E
eau de toillette fr fn illatvíz, illatoldat, szagos víz
echo lat, ekhó visszhang, hangvisszaverődés, viszszavert v. visszatérő jel
echt ném, eht igazi, valódi, eredeti, hamisítatlan, hiteles, élethű, vérbeli, tősgyökeres, tőrőlmetszett;
természetes
ediktum uralkodói rendelet, közparancs, (nyilvános
helyre kifüggesztett) hivatalos hirdetmény; kiadvány
editor kiadó, szerkesztő
edíció, edition ang (könyv)kiadás, megjelentetés; kiadvány
efemer nem tartós, ideig-óráig tartó; múló (láz); tűnő,
röpke (pillanat); kérészéletű, tiszavirág életű (siker, dicsőség); rövid életű (virág); mulandó (szépség); futó (kaland); múlékony (érzés); átmeneti
(bajok); rövid lejáratú szerelem
effekt, effektus hatás (hang- és fényhatás), különleges hatás(elem), hatékonyság; eredmény, siker; jelenség
effektív meglévő, tényleges, tiszta (haszon), valódi,
valóságos; használható, hasznosítható (erő), hatékony; jelenlegi, készen, készletben lévő, mostani, rendelkezésre álló (pénz)
effeminált nőies, elnőiesedett, elasszonyult, puhány,
ellágyult, elpuhult (erkölcsű), (z)suskás N
egalitárius egyenlősítő, egyenlőségre törekvő
egalizál (ki)egyenlít, egyenlősít, egyneműsít, arányosít
egál egyenlő, döntetlen, kiegyenlített; ~ban vagyunk
ugyanúgy v. egyformán állunk (valamiben); mindegy, érdektelen, egyre megy, egykutya, lényegtelen, nem tesz semmit
ego én, éntudat; öntudat, önbizalom; ~centrikus énközpontú, önző, önmaga körül forgó; ~ista önző,
önös, csak magára gondoló, mással nem törődő,
ridegszívű, haszonleső; nagy az ~ja beképzelt,

öntelt
egzakt pontos, pontosan meghatározott, szabatos,
megalapozott, alapos, egyértelmű, határozott,
mérhető adatokon ill. számképleteken nyugvó,
számszerű, tökéletes
egzaltált átszellemült; felleng(z)ő, rajongó, elragadtatott, emelkedett hangulatú, mámoros, lelkendező, lelkesült, felindult, heves, szenvedélyes, túlfűtött; beszámíthatatlan, bizonytalan idegzetű, kótya, szertelen
egzaminál (meg)vizsgál; vizsgáztat; faggat, vallat;
jól ki~ tűzfokoz N, kibolház, űzfűz N
egzekúció teljesítés, véghezvitel; végrehajtás; kivégzés; lefoglalás
egzercíroztat, egzecíroztat kat vezényszóra gyakorlatoztat, parancsolgatással irányít; megfegyelmez, megzaboláz, ráncba szed; kiképez, hajszol
egzisztál él, létezik; megél; működik
egzisztencia létfönntartás, életszínvonal, kenyérkereset, anyagi biztonság, foglalkozás, lét, létezés,
(tartós) létalap, létbiztonság, létföltétel, létkörülmények, megélhetés, meglevés
egzotikus délszaki, forró égövi, tengerentúli, idegen,
külföldi, másföldi; furcsa, különös, különdi, különleges, rendkívüli, ritka, szokatlan, eltérő, észküli,
énküli, énkívüli
ejakuláció ondókilövellés, magömlés
ekcéma kiütés, (hólyagos) bőrgyulladás, izzag, küteg
EKG, elektrokardiogramm szívizomvizsgálat
ekhós szekér kocsisátor, ponyvás szekér
eklatáns szembetűnő, kiemelkedő; ragyogó, nagyszerű, feltűnő, kirívó,kicsattanó, fényes, pompás,
rendkívüli, vakító, csattanós, zajos (siker), hatásos, jellemző (mód), világos, kézzelfogható, nyílvánvaló (bizonyíték), csatányos; beszédes, ékesszóló, meggyőző (bizonyíték)
eklekticizmus módszerek v. elméletek v. művészi
irányzatok keveréke v. vegyítése

eklektikus elvtelen, kevert v. vegyes irányzatú; következetlen (keveredés), elegyítő (mód); elvtelen
eklézsia egyház(község), egyházközösség, hitközség, vallási csoport v. gyülekezet
eklipszis napfogyatkozás, holdfogyatkozás
ekliptika nappálya, napút
ekloga pásztorvers, pásztorének
ekrazit roncsag, pikrinsavalapú robbanóanyag v. szer
ekrü nyersszín, nyersselyem (színű)
eksztázis önkívület, révület, megszállottság, felindult
állapot, örömmámor, elragadtatás, rajongás, hevület, lelkesültség
ekumen- → ökumenekvátor Egyenlítő
ekvivalencia egyenlő értékűség, azonosság, hasonbecsűség, egyenlő megfelelés
ekvivalens egyenlő értékű, egy(en)értékű, egyforma,
azonos, hasonbecsű, egyenlő
elaborál kidolgoz, kimunkál, kiművel, elkészít
elasztikus rugalmas, ruganyos, rugékony, nyúlékony,
nyúlós (lelkiismeret), kinyújtható; sokat befogadó,
tág (fogalom, meghatározás), tágítható, terjeszthető; egészséges, életerős, fürge
elán lendület, nekilendülés, nekibuzdulás, hév, fellángolás
elbagatellizál → bagatell
eldoradó éden, varázsosan gazdag hely, eszményi
hely, „az arany országa”, mesebeli ország
elefantiázis orv oszloplábúság, kóros megvastagodás (testrészé v. végtagé)
„elefánt” (két szerelmes közt) kullogó N, fölösleges
harmadik, gyertyatartó, kolonc
elegancia választékosság; előkelőség, ízlésesség,
finom ízlés, választékos öltözködés v. lakásberendezés
elegáns divatos, előkelő, ízléses, választékos (öltözködés, lakásberendezés); délceg, jó mozgású,

kecses (járásmód), ötletes, szellemes; könnyed
(megoldás); előkelő, nagyvilági (szálloda), nemes, sima, elsőbbes, úri, úrias, úris N, többes,
dilmos N, dimos N, kícos N, pötyke N
elektor (tovább)választó; megválasztott személy; ~i
rendszer bizonyos közvetett, választási rendszer
elektr-, elektro előtag villamos-; ~ifikáció villamosítás; ~omágnes villanydelