. a kardalakú 

Xiphodes se„ os = sternum. 
Xiphodianus, xiphoidianus (v. ö. 

xiphodes), kardnyulványi.. 
Xiphopages, xiphopagns (TO ;lcpo.; a 

karil és itet.yd~ összekötő), a tho1aco
pagus egy fajai az ikerszörnyetegek 
kardnyul ványaikkal vannak össze
nőve. Tehát : mellen összenőtt iker
szörnyeteg 

Xiphostex·nalis se. pr·ocessns = pro
cessus xiphodes 

Xylaginm (cC giJAov a fa; éfyo.:; szent) = 
lignum guajaci 

Xylocassia = cassia lignea. V. ö azzal.. 
Ott ugyan az áll, hogy = cinnamo. 
mum aromaticum, azonban az ugy 
ertendő, hogy ezen fahéj a cinnamo„ 
num ceilonicum nevű fának elörege
dett példányait61 ered„ 

Xyloidinum (rcl ~ÚAov a fa; TO eÍ:Qg.:; 
az idon1) 1 azelőtt = pyroxylinum; 
jelenleg légenysavas keményitő, ille
tőleg a keményitö Nűll összekötései 

Xylolnm ('rO gúAov a fa, ,Q gAcaov az 
olaj) = dimetylben7.olum 1 a xylol. 

Xylon (•0 gúAov), 1„ a fa; 2. fából 
készült szerszám ; 3 = scamnum 
Hippocratis 

Xyi;·is (~ ;vpl.:;), a borotva 
Xysis (~ ;úa~,) a vakarás., 
Xysma ('rO ~úaµ.ll), 1.. a vakarék; 2. a 

tépés 
Xysm.atodes (;uoµ.ct-rcJ01Ji;), vakarékszerű; 

pl. diachorema xysrr1atodes, bélva.ka
r ékos .o:zékelet. 

Xyste1·, .xystex·inm, xystx·nm(ó ~Vcr"C'~p, 
cC ;vcr:tr)ptov, ,Q ,;iJcr<pov), a csontva„ 
karó, a fogvakaró. 

Y. 
Yaws = framboesia. 
Ypsilodes, ypsiloides (tn,/it/cW011;) ,= 

hypsilodes„ Osypsiloides = os hyoides. 
Ysop, isop = hyssopus. 

Yttxinm (Balogh szótárában: Ytter
be1 be svéd helysógnevére), az ittrium. 

Yttxinm chloratnm., sósavas ittrium. 
Yt~inm o.xydatúm., ittriuméleg. 
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z. 
Z. Z. ó .. görög orvosi kéziratok szerint 

myrrha; 2. későbbi gö.rög orvosok 
szerint: zingiber, 

Zaccharnm = saccharum 
Zachema (arabs) = coryza 
Zachi (arabs) = t.Ympaiiites. 
Zachil" (a1abs) = dysenteria 
Zalik almaza:r·in (arabs) = lienteria„ 
Zaphra (ar·abs) = cholera 
Za:1·atan, zar·:i:·athan (a1abs), csecs-· 

daganat . 
Zar·ea (arabs) = glaucoma 
Zar·sa = sarsaparilla 
Zea, finom liszt 
Zea mays sen mais L., a tenge.ri, a 

kukoricza. 
Zedoaria (ind eredetö), curcun1a zedo„ 

a:ria Roxb, 'gyökere, zedoaria kur·
kumagyökér V ö, curcuma aroma
tica Salisb. = amomum zedoaria L 

Zeinnm (v ö„ zea mays), a tengeri
keményitö. 

Zenda (?), Paracelsus szerint magnél
küli v, pete nélküli, szülőtlen nemzés 
- tehát önönnernzés, ösnen1zés, önön
tereintés,, 

Zephin (arabs?) = articulatio maxillae 
inferioris. 

Zestolnsia (fi ~EO"ToAovcr[o:), forró víz-
fürdő, hévvízfürdö, hév .. fi:irdő. 

Zetae vagy zestae, forró gözfiirdök. 
Zincicns (-), horganyi V. ó. 
Z~ncnm (-), a horgany, czink 
Zxncnmaceticum,eczetsavas ho1gany, 

eczetsavas czink. Synonym: acetas 
zinci, acete1.s zincicus„ , 

Zincnm alnmino· sulfur·icnm, kén
savas horgany-timany 

Zincnm at·senicosum, mirenyessavas 
horgany, arzenessavas czink. 

Zincnm bornssicnm, kéksavas czink 
B„ sz, 

Zincnm ca:1·bonicnm, szénsavas hor-
gany. A rn„ zinoum subcar bonicum. 

Zincnm chloratam, horga.nyhalvag. 
Zincum cyanatum, kéksavas horgany. 
Zincum cyanatum sine ferr·o vas-

nélküli kéksavas horgany 
1 

Zincum ferro-cyanatum, kéksavas 
vas-horgany 

Zincnm. ferx•oso - hydrocyi 
= zincum ferrocyanatum .. 

Zincnm g:i:·annlatnm pnr·um 
szemes horgany, tiszta szen1e 

Zincnm hydrochlor·icum 
chloraturn. 

Zincnm hydrocyanicum 
cyanatum 

Zincnm hypei:·manganicnm., 
lenysavas horg~Lny. 

Zincnm jodatum, horgauyibla 
czink 

Zincnm lacticum, tejsavas h 
tejsavas czink 

Zincnm mnriaticum = zincu1 
iatum 

Zincnm ox:ydatnm,horganyélei
éleg Synony1n: oxydum zinc 
hun album, pompholix, tntia 

Zincnm phosphoratnm, horgu,J 
phorű1, ozink és phosphoT ves 
horgany és villany vegyülete 
fos'J;foros czink 

Zincnm phosphoi:'icum, villan 
horgany. 

Zincnm snbca:i:·bonicum = ; 
carbonicum. 

Zincnm sulfocar·bolicum, J~a1 J 
savas horgany. 

Zincum sulfophenylicnm = " 
sulfocarbolicum. 

Zincum sulfu:cicnm1 kénsa va.
gany, fehér vit1iol. Synony1n : 
zinci, vitriolum zinci, vitriolu1n 
pUIUlli 

Zincum tannicum, csersavas ho1 
csersavas cziuk. 

Zincum vale:r-ianicum, gyökö1 
vas horgany, gyökönkesavas ez 

Zincnm zooticum. = zincu1n 
cyanatum. 

Zingiber cassum.unar· Roxb 
~~yyl~e:p~), kasszumunari gyö1nb0 

Zingiber officinalis Roscoe, f 

gyömbér Azonos: amon1um zingi 
Zingiber zerumbet Rosco ~ j 

gyömbér. Azonos: amomum zerurn 
Zinzilla (?) = zooster 
Zir·balis = omentalis He1·nia zi 

= epiplocels. V. ö 
Zirbus (arabs) = omentum. 
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zirbus adipinns- sen adiposus 

Zirbns adipi1;1us seu adiposus 
01neutuu1 maJUS. 

Zizypha (zizyphum többese) = juju .. 
bae. V. ö 

Zizyphns vnlgai:·is Lama:1·k (a szó 
arabs eredetű), szárnyas benge (?), 
j'ujubafa, azon növény, melytől a 
»jnjubae« név alatt ismeretes gyü
mö,lcs ered. Azonos: rhamnus zizy„ 
phus'tLinné 

Zoanthropia (ro SW0•11 az állat j Ó ófvS"pW·· 
r.o- az ember), oly elmekór, melyben 
az „ e1nber magát állatnak képzeli 

zoe (ii cpú).;j), az élet 
Zoi'.atxea, zoi'.ati:·el:a, zoi'atria = 
Zoiatx·ica ('rO SC::Sov az állat; v„ ö. ia-

trica), az á.llatiyógyászat, állatorvos
tan. 

Zoi'.ati; os ('rO St}iov az állat ; Ó lrt"C"pÓi; az 
orvos), az lllatorvos 

Zomos (ó Súlµéi;), a húsleves 
Zona (~), 1, az öv; 2. a test azon 

része , hova az övet alkaln1azzák 
Népnyelven a »kötözködés~; »kötö~
ködésem táján fáj«, »kötözködésem1g 
ért a viz«, 

Zűna anaesthetica, érzéketlen öv, 
érzéketlen táj 

Zona castitatis = hymen. 
Zona denticulata, fogas öv A m 

zona Jieotinata? ! . 
Zona ftb:t"ocax,tilaginea = ?.ona orb1-

cularis Weberi„ 
Zona ganglionalis v ganglionaris, 

idegdúczos öv„ 
Zona oi:·bicnlaris Webexi, \Veber· 

féle porczogós pere1n. A rr!-. l~brum 
ca1 tilaginosu1n, limbus cart1l~g1neus, 
maigo cartilagineus accesso11us 

Zona pectinata, fogr1s öv, fogazott 
öv (a fül labyrinthusában) 

Zona pellucida, az állati pete szék„ 
hártyája, az átlU.tsz6 bur·ok 

Zona pei:,foi:·ata1 likas öv 
Zonatus (-- ), öves. 
Zonula (zona kies.), a kis öv. 
Zonula ciliai•is (Balogh sz6tá1áb6l) = 
Zonula Zinnii, Zinn-féle övecske. 
Zoogloea (cC ~Wo\I az állat és glia, 

gloea), nyákos bjLkteriuml~pel a 
nyákos erjedésné.J< All bakter1u1nok
bÓl s azoi[ ágyát képező nyákb6~ 

Zoogx'a;Phia (cO ~Wov az állat; J'PO'...:PE~\I 
leüni) az állat1·ajz 

Zoog:raphicns, zoog:raphus (v„ ~ az 
elöttevalóval), állatl'ajzi, állatraJzzal 
foglalkozó 

Zoologia (cO í;'.Wo\I az állat; Ó Aóroi;: a 
tan), az állattan. 

Zoologicus, zoologus (-), állattani, 
állatbuvár. 

689 --- :'.."· Zooster nnchae et colli 

Zoomagneticus (-) = hypnoticus. 
'l.. ö 

Zoomagnetismus (T~ í;'.c;lo'.1 az állat; 
v ö. magnetismus), az állati dele
jesség, mesterséges álomba merités, 
f 0 g á s 0 s ál0mbamerités? v„ ö„ 
hypnotismus„ 

Zoomephitis ("r:i í;'.4Jo\I az állat; v„ ö„ 
mephitis), mephitis animalis, mias
ma lnephiticum animale, rothadó 
állati szervezet páiái, állatrothadásos 
fertő 

Zo~nosologia. (T~ sc;so\I az állat j ~ 
\IOGoi;: a kór ; o Aoyo~ a tan), az állat
kórtan, zo9pathologia 

Zoonosologicus, zoonosologns = 
zoopathologicus, 

Zoonoses (cD í;'.tfíov az állat; ~ \IÓcroi;: a 
kór), állati mérgek okozta bántalmak 

Zoopathologia (TO í;'.tj)o\I az állat; v. ö. 
pathologia), az állatkórtan. 

Zoopathologicns (v. ö zoopathologia), 
állatkó1 tani 

Zoopathologista, zoopathologns, ál· 
latkó1 tannal foglalkozó 

Zoophar·macologia (Tii í;'.tj)o'.I az állat j 
V, ö pharmacologia), állati gyógy
szerhatástan 

Zoophai:·macologicns, zoophax·maco
logns (----), állatgy6gyszerhatástani 
stb. 

Zoophthalmus (ó í:,'.Ci!Óqi5-crJ.µoi;:) = buph
thalmus, exophthahnus. 

Zoophysiologia (cO ~tj)o\I az állat; 
v. ö. physologia), állatélettan, 

Zoospei:ma (LI~ í;'.Wo\I az állat; v. ö. 
sper1ua), 1. az ondó, az állati ondó; 
2. az ondóbarcsa; 1ue1t l>azoosper
mia« harcsák nélküli ondót jelent 

Zoothe1apia (rO 'fuo\I az állat; v, ö 
therapia)i az állatgyógyászat, á 11 a t
or v o s tan 

Zootomia (cO ~Wov az állat ; clµ.vEl\I 
bonczolni), az állatboncztan, állat. 
bontás. 

Zootomicus1 zootomus (v. ö„zootomia)1 
állatboucztani, állatboncznok, állat
bont6. 

Zoz·ab (arabs) 01uent.um, 
Zooster (ó í:,'.(.)O'-:·fip) = 1. zona; 2. = 

herpes zoster, 
Zooster abdominalis 7 a hasöv sö1nöre. 
Zoostei:· br·achialis, a kar övsömöre, 
Zoostei:· capillitii, a fejbőr övsömör e, 
Zoostez' femor-alis, a czomb övsö1nöre„ 
Zooster haemorr·hagicus vérző öv-

sö1nö1 
Zoostez' herpes = he1 pes zooster = 

zooster 
Zooster nnchae at colli, a nyak és 

ta1kó övsömöre 
le,gyzet Ez Hebra szerint van,. Biiren-

44 



Zooster ophthalmicus 690 Zymotieus 

sprung elo.sztása indul a gerincz- ZJ'mi cn s (- ), e1:jes2tö, élesztő, 
idegek s a trigeminus elágzásai Z;J.:mogenes (v. ö., zyma és genes), 
nyomdokán„ erjesztő, erje~ésf9jtö, erjedésf6jlesztő„ 

Zoostez' ophthalmicu.s1 szemövsömör. Zymoma (Td {;uµwµet.), az erjesztő, az 
Balogh szótárából,. Rerpes corneae P l élesztő, 

Zoostex'ocau.thma (v. ö„ zooster és Zymosis (~ {;úµucrt;), l az erjesztés j 
cauthma) = herpes zooster, 2„ erjeszt()k okozta, bántalom, morbus 

Zulapiu.m (TO {;ou).cbnov) = julep. ex. contagio vivo. 
Zygoma (rO {;Úyfilµo.:). a jál'omcsont, Zymotechnia fnndamentalis (v. ö, 
Zygomaticns (-), járomcsonti Mus- i zyme; -if Tf.y_V'tJ, a mesterség). Stahl 

culus zygomaticus major et mino1, egyik munkájának czíme (1734) és 
a nagy és kis járomizom, Nervus 

1 
annyit jelent, hogy J.az e1jedés okai 

zygomaticus, az ábrázat bőridege = és okairól« vagy ~az ei;jedés fülya„ 
nervus cutaneus malae„ Os zygo- 1natáról« 

maticum, a járomcsont. Vena zygo- / Zymothe:rm.ae (~ 'tÍ[J.1) az erjedés. V. ö. 
matica, já1·omé1· / the1mae), balnea fermentantia, erjedő 

Zywa, zyme (~ '1J'µ.:q), az erjesztő, fürdők?! 
élesztő J Zymoticus (-),erjedő, erjesztű1 élesztö. 

Lari Hasáb 
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Pótlások. 
Lap Hasáb 

1 II Czikkben: abdncens pótlandó: távoztató ideg, 
1 II 12 sor felühöl pótl : távoztató izmok„ 
1 II Czikkben: abelmoschus esculentns p6tl végül: Wittstein szerint: 

Abelmoschus moschatns Mönch 
2 II A.bcessus glandulae lacxymalis után pótl a czikk: abcessus 

indui;atus, beszáradt, megkeményedett tályog V„ ö„ buris Avi
cennae 

3 I Czikkben: acacia ehrenbex·giana pótl. végül: Wittstein szerint 
ez nem áll, mert ezen féleségek vagy nem teren1nek gummit, 
vagy legalább nem olyat, lnely árút képezhetne, Újabb vizsgá
latok szerint gumnütermő akáczfák a következők: acacia 
Verek Gnil. et Perott = acacia sencgalensis Ait, V ö„ mimosa 
senegalensis Lam. 

3 II Acceleratio czikknek hegyébe pótl : acoeler-ans, siettető, hajtó, 
gyorsitó. Nervns accelerans cordis, a szív· hajtó idege. 

5 I Czikkben : aceta medicata p6tl végül: szeu'ls eczetek. 
6 I Achillenm se. nlcns czikk után pótl. : achillotenotomia (hibás 

sz6alkotás, Helyesebb: achilleotonontomia) = tenoutotomia 

te:ndinis Achillis 
6 Acho[ion Schönleini czikk hegyébe p6tl. : achox·ion albicans = 

oidium albicans. 
6 I Achr·oma czikk végén pótl. : a köztakaró színanyagfOgyatkozása„ 
6 II Ach:c·omatus czikk után pótl, : achroodextrinum B:r·ücke (Cí.xpoc; 

szintelen; v ö dext1inu1n \ 7ox hybrida), jódtól meg nem sziue
scdő dextrin Achr·onismus (- ), nem azonos idejiíség, ue1n 
egyidejű müküdése bizonyos szívrészekuek. Achx·onns (&'.zpovo.:;), 
idétlen, nem idején való, idő nélküli - örök 

7 I Czikkben .:· acidum aceticnm dilntnm pótl végül: felei:esztett 
13czetsav 

9 I Czikkben: acidn:m pyx·oxylicum pótl.: kozmás fasav, kozmás f3.eczet„ 
rt I Aconitum napellus cz;kk után p6t! ' aconitnm xacemosnm = 

actea spicata 
11 ll Czikkben: acox·us calamus pótl : Linné. 
11 II Czikkbeu: acr·anius pótl. végül: fejetlen szöl'nyeteg (Fejtelen 

szöinyeteg ?) 
13 II Czikkben: adansonia digitata után pótl. : Linné, S következő 

czikkül: 
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13 I 
15 I 
16 I 

692 

Adansoninnm (v. ö. az elötteva16val), az adansonill, kese1ű any 
az ádansonia kérgében 

Czikkben : adonis vel'·nalis pótl. : Linné 
Czikkben: adnstio végül pótl.: felszínes 1negsülés. 
Aeqnalitas czikk utin pótl, : 
Aeqnator (-), az egyenlitö 
Aequ.ator mnscnli (-), az izom egyenlitöje„ 
Aeqnato:r· ocnli (-), a szem egyenlitője, 

16 II Czikkben: aescnlns híppocastannm után pótl.: Linné 
1 i' I Ozikkben : aesthesiometrnm pótl végül : tapintásmérő 
1'7 II Aethex·olica czikk után p6tl. : 

Aethe:r·omania {v. ö aether és mania), éterivás, éte1·iszakosság 
éte11ajongás 

Aethex omaniacns, aethe1•omanes (-), éter ivó, étéri:::zákos, éte1 
rajongó. 

17 II Czikkben: aethiops vegetabilis p6tl. végül: fucus vesiculosn;:; 
szene. 

18 I Czikkben: agalactia pótl végül: tejfogyatkozás s czikkben: aga·· 
lactus : tejefogyott. 

19 Czikkben: agx·opyrum r·epens Beanvois pbtl : \Vittstein sze1int 
p R 

19 II Pót! következő ozikkek: 

20 I 

20 II 

21 II 

21 II 

23 II 
23 rr 
23 II 
23 Jl 
23 II 
24 I 

24 I 

25 rr 
26 I 
21 II 

Ala pontis Reicherti = taenia sinus 1ho1nboidalis 
Alae cinex·eae, a ~zü1ke szárnyak a IV. ag,yvelőgyon16rba.n 

Alae lobnli cent1„alis se cerebelli, a7. ag,Yarn3 kiizponti lebeny~ 
kéjének szá1nyai 

Czikkben: alhini:smns pótl.: »böríflstPnynek« sz6 után - s:ánanyag·· 
nak, s végül: színevesztettnek látszik. 

Czikkben: alcanninnlll pótl végül: a, m anchusinnm„ V. ö„ 

azzal. 
Czik:kben: alen1on pótl. végül: kristályos koményitő. Thanhoffer 

szerint: sikér, 
Algo1· czikk után p6tl. : 
Algo1· progressivns 11eonato:rnnt 
Ar·bo1 escens után pótl. : DC 
Pn:rpn1·ascens után pótl..: Haw 
Socoto1,ina után pbtl. : Lan1 

scler e1na neonato1 un1 

Spicata után pótl. : Thnll ,:.: 
Vnlga:ris után pótl : La:rn. 
Officina:r·nm után pótl : Hance Alpiuia után pótl.: kis galáhg, --J 

orvosi galang. J 
Sor 25-26 közé p6tl : alpinia galanga Sw. = llla1antha galanga -:-} 

~!:u0é.;,:v~~tt~ alpinia cardamomnm Rth .. = elettaria uar- '.I 
Alulról sor· 3-4 közó pótl : antbra flava = electru1n = succinum, 
FelühBl sor 26-27 közé pótl. : am.enta lnpnli = stro bili lupuli 
Felülről so1 lG--1 { közé pbtl : ammomnm zingibe:r· Linné = 

zingiber officinale Roscoe 
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27 

28 

29 

30 

31 
33 

3! 

35 
36 

31 

38 

39 

42 
43 

45 
46 

41 

51 

52 
02 

53 

53 
54 
55 

56 

I Ampntatio mammae után p6tl. : 
Amputatio :r·ecti, a végbél c.sonkitasa. A .. m„ exstirpatio recti. 
Ammomum repens Linné = elettaria cardamomum White 

I Felülről sor 29 p6tl : 2 tágulat az ond6vezé:ren, t. i. ampulla vasis 
defe1entis V .. ö Thanhoffer E1ettanával pag„ 627.. 

I Felühől sor 28-29 közé p6tl. : anabiosis (&.w.J. és d ~[o; az élet), 
feltámadás, n1egelevenedés, t. i. azon nevezetes tünemény, hogy 
bizonyos gerincztelen : állatok (gordius, anquillula tardigrada, 
rotatoria), hosszabb ideig teljesen kiszá1adva élhetnek, sőt 140 e 
forr6 lneleget is eltűrnek s ne1n vesznek el, inert nedvességben 
újra megelevenülnek. \[, ö, Thanhoffer Élettanával pag„ G22, 

Cocculus után p6tl : Wight et A:c·n 1 indiai hal\'ész II 
II 
II 

I 
I 

II 

II 

II 

II 
II 

I 
I 

II 

II 

II 
1I 

1 

I 
II 
II 

I 

Anchusa officinalis és tinctoI-ia czikkekben p6tl : Linné 
Felülről sor 10 p6tl.: Anethnm foeniculnm Linné= foeniculum 

officinale All. 
Alulr61 sor 14-15 közé pótl .. : angelica sativa Miller = angelica 
Felülröl sor 25-26 közé pótl. : angina uvnlaI'ÍS = staphylitis 
Anilinum camphoI·icum c,zikk után p6tl. : anilinum o:x:ydatum 

= rosanilinum, S anime occidentalis czikk után: anime 

o:r·ientalis = resina copal orientalis 
Sor 10-11 közé p6tl.: anonymus sempex·vir-ens Wall, = gelse„ 

nüum sempervirens Pe1·s . 
. _\Julr61 sor 22-23 közé p6tl : ansae intestinornm = gy1i intes

tinales 
Anthemis nobilis L. czikk után p6tl.: anthemis py1'ethrum 

Linné = anacyclus pyrethru1n DC. 
Antimephiticus czikkben llÓtl végiil: posványellenes, fcrtövesztö 

Antipy:c·etos ntlin potl. : . 
Antipy:c·inum (cf.rrl ellen, -rC. níJp a, láz), az antipyrin, újabb láz

vesztöszel.. 
Felülről sor 12 i16tl.: t. i a húgyelválasztis 1ncg1·ekedóse 
Apertux·a thoracis Lzikk után pótl. : apertn1·a vestibuli V. ö 

vestibi.ilum„ 
Utolsó so1ként pótl. : 
Apolaris (& pL és pola1is ·vox hyb1ída '?)1 fa1kat]an, nyulványtalan 

Appax·atns czikk után pütl : 
Appaxatus ad dilatation.em sec. Dittel, J)ittel·féle szorostágit6 

nr{iszerkészlet, 
Aquaeductns vestibuli czikk végén pótl : pitva1zsilipi csa1nokzsilip. 
Aqnaeductus cochleae czikk után pótl : aqnaeductus Cotnnni 

= aquaeductus coc,hleae 
Ara:riba czikk végén pótl.: 'l'ulajdonkép a1aroba = pnlvis Goae 

Fája: andüa a1a1oba Agular 
Czikkben: a:rchangelica officinalis pÜtl : Hoffmann, 
Arnica montana czikk utá.n pótl : Linné. 
Ai·senomethylum közvetve jő ai;senohaemoglobinnm utin S 

arsenum t:r·io:x:ydatum után potl. : artanatinum = cyclaminum, 
Czikkben: arteria co:c·por·is callosi potl.: az agyvelöszelemen 

veröere 8 mindjárt utols6előtti czikkül: 
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Arteria dorsalis pedis, a lábháti verőere 
58 II Arteriodomnm czik.k után pótl .. : 

Arte:riola (arteria kies. vox hybrida), erecske, kis verőér„ A„ m,. 
arteria capillaris„ Arteriae r ectae, egyenes veröerecskék a vesében 

UgyanG hasáb végén pútl. : 
Ax·tei;·iosns (-), verőeres. 

61 1 Ax•ticnlatio pedis etc„ czikk után pótl önál16 czikkül: 
A:1·ticnlatio sacxoiliaca = symphysis sacro„iliaca seu syn

chondrosis sae;roiliaca„ 

61 II Czíkkben: asa foetida ín granis végül pótl : szen1es bűzaszat. 
61 II Czikk: asa:rnm enropaenm után és következő oldalon aspar•agus 

officinalis után pótl : Linné, 

62 II Aspidium athamanticum után p6tL: Kntze, s utána új czikkekül: 
Aspidosperma qnebracho Schlchtd V. ö quebracho. 
Aspidosper·minum, a queb1acho k1istályos keserű alkaloidja, az 

aspid0spermin. 
Továbbá pótl.. asp1enium czikk után: 
Asplenium scolopendrium Linné = scolo1Jend1ium officinarum W, 
Assimilatio czikk után: 
Associatio (-), társulás 
S assula czikk után : 
Assnlar·is (-), forgácsos 

63 II Astomia czikk hegyibe pótl, 
Astigmometria (-), astigmatismus1nérós„ ·v ö 

Astigmo:m.etrum Wecker (v, ö. astigmatis1nus; 't6 µiTpoV a mér·ö), 
astigmatismus-mutat6„ 

64 II Athelasmns czikk hegyibe p6tl 

Atesinnm (Broughton alkotása„ Tője atees, atis, utees ind sz6), az 
atezin, aconitu1n heterophyllum \Vall alaga. 

Athamanta ajbwan Wacl = ammi copticu1n Linné 
65 I Atresia czikkek közé pótl : 

Atresia oesophagi acquisita, sze1zett bá1zsingzár. A bá1zsing 
belső világának hiánya, a bárzsingösszeforra,iás. 

Atresia oesnphagi congenita világrahozott bárzsingzár \T. ö. 
az elöttevalóval. 

Atx·esia praeputii, a fityma szakadatlan volta, zárt fityma, 
fitymazár, 

65 II Atropa belladonna után pótL : Linné S következő czikkül: 
Atropa mandr·agoz·a Linné - maudi·agora officinalis Mill 
Atrophia czikkek közé pótl, : 
Atrophia lactantium = tabes nutricum„ 
Atx·ophia viscexalis = tabes meraraice, 

66 II Au:c·nm praecipitatum czikk után pótl. : ansculta.tio (auscultare 
kihallgatni), a hallgatódzás, a meghallgatás, 

68 I Baccae czikkek közé pótl : 
Baccae taxi, a tiszafa bogyói 
Baccae frangulae, kutyabenge·-bogyók,. 
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Bacc ae pax·idis, farkasszöllf}~ bogyók. 
Baccae sorbi ancnpax-iae, ber kenye 0 bogyók, 
Baccae belladonnae, nadragulya„bogyók 
Baccae i;·hamni cathartici, hashajtóbenge„bogyók 
Baccae solani racemosi = baccae phytolaccae 

I Bacilli navales után pótl. : 
Bacilli i;etinae = neurorrhabdia. 

68 II Bacteria czikk után pótl.. : 

Bactex·ioscopia (v, ö bacterium és 'l'Í crxorr"fÍ a vizsgálat), baktedum
buvárlás. 

Bacterioscopicns (Vücho\\' beszédéből), bakterium-vizsgáló stb 
Bacterium lacticnm Cohn, tejerjesztö bakterium A.. m bacillus 

subtilis„ 

Bactyx-ilobinm fistnla Willd = cassia fistula· L„ 

69 I Ballota lanata után pótl. : Linné; ballota foetida után: Lam ; 
balsamodendx·on afr·icannm után: Arn„; balsambdendx'on 
myr:r·ha Nees után: Wittstein · szednt: Ehrenb 

69 II P6t! ' 

70 

71 

Balsamnm alnchi = resina aluchi. 
Balsamnm gileadense = balsamum de Mekka. 
Balsamnm hungar·icnm = balsamum carpathicum. 
Balsamum judaicum, = balsamum de l\fek:ka. 

Balsamnm copaivae indicae czikkbe végül gurdsun (gurjun) bal
zsa1n .A. m, balsamum gu1junae 

I Bal.·osma czikk után pútl. ; 

Bai;·osxna crenata Kntze, bukucse1:je. 
I Basis czikk után pótL : 

Basis cordis = radix cordis 

i1 I Bassia longifolia czikk végén pótl. : Wittstein szerint: latifolia 
71 1 Bassox·in czikk végén pótl : a basszorin az asa foetida, és bdel-

lium egy alkotó része 
71 II Bebeex'Íali sulfas czikk után pótl. : 

Bebeerinicum se. acidnm1 bebérinsav 
i2 I Benzoi:cus czikk után pótl : 

Benzoin officinale Hayne = styrax benzoin Dryand 
78 I Bignonia catalpa után pótL ; Linné, s következő czikkül: 

Bignonia sempervix·ens L. = gelsemium sempe1·vhens Pers, 
Bilicyaninum (v. ö„ bilis és cyaninum), az epe kékje. 
Biman ualis (-), kétkezű 

Bilharzia haematobia Dr James Mackie = disto1na haema·· 
tobium Bilharzii 

73 TI Czikkben: biologia, végül pótl : V„ ö., physiologia. 
77 I Boletus czikk után pótl. : 

Boletus fomentarius L = polyporus fo111entarius 1~x. 

Borago officinalis után: Linné„ 
78 I Elsö czikkül pótl : 

B:r·achia conjnnctor·ia cer·ebelli, a kis agyvelő, az agyacs kötö
kaijai V, ö„ pedunculi cerebelli 
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Brachyancheuia czikk után p6tl : 
Bxachycephalia" (-), kurtafejüség. V„ ö„ 

Czikkben: br·omacne pótl : -brómos kiütés„ 
B:i"omnm jodatum czikk után pótl : 
Br·omnm solidificatum, brómos k:!t,mfor. 

Czikkben: br·yon.ia alba pótl : Linné, s utána új czikkül: 
Bx·yonicinnm, bryoninum, a gönye kese1·i~je. 
Bulla czikk után pótl. : 
Bulla ossea, csontos hólyag. 
Harmadik so1·nál felülről pótl : 

Bunium aromaticnm L„ (~ouvó;, domb, tO ~ouvfov, a daganat) 
Bnninm copticum Spr·. = ammi copticurn 
Bnn.inm cax·vi M„ v B, = ca1un1 carvi L, 

81 II Bnrsa czikkekben pótl.: 
Bursa bicipitis, a kétf~jű izomnak tömltíje 
Bursa gastrocnemii, a lábik1aizom tömlBje. 
Bursa mnscnli· poplitei, a térdalji izom tömlője 
Bursa praepatellaxis, a té1dkalács szinén fekvő tömlő, 

81 II Bnxns czikkben pótl : sempex·virens Linné 
83 I Cacophthalmia czikkbeu végül pótl,: A m tiachoma. 
84 II Calcar.ea czikk után pótl..: 

Calcareus, calcax,ius (-), meszes, S ugyan e hasábban calcax·ia 
usta után: 

Calcinm (v. ö, calx), a n1észeny1 a kalcziun1 
84 I Calabax,innm nzikkben p6tl. : tetanusfejtő alkaloid I-farbnak„ 
85 II Calcnli px'aeputiales czikkben pótl.: fityn1a-kövecsek 
85 II Calistris qnadx·ivalvis czikkben pótL: "\Vittstein szerint: cal

litris ar·ticnlata Vent„ = thuja articulata Desf 
86 I Calotx·opis czikkben pótl.: R Br V. ö. radix mudarii 
86 I Cambogia czikk után pótl. : 

Cambogia gntta L, = garcülia elliptica VVahl 
86 I Camphor·osma czikkben pótl : monspeliaca. L 

8 7 I Canalis czikkek közé pótl, : 

Canalis centx·alis spinalis = canalis inedullae spinalis 
Canalis cochleae sen cochleai:is = ductus cochlearis, 
Canalis crni:alis sen fox'malis, a czombcsator na 
Canalis hyaloidens, az üvegtest csatornája. 
Canalis modioli centralis, a csigatőr bels@ csatornája. 
Canalis modioli spiralis, a Csiga.tör véredéuyes - eres pörge 

csatornája. 

Canalis obtur,ator·ins (talán: cahalis obtluatus), a borított lik 
csatornája, bo1ított csatorna? 

87 II Canchalagna czikk javitandó: cachen-lagnen, canchnl.i.gnan 
(chilei szavak) 

88 I Capitatns czikk utá11 pótL: 
Capitidncto:r· ( caput duceze) = cophalogogus. 

88 II Ca.psnla czikkek közé pótl : 
Capsula Retzii, Retzíus„féle tok 
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l Tenoni Tenon-féle tok .Capé:n.a ' 
. e'" . -t czik:kek közé pótl. : 

apu · ll" i·· - · U anter·ior·1s1 a me so szarv B,Je .Caput corn . 
< -· · t 0 nu poster·ior·is, a hátsó szarv feJe .Capucr , .' 

t Poris str·iati, a cs1kos test fe1e Capn cor · 
Cápát cnbiti = olceranon„ , , . 
. Caput epididymidis, a mellekhere fe,Je 
Óar:h_onisatio czikk után pótl. : 

·carbonium (v, ö carbo), a széueuy, karbouiuin 
--~Cardia _ czikkben pótl.: felső szá<'I:ja. 

Carez- arenaria czikkben pótl.: Linné; és carlina acanlis czikk„ 
beri: Linné - magyarúl: kü1féuy (?). 

Cassia lenitiva és obovata czikkben pótI : v„ ö senna 
Castigationes czikk után pótl.: 

Castilloa elastica Cav„ (Castillejo fii vész nevé1·e), Kasztilloa fa., 
kaucsuktermöfa 

Catechu czikk után pótl,: 

C~thartina czikkben pótl,: He1lein bizonyitja, hogy ez ne1n áll 
A szeuna hashajtó katartin nélkül is. V. ö, Wittstein Rand-
1vörte1buch der Phar1nacoguosie des Piianzenreichs. Pag. 775. 

Ca.nda czikkek közé pótl.; 
Catechu gambir, gambh· Katechu. 

99 r 
99 - r 
99 II 

Canda corporis striati, a csíkos test fi:uka 
Cauda epidid;Ymidis, a inellékhe1e farka 
Oa.udalis, farkas, farkfelé nézö, farkvégi, 
Canstocyclns czikkbeu pótl.: sütő hurok 

Cauteria actnalia czikkben pótl sütőszerek 
Cavnm czikkek közé pótl. : 

Cavnm peritonale, a hashártya ürege 

101 I Cavnm snbdnrale, a kemény agyvelőmez alatti ü1eg 
Centrum czikkek közé IJÓtl, : 

102. rr 

Centrtwi anospina.le, a bélkiürités eszközlö agyvelöközpont. 
Centrum cilio-spinale, sze1nbogá1„tágit6 agyvelököz1Jont 
Centrum respir·ato1'inm. V, ö. point vital Legallois, 
I!'olüh•ől sor 3 JlÓtl, : v„ há1ornfejü szörnyeteg„ 

102 I Cephalodidymi czikk végén pótl, : összenöttf~jű v, egygyénött fejű 
ikerszörnyeteg 

103 I Ceratoma czikk után pótl. : 

Ceratoma palma:a:·e et plantax·e hereditar·inm, öröklött szarú· 
túitongés a tenyéren és talpon, A sza1úképletek szertelen gyara
podása a tenyé1en és talpon„ A. m. ichthyosis palmaris et pla.ntaris 

103 l Ceratonia czikk után pót.1. : 

Cera.tonosologia. (v. ö ce1atonosus és 0 Aóyo~ a tan), a sza1 Ubán
talrnak tana. 

103 Ir Gerberns czikk után p6tl : 

Cercomonas intestinalis Lambl, bélbeli infusoriumféle lény, 
bélbali cercomonas. 

Cercom.onas nrina:rins, húgybeli c~rcomonas. 
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104 I Cer'nmen czik!>= után pótl : 
Cer'nntinosis obtnrans (hyb1idum), dugasztó fülzsirbántalam. ZsiI„ 

dugó képződése a fülben. 
104 II Cevadilla czikk után pótl : 

Cevadillinnm (v ö. az eH5ttevalóvaIJ, a cevadillin, a szabadilla egy 
alkaloidja 

108 I Chiococca czikkben pótl : 

Chiococca i:·acemosa J acq S vegen: V„ ö. radix caiucae. 
108 II Chir·ometrnm czikk után pótl. : 

Chil"onia centanrinm Willd = erythr:1ea centaurium Pe1·s 
109 I Chloraceticus czikk után pótL: 

Chlorammoninm (--) = ammonium chlo:i:atum, 

109 I Utolsó sor után pótt : 
Chlor·kalinm = kalium chloratum„ 
Chlor·natrinm = natrium chloratum 

111 I Cholocystotomia czikkben pótl.: »epehólyagmegnyitás« s utána 
Cholocystoto~us (-), epehólyagnyitó 

112 I Choncb·oglossns czikk után p6tl. : 

Ohondroglycosa (v. ö„ chondrus és glycosa), porczczukor, por
czogó„czukor. 

112 II Chor•ion czikkek közé pótl : 

Chorion primitivnm, eredeti peteburo);: V ö primitivus 
114 I Chr·om.ato··m.etablepsia czikk ut~ pótl. : 

Chr·omatophox·ns (v ö chroma; cpip~t'J viselni), szin~artó pl. s.ejté,k 

115 II Ch.rysax·obinnm czikkbeu pótl : a goa-por egy alkotó része, mely 
az acidum chrysop_hauicun1mal vegyest adja a goa··p0rt -- a 
chrysophaniumot. 

116 I Cichox·inm intybns után pótl : Linné; és cicnta virosa Linné 
czikkben conium maculatum helyett: V„ ö, sium cicuta Vest 
Utána p6tL: 

Cicntaria aqnatica Lam„ = cicuta VÜ'osa L, 
118 I Cinesis czikk után pótl : 

Cinesodicns (v„ ö. cinesis; Ó 03ó;, az út, Teb3.t: ciuesiodicus vagy 
ciueSeodicus), mozgáskalauzoló ? ! 

118 1 Cinnamomnm czikkek közé pótl : 
Cinn.amomnm camphora Nees laurus camphora L 
Cinnamomnm Lonreirii Nees = laurus cinuamomum Lour„ 

118 I Circnlatio c:zikk után pótl. : 
Circnlatio sangninis, a vérke1·ingés. 

118 II Cix·cnmcisor czikk után pótL: 
Ci:x·cnmanalis (-), segnyilás körüli 

Circnmdnctio (-), kö1·ülforgatás, csavarás? 

119 I Cistns cxeticns után pótL: Linné; cistns cypricns után: Lam; 
cistns ladanifexus után: Linné. II. hasábban. Citx·tts anran .. 
tinm et bex·gaminm után : Risso. Citrus bigai:adia után: 
Dnhamel. Új czikkül : 

Citrus medica. Risso = citrus limonum. 
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119 ll Olava czikk után pótl.: 
Clava fnnicnli gracilis mednllae oblongatae, a karcsú köteg 

bunkója. 
119 ll Claviceps czikk végén pótl.: V. ö. spermoedia, 
121 II Coccnli indici czikkben pótl.: sen levantici sen piscato1"ii, 

halvész-.magvak„ Utána : 
Coccnlinnm (-) = picrotoxinum. 

12:2 I Coecitas után pótl. : 
Coecitas cox·ticalis 1 h~j-.vakság, az agyvelő héjas anomanyából 

kiinduló vakság~? 
124 I Colchicnm var-iegatnm czikk után p6tl.. : 

Colectome, colectomia, (v. ö. colon; ~ ixcoµlj 1 a kimetszés). 1,r, ö, 
lapa1·ectomia v. laparocolotomia 

124 Il Colica czikkek közk pótl : 
Colica mncosa Nothnagel = ente1itis crouposa seu membranacea. 

125 II Colox czikk után pótl. : 
Colorimetxia (vox hybrida) Jobb: chromomet:r,ia, sziumérés. 
Colorimetxicus·(vox hybrida), sziumérö Jobb: ch:r'omometricns 

125 II Colost:ratio czikkben pótl : fecstej-elválasztás Hasonl6kép p6tl 
Colostrnm czikkben : föcstej. 

125 II Colotomia czikkekben pótland6 inindenütt: remesenyitas, 

12 7 I Colnmna czikkek közé pótl..: 

127 

Colnmnae vesiculai:;·es Clax,kii, Cla1'k-féle hól.:ragos oszlopok 
Columnae Mox'gagni, Mo1gagui.féle oszlopok, Morgagui-fele vég-· 

bSl-·iedök 

Colnmnae portionis analis, = columnae JM'.orgagni 
Columna inte:rmedio-lateralis, közép„oldals6 oszlop, 

I Commissni:·a czikkek közé pótl..: 
Commissnra alba vel ante:r·ior mednllae spinalis, a gerincz· 

velő mellső v. :fehér eresztéke 
Commissu:r'a cei:·ebelli = pons Varoli 
Commissn:ra grisea sen snpex,ior medullae spinalis 1 hátsó 

vagy szürke e1eszték, 
Commissnxa Vei:·nekingii, Verneking-félc ereszték. 

129 II Conhydi:innm czikk után pótl.: 

132 

133 

133 

133 

Coni lnpnli = strobili lupuli 
Coni xetinae = neurorrhabdia. 

I Czikk: convalla:ria majalis után pótl Linné 

I Czikk: convolvnlns után pótl. : 
Convolvnlns jalapa Schiede = 
Convolvnlns oficinalis G„ Pellet = 
Convolvulns pnx'ga Wend = ipomoea schiedeana Zucc 

I Co:r·iandi:um sativnm czikk után pótl : 
Coxiandrnm cicnta Rth. = cicuta virosa L, 
Co:r·nna czikkek közé pótl. : 
Co:r·nna anteriox'a mednllae spinalis, a gerinczvelö szürke bele„ 

nek v magvának mellső szarvai, 
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Cornna posterio:ra mednllae spinalis, a. ge1inczvell) 
magvának v. belének háts6 szarvai 

134 I Co:r·pora czikkek utolsójául p6tl, : 
Cox·po:ra py:r·a:midalia mednllae oblongatae V ö p,yran 

134 I, II Corpns czikkek közé pótl : 
Corpns epididymidis1 a. meEékb.ere teste„ 

Co~pns spongiosnm = corpus ca.vernosum. 
Corpns trapezoides mednllae oblongatae. v„ ö. l)Iopons 

135 II Cortex czikkek közé p6tl..: 
Cortex cai:·yophylloides = cortex culilawanus ve1us. 
Co:r·tex cinchonae = cortex: chinae, 
Cortex granati ligni, a g1anátfa kó1ge. 
Cortex sambnci ebnli, a földi bodza kérge. 
Coi:·tex sambnci nigr'ae, bodzakéreg. 
Coi:tex wintei:·anns spnr·ins = corte:s: canellae albae. Magy 

fehér fahéj. 

136 I CaStalis czikk után pótl. : 
Costns dnlcis, costns vorticosns 

138 II Czista czikkek közé p6tl : 
cortex canellae albae. 

Ci:·ista acnstica, a halló tar~j„ 

Ci:ista spii:·alis, a pörge tar~j (labyrinthus), 
Ci:·ista vestlbnli, a pitvaI tar~ja v„ . ö vestibului:n 

139 I Cr·oton czikk után pótl : 
Cxoton laccifei:·nm Linné, lakktermöfa, lakkfa 

139 II C;rtu.·a czikkek közé pótl. ~ 
Ci:·ni:·a cerebelli ad pontem, a kis agyvelő (agyacs) liidas ko 

nyai. v„ ö peduuculi 

Cxn:ra cerebelli ad cerebxum sen ad coi:pns quadx-igemi:nr 
V. ö„ pedunculi, 

Crur·a cerebelli ad mednllam oblongatam. v„ ö pedunculi 
140 II Cncumis és cncnrbita czikkek következőleg javitand6k: 

141 I 

141 I 

' 
145 I1 

Cucnmis colocynthis Linné, a sártök V ö. citrillus colocyntl 
Cucnmis melo Linné, a sá1ga dinnye. 
Cncnmis citi:·ullns Sei:·„, a gö1·ög dinn,ye. 
Cucumis sativus Linné, az uborka 
Cncni: bita angni:·ia Dnch. = 
Cucui·bita citrnllus Linné = cucun1is citrullus Ser, 

Ozikkben: Cumulus proligerns íolytat6lag p6tL: seu oophor 
sen ovigei·ns. 

Cni:·cuma czikk után pótl. : 
Cui:·cnma aromatica Salisb 
Curcnma zedoaria Ro:icb , a gyömbér V. ö amomum zedoaria 
Cnx·cuminum czikkben p6tl: Tulajdonkép: sárga gyanta. 
Cytoblastes czikk után p6tl.: 

Cytogenes, sejtképzö, 

147 II Datiscinum czikkben p6tl : datisca cannabina nevű növénybe 

elöf0rdul6 anyag 
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Dancns carota czikk után pótlandó: Linné, s következB czikkül: 
Dancus copticns Pers. = ammi copticum Linné. 
Sor 11, czikk : delphininm következőleg s.zólj ou : 
Delphininm staphysagx·ia Linné, féregölő sarkvirág; népie:sen 

sza.ikaláb„ •.,r, ö„ stapbisagri-a 
Demissor czikk után pótl..: 
Demo-dex follicnlor·nm ('?!) = acarus folliculorum Tán: dermodex? 
Dentifxicins után pótl : 
De_ntinofi.brilla (v ö dentinum és fibrilla), protoplasma··Szál és 

dentin csatoinácskáiban 
Dentinnm sensibile, érzékeny fogállo1nány, érzékeny dentin 
Dermatitis ambnstionis pex·fectae ezikkbeu pótl : megsülEls 
Dermatosis czikk után pótl.: 
Dei:·matosis diabetica, czukor betegség-okozta bőr bántalom 

Dextx·innm czikk hegyébe pótl : 
Dext:i;-inogennm = achroodextrinum 
Diaphx·agma czikkek közé pótl : 
Diaphxagma hypophyseos = 
Diaphxagma sellae tnrcicae, a török nyereg 1ekesze„ 

Diastole czikk után p6tl : 
Diastolicns (v ö diastole), szive1nyedési stb. 
Dicephalns hete'.l·ecephalns czikkben potl.: felemás ikerfejll ször-

nyeteg 
Didelphys czikk hegyébe p6tl.: 
Didactylia (0[; kettős; v, ö dactylus), kétt~jjó.ság l\forel Lavallée. 

Digitns czikkek közé pótl : 
Digitus snpernume'.1-arins, felesszá1nú újj1 feles újj 
Dilatat0'.1" czikkek közé pótl : 
DilatatoJ:' Holtii, IIolt-féle szorostágitó„ 
Dilatatox· Thompsonii, Tho111pson szorostágitása 
Dilatatio co:c·d.is 1>ax·tialis = 
DilatiiÓ cox·dis tx·ansitox·ia, a szívnek egyes részeire szoritkozó 

mulékony tágulása„ 
159 II Dimidiatns czikkben p6tl.: Fele1nás levél'? 

1GO II Diplecoi:a czikkben pótland6 közvetleniil a diplecoia után: dipl

acusis 
161 II Dissociatio czikk után pótL: 

Dissociatio functionalis (Lukjano"'), a szívmiiködés nen1 össz
hangzó - nem egyidejű volta; t„ i. egyes szívrészek nem miiködnek 
közre egyidejiileg a többi rCszekkel, n1elyek hasonló működéssel 

vannak felruházva. 
li4 II Ejacnlatio czikkben pótl..: se seminis, ondóvetés. Ejaculatoz· 

czikkbe.n pedig: ondóvető iz1nok, ondóvetö edények 

1 i'ti II Elephantiasis Gr·aecornm után p.6tl : 
Elephantiasis indica = framboesia. 

220 I Foxamen czikkek közé pótl. : 
Foxamen Magendiei, Magendie lika 

221 II Galega offtcina.lis czikkbeu pótl..: 01 vosi gálga 
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254 I 
261 II 

261 II 

261 II 

26:2. I 

276 I 

314 I 

318 II 

362 I 
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Czikkben: Hemianopsia p6tl. : félszemvakság, 
HeteradelphÍa czikkben p6tl.: csenevész, felecsenevész ikerszö1'-· 

nyeteg„ Vagy talán elég volna: összenőtt felemás ikersz.örnyeteg? 
Hetex·ocephalns czikkben pótl : felecsenevész ikerfejü szörnyeteg, 

v. felemás ikerfejü szörnyeteg 
Utolsó czikkül pótL: 
Hetex'Ochx'onismns Charcelay (v„ ö„ heterochronus), 1 .. hetero· 

chronia; 2,. achronismus Található a »Pótlásokbantt, 
Heteroprosopns czikkben pótl : felecsenevész arczú szö1·nyet8g, 

vagy felemás arczú szörnyeteg. 
Hypex·cex·atosis czikkben p6tl: Azonkiyül a szarúszövet túltengése, 

szertelen gyarapodása. v„ ö„ paraceratosis. 
Laxyngocataz·:r·hns czikk után potl. : 
Laxyngocentesis (v. ö. laiynx és centesis), szóról~sz6ra, a gége 

szmvacsapolása, a gége megcsapolása Tar·sini Iakta össze e 
szót De a mit ő annak nevez az uem érdemli meg a mtikif~· 
jezést. V .. ö Orvosi Hetilap 1884 36 száni, pag 996 

Lencaemia czikkek közé pótl : 
Leu.caemia syphilitica, bújakórokozta fehér vé1·üség 
Első czikkül pótl. : 
Micx·osom.a (µtxpó.; a1nó és -rO aWµo:: a test?), a parány szemcsék 

a protoplas111ába11. 
375 II Mycoderma czikkben pótl végül: borvirággomba 

4ó2 

4ii'4 

55G 

601 

II 

II 

II 

Czikkben: mycodexma vini Pasteur· p6tl : Rees szerint sac· 
charomyces mycoderma, s nen1 t.e1::inthet0 specificus bo1·e1jesztö
nek, hanem u n borvirággombának, mely csak eln1e1ülve képes 
szeszerjesztőként lnúködni; különben a felszinen maradva éleny·· 
felvétel utján bon~ja a szeszt szénsavvá és vizzé A. 1n.ycode1ma 
aceti Pasteu1-Maye1 és Knieriem szerint nem gomba, hanem 
eczeterjesztő bakte1ium. 

Penicillium cx·nstacen:m után pótl. : 
Penicillin.m glancnm, kék penész Azonos: penioilliu1n cr ustaceu111? 
Phthisis pnlmonnm czikk után pótl : 
Phthisis i·enalis seu r·enum, vesevész 
Saccha2'·omyces czikkben p6t1 : szeszerjesztö goTnba S azután: 
Saccharomyces apicnlatus (Rees), gombos bore1:jesztő gomba 
Sacchax'om.yces ellipsoides, a borsep1líben elüfOrduló borerjesztö 

gomba 
Saccharom.yces exignns, parányi borer:jesztő go111ba 
Saccbaromyces minor Engel, kovászerjesztö gomba 
Saccharomyces pastorianns (Pasteur nevére), Pasteur .. féle bo1-

e1jesztő go1nba. 
Sacchaxomyces Reesii, Rees„féle vörös borerjeszté> gomba 

I 12-13 sor közé p6tl. : 
Status nascens, a képződés szaka 

-----
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Lényegesebb sajtóhibák. 
Iap Hasáb 

1 II Felülről sor 1 olvasd: abdommalis helyett abdominalis„ Ugyanitt 
második sor: »abdom:minoscopia« szóban egy m felesleges. 

1 II Czikk: abies excelsa és pectinata után jön DC 
2 I Felülről 3-4„ sor TO ~nö.o:po" h. olv. TO ~l.c'.i:po:po\l 

l Felülről sor 32„ - gazok felszivatása h. olv, gázok felszivódása„ 
I Ozikkekben: acampsia; acampes, h~jlíthatlan és ha,jllthatlansága 

h, olv„ : hajlíthatatlan és hajlíthatatlansága 
3 I Alulról: sor 3. olv.: tövisnyuitványa h : tövisnyulványa 
3 II Felüld:ll: so1 4 olv. : halpikkelykór h : halpénzkór 
4 I, II Olv.: minden czikkben, hol »fejtelen« és »torzszülött<": találtatik 

fejetlen és - szörnyeteg Tehát: szi.vtelen szörnyeteg, csonka
fejü szö1nyeteg, fejetlen szörnyeteg 

4 11 Aluhól sor 12. olv : pienalis h : pinealis 

7 I Felülről sor 39: olv. : authemidis és authetnis h, : anthemidis, 
anthemis. 

8 I Felülről sor 8„ olv„ : bichloi:aceticum h. : dichloraceticum seu 

10 
10 
10 
12 
12 
14 
15 
22 
24 
25 
2i 
28 
30 
31 
32 
33 
33 
34 
37 
38 

I 
I 

II 
I 

II 
II 
I 
I 

II 
II 
I 
I 

II 
I 

II 

I 
II 
II 
II 
I 

bichloracetioum. 
Felülről sor 32„ olv. : mozgathatlan h„: mozgathatatlan, 
FelülréU sor 39, olv .. : aceniformis h. : acinifoi:·mis 
Alulr·ól so1 4. olv. : acolebidis h. : acolabidis 
Alulról sor 6„ olv„: ac:i'Ypostia h. : acx oposthia 
Felülről sor 10 tilv„: »ebnlus" h : nigx·a. 
Felülről sor 15,. olv, : nedvesítlen h : nedvesítetlen. 
Felülrl\1 sor 31 olv. : ascentio h. : adscensio 
Alulról sox 21 olv. : bekenetés h. : bekenés. 
Alulról sor 10„ olv. : nyujtvány h„ : nyúlvány. 
Alulról sor 2, olv. : amhxosiaca h : amb1·osiaca 
Alulról sor 9„ olv : amnielepsis h„: am.nioclepsis 
Felülről sor 12, olv, : mindkét szemen h„ : mindkét félszemen, 
Alulról sor 13„ olv : kigőzölgését h, : kipárolgását, 
Alulr91 sor 24, olv„ visszafolyó h„ : visszafutó„ 
Felülről sor 35„ olv„ : csont h„ : csontos. 

Alulról sor 12, olv. : törsmagzat h„: torzmagzat, v„ szö1nyeteg 
~4.lulról sor 8. olv„ : mixti:·nm h„ : mixtnm. 
Felülről sor 35,. olv„: neve után h : nevére 

FelülréSl sor 3,. és 6, olv. : vájudó és vájudás h, : vajudó, vajudás. 
Felülről sor 36. olv„: burok h, : hurok A 39. sorban: elasto-

brephulus h. : elastobrephulcns„ 
39 I Alulról sor 4. olv. : virágzás h, : virágzat, 

, 
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40 I 
40 II 
41 1 
42 11 

45 I 

46 I 
46 II 
4S II 
48 II 
49 I 
51 I 
51 II 
53 I 
55 II 
56 II 
56 II 
57 I 
57 I 
5í II 
61 I 
61 I 
63 I 

64 II 
64 II 
GS I 

íO II 
72 1 
74 I 

78 ·r 
í8 I 
i8 11 

79 l 

81 11 
83 II 
84 I 
84 II 
Sí I 
87 II 
88 I 
88 II 

90 11 
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Aluh61 sor 23„ olv. : anth:r·opathious h. :~.anth:ropopathicus. 
Alulról sor 19„ olv.: aútiadisis b. : antiaditis 
Alulról sor 7 olv : conti;'astinulus h, : contrastimnlus. 
Alulról sor 10. olv„: die.:rphoi:·eticum h. : diaphoreticum és 

6, sorban alulról oxyy,iodatum h : oxyjodatum 

Felühöl s:orok 2, é, 7„ olv„: odúja h : odva. 
Felülről sor 18. olv, : emésztethetlen h„ : emészthetetlen 
FelülréSl sor 10·-12. olV. : küteg és kütés h. : kiütés. 
Alulról sor 25. olv„: nyu,itvány h„: nyúlvány„ 
Alulról sor (, olv„: apopletoides h, : apoplectoides, 
Felülről sor 2G„ olv : expi:ratio b. : exspi:r•atio. 

• Alulról sor 1,. és 4. olv„: nyujtvány h : nyúlvány 
Felühöl sor 20. olv. : »torzszülött« h : szörnyeteg 
Felülről sor 12 olv,.: jnnipez·us sabina h„: thuja 
Alulról 24„ sor olv. : vena h : phlebs. 

occidentalis. 

Felülről sor 9., olv. : auteriox· h : antei:;i9r 
Alulról sor 13„, 11. 1 S. olv.: agykéreg h,: agy-yelőmez 
Felülről so1 6 olv. : bedugott h, : borított 
Falülről sor 29, olv. : nyujtványi h„: nyúlványi 
Felülről sor 21 olv„: ertebx·alis h.: vei;·tebralis„ 
Felülről sor 4„ olv. : nyujtvány h„: nyúlvány. 
Alulról sor 18. olv. : ph:z:·agmitis h. : phi;agmites Linné. 
Felülről sor 16. olv : reczeg h : recze; s ideghártya~áradás h : látó-

r ecz efltr adás, 
Felülről sor 32„ olv, : fognyujtvány h. : fognyúlvány, 
Alulról so.c 5„ olv : oszthatlan h„: oszthatatlan„ 
Felülről sor 9„ olv„: páfüny~ h. : páponya. lf3 sorban coccognidis 

h. : coccogn.idii 
Alulr61 sor 19„ olv : phenooccipitale h. : sphenoccipitale 
Alulról so1 1. olv. : berber·is vnlgaris után: Linné 
Aluhól so1 8,. olv„: festeny h. : festő-an,yag, és alulról 3 sor linqnae 

h.: lingnae 
Felülről sor 22-30 olv„: rövid h : »kurta«„ 
Alulról sor 1.. olv : égető vas h : süt() vas 
Czikkben br·assica napus után p6tland6 Linné, s 111agyarúl kar6-

répakáposzta Bi:assica rapa ezikk ut~n Linné és n1agyarul: 

kerék répakáposzta. 
Felülről sor 12 olv.: corntum h,: .co:inntum 
A.lulr61 sor 8. olv .. : égetés h. : sütés„ 
Felülről sor 15 olv. : gyógyithatlan h. : gyógyithatatlan, 
Aluhól sor, 4„ olv. : kainkasav h. : kaiukasavas 
Felülről sor 14. olv, : nyujtvány h. : nyúlv~ny 
Alulról sor 19. olv. : röpnyujtvány h„: röpl-tnyulvány 
Felülről sor 16„ olv. : ezerjófa h,.: eze~j6fü 
Alulr61 sor 21 olv„ cnpillus h. : ~apillus 
Felülről sor 1. olv : capsicnm annunm h capsicum annnum. 

Linné, 
Felülről sor 16. olv car·diectatia h cai'diectasia, 

1 
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Hasáb 

II 
II 
I 

II 

I 
I 

II 
I 

II 
I 

II 
I 

II 
I 

I 

II 
I 
I 

II 
I 

Il 
lI 
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I 
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II 
II 
II 
lI 
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II 
II 

I 

II 
Il 
I 

II 
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I 

Alulról sor 15. olv. : scirhnss h. : scirrhus, · 

Alulról sor 12 olv. : xapfüwyl]Ó; h. : xapfü.wyµÓ;. 

Felülr61 sor 3 olv : súlyos h, : sülyös„ 
Felülről sor 7 olv. : cax·thamns tinctox·ia h carthamns tino· 

tor·ins L. 
Felülről sor 29, olv„ : aurantii h .. : Arantii. 
Aluh·61 sor 1. olv. : utó szürke hályog h,_: szürke utóhályog. 
Felül!öl sor 34. olv. : hörtyögő h : hortyogó 
Felülről sor 2. olv : ent:c·-alis h.: centr·alis 
Felülről sor 9„ olv„: tőle h„; róla 
Felülről sor 16 olv. : agybántalom h : fejbántalom. 
Felülről sor 8(. olv„: c;seresznye-gyanta h : cseresznye·mázga, 
Alulról sor 3„ olv. : cer·athorrhexis h : cer·atorrhexis. 
Alulról sor 14 olv : cholastica h : chalastica. 
Aluhól sor 19 olv„: chelidoninnm m.a,jus h. : chelidoninm 

majus Linné 
Felülről sor 8, 4 olv : chimaphyllillum és chimaphylla h. : 

chimaphilinum és chimaphila t 
Felülről sor 7„ olv„: kézmé1és h,.: kézzelmérés. 
Felülről so1' 15. olv. chox'Ína b„ : chlor·ina, 
Felülről sor 29 és 38. clo:ras és cloretnm h : chlo:r·as és chloretum 
Felülr/51 sor 1 olv. : xAwptxór; h„: xAwpixór; 

Ic~elülről so1· 14 olv„ : sc:r·ufnlosa h. : sc:r·ofnlosa. 
Felüll'ől sor 34 olv : nostra h„ : nostras, 
Alulról sor· 19„ olv : ha.ugveszteségc h. : hangvesztése. 
Felülről sor 6. olv„: Őcpr.; h.: Ö~ti;, 

Felülr·ől sor 32„ olv .. : cholecystom.ns h : cholooystotomus. 
Felülről sor 5. olv : albinoidnm h : albnminoidum. 
Felülről sor 25 olv, : char·dapsns h : chordapsns 
Alulról sor 13.,, 20., 21. olv : Vidtáncz h.: Szt ··Vitus-táncz 
Alulr'Ól sor 1 olv : há1tya h. : hártyasze1ű 
Felühöl sor g olv. : vasnlosa h : vasculosa. 
Felülről sor 21 olv : nagyfokú h : nagyfoltú 
Aluhól sor 11 olv : spyclonns h. : synclonns 
Alulról sor 19. olv,: chromonephx·itis h : ch:a:·onion-ephritis 
Alulról sor 20 olv : chronicns h. : ch:ronica. 
Felüli: öl sor 5 olv. : chry'Saam.inicnm h : ch'r·ysaminicnm; és 8. 

sor felüh/51 chrysnizsav h. : chrysánizssav 
Felüh"ől sor 25, olv, : chrysar·obinum h : pulvis goae 
Alulról sor 9 olv. : ciblis h : cibalis. 
Alulról sor 15 olv„: neve után h : nevére. Ugyanitt pótlandó: Witt· 

stein szerint Chinchou grófnő nevé1·e, ki a perui király felesége volt 
Alulról sor ló olv„: szúja b„: szuva„ 
Alulról sor 9 olv : claviula h. : clavicnla 
Felülről sor 12 olv„: cilue h .. : cline 
Alulról sor 15. olv. : jateorr·hix·a h, : jat:r·orr•hiza 
Felülről sor 7. olv, : torzszülött h. : szörnyeteg. 
Felülröl sor 6. olv : tonus h : sonus 
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124 I 

131 II 
132 II 

134 II 
134 II 
135 II 

139 I 
139 I 
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Colchicnm autumnale és colchicum va:r-iegatnm után olv 

Linné 
Felülről so1 23. olv.,: centrahens h. : conti;·ahens, 
Felülről soi 2 és 4 · olv : Copeci;itica és copecriticns h copi:·-

ecritica és copi: eci:iticns 
Felühöl so1 21 olv. : szecs-csont h : szegy-csont 
Aluh·61 so1 23 olv : szolagaiban h : szálagaiban 
Alulról so1 11 olv.: co:r·yllus avellana h.: coi;yllus it.vellana 

Linné 
Alulról sor 20 olv : cx·oton h. : croton elentheria Sw. 
Alulról so1 14 olv. : ci:·oton pseudochina seu nivea h ci:·oton 

pseudochina Schlcht seu ci:·oton nivens J acq 
142 I Aluh61 sor 22 -0lv : fürtsziro1nal h : türtsziromal és 24., sorban 

aluhól cyclamen enropaenm, a ligeti tiirtsziro1n h : cycla:men 

142 I 

142 II 
143 I 

145 Il 
14i I 

14i II 
152 II 
155 I 
155 I 

15G II 

eni:·opaeum Linné, ligeti türtszirom 1 

Alulról so1 12 olv : cyclopanophthmia h : cyclopanophthalmia 
Felühől sor 22 olv. : cyessologicns h : cyesialogicus 
Felülről sor 8. olv : chynanchum. vincetoxicnm h. : cynanchum 

vincetoxicum Pers 
Felülről sor 9. olv : cystoscopnm h : cystoscapium 
Alulról sor G„ olv : daphne nezer·enm h. : daphne mezez·enm 

Linné. 
Aluhól so1 10 olv 
Alulról sor 15 olv 
Alulról sor 12 olv 

lnéh h : magzati 
neve után h : nevére, 
symptomotica h. : symptomatioa 

Alulról so1 19 olv„ diaoaetica h : diaetetica. 
]'elülről sor 4- i olv.: dyaphios, dyaphyometi:um és Qva:ipu'fÍ h -· 

diaphyos, diaphyometi:·nm és Orn~tpv1Í 
1G4 I Alulr61 sor 21 olv : chol~dochas h : choledochus 
1 iO II Alulról sor 19 olv. : echinnm h : echinm 
1'73 II Alul:t61 sor 1 i olv. : palpebx·ax·us h : palpebzai·nm 

174 I Alulról so1 1G olv : hulla h. : tetem 
178 Il 
180 II 
1Sd' I 
181 I 
184 II 
186 lI 
189 II 

Alulról so1 9 olv. : agyn1eznek h. : agyvelömez-:iok 
Felülről sor G olv ; dischylon h : diachylom 
Felülről sor 14 olv : lenteo h : linteo 
Felülröl sor 11 olv : emplastum h : emplastrnm 
Aluhól sor 15 olv : enchysma h : enclysma 
Alulról so1 1 i olv klindulo h : kiinduló 
Alulról sor 15 olv : .;Wov h. : ~Wov 

190 Felühöl sor 4 olv : enptophyton b : entophyton 
193 II Felülről sor 13 olv : eltö1pülve h. : csenevész 
193 II Aluh61 sor 24. olv : eltorzult h. csenevész 
199 II Aluhól sor 12 olv : eupo:i:·bon h : enphoxbon 
200 II Alulr·ól so1 14 olv. : inegsem1uisiteu h : megsemmisiteni. 
202 I Felülről so1 lG olv alakadó h.: alakadó 
203 Felüllől so1 5 olv. : okozata h. : okozta 
212 I Aluh·ól sor l olv. : kó1ge1j h : kórgerjesztl:í. 
213 I Alulról sor 2J olv,.: dialysatium b„: dialysatn:m„ 
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1'P Hasáb 
Alul:r61 sor 16 olv. : giledense h. : gileadense 

Alulr61 sor 24. olv„: ua.tivnnm h, : nativum. 

Alulról sor 8 .. olv.: kinézés h.: szin 

235 lI 
241 II 
244 I Felülről sor 25. olv. : vé-i:és h. : véres Felülről sor 28 olv : a10msebe8'égéuek h.: áramsebességének 

! 
1 

1 

245 I 

Alulr61 sor 17 olv„: chemichor·oa h. : hemichor·ea 246 I 

254 l Felülr·öl sor 15. olv. : t:x-ibola h. : triloba 
255 II Alulr61 sor 28 olV'„: zan6tfű h i gálgafíí 

Alulr61 sor 25. olv.: hor·petologicu.s h.: hei:·petologicus 

\ 

\ 

257 
261 
202 

2í1 
292 
293 
301 
301 

II 
n 
n 

Il 
I 

Il 
I 
I 

Felülről sor 20. olv .. : Faloppii h : Faloppiae, és 21 sorban felülről 
Falopp h ; Faloppia„ 

Alulról sor 10, olv. : pnemothox·aX h. : pneumothor·ax 
Alulr6l sor 18 és 20 olv : imllammatio b. : inllammatio 

Alulról sor 2 olv. : initio h.: íni.tis. Felülről sor 21 frido-ehox·odltis h olv : ixido-·ohoroiditis 

Felülről sor 51..: cyilitis h olv. : cyclitis. 

301 Il 
Felülről sor 13.: i:ridopegia h. olv : iridoplegia 

Felülről sor 9 : Falloppii 11-. olv.: Fallopiae. 
Ozikkben: lunnla unquinm, olv. valamennyi unquinm szo h 321 11 

330 II 
unguiuw.. 

::Macr·oglossa czikkben linquae h olv : lingua.e. 

Felülről sor 2 7 hasadéka h olv.: rése 
Alulról sor 11. kimarad: V ö. Balog Kálman Kommentárjával 

Felülről sor 11: w.astedenitis h. olv : w.astadenitis. 

332 l 
336 I 

33i I 

342 I 

349 Tl 
Alul16l sor 2i : conjuntivitis h olv„: conjunctivitis 
Alull6l sor 16 : n1Hvészileg h olv.: mesterségesen. 

35G I 

36'3 lI 
Aluh61 sor 27.: sanginnis h. ulv: sa.ngninis 

Üszök h olv.: mindenütt üszög. 
365 
365 
375 

393 
404 
404 
405 
40'í 
411 
412 
415 
418 
424 
426 
471-

Felülről sor 12 : anis h. olv.: inas 
Alulról sor S.: w.ocodernia h. olv.: 111ycoderma. 

l 
l 
n 
Il 
l 
l 
l 
II 

II 
I 

11 
II 

l 
l 

Felülről sor 28.: fonal h. olv : fonat 
Felülről sor 1 í-18„: a.esophagus h. olv: oesophagus. 
Alnlról so1 12 oesephagitis h olv„: oesophagitis 
Alul16l sor '!..: olec:r-anax·thr·ocaca h olv„: olec:x·ana:x-thr·ocace 

Felülről so1 11..: üszök h„ olv : üszög, 
Unquiuxn, unquis h. olv. lnindenütt: unguiu:m., unguis, 

Alulról sor ló : syndel"mitis h„ olv,: syndesniitis 
Ahilról sor ·z2„: szernkifut8.s h. olv. : heveny szemkifutás„ 

Felülről sor 3!.: o:xchis h. olv.: o:x·chitis 

\ 

i 

479 
481 
489 
493 
498 

l 
Il 

l 
Il 

l 

Alulr61 sor 7 : csoutsorvadas h olv.: csontos0d8.s 
Felülről sor 20 : osteocle:x·oxna h. olv.: osteoscle:r·oma. 

Felülről sor 14.: pblgmyni.en h. olv. : phlegm.ymen. 

.Alulról sor 6„: fog6cska h„ olv : kapocs 
Felülről sor 24

1 
26, 29 : elöl h olv : elül 

Felülről sor 36 : cachetico:r·nnl h. olv : cachecticox·nlJl., 

Felülről sor 14„: pylycholns h olv : polycholns, 
Alulról sor 19„: cs:ibair h olv.: csabaire v. cs:ibaire. 

Felülről sor 34:. : uzó h. olv : azonos„ 

1 
523 1 

' 



Absce 

708 

Lap Hasáb 

526 I Felülről sor 31.. .: 'ltvpcixa:vO't'a h olv. : 7tvplxo:ua-te< 
ö40 I Alulról sor S. : pyopyi:•etica h,. olv„ : pyopo&tica 
541 II Alulról sor 18„: resetio h„ olv. : z·esectio. 
544 I Alulról sor 22„: n.eUD.dictyitis h„ olv„: neux·odictyitis 
556 II Alulról sor 11 olv„ : borerjesztö h. : borvirág 
560 I, II Minden czikkben sanquis h„ olv„ : sanguis. 
561 II Felülr·ől sor 33,.~ saphrotyPhus h. olv„: saprotyphus. 
562 II Alulról sor 12. : labialis h„ olv. : labiale. 
564 II Alulról sor 8. : (v„ ö„) ·h. olv. : (v. ö„ Saturnus)„ 
571 II Felülről sor 10. : syphoides h. olv. : scyphoides„ 32 sor: syto

depticus h olv : ecytodeptious 
076 I Felülről sor 1-2 : unquentariae h„ olv. : unguentariae, S ugyan-

itt sor 12 alulról unquium h. olv,.: unguium 
576 I Aluh:·61 sor 16. olv ; somilnna:ris h. : semilunaris„ 
577 TI Alulról sor 14„ : sepinum után olv„ : v„ septinu.m v„ sepsinnm 
601 II Aluh,61 sor 18. : stoaranum h„ olv„: stearonum„ 
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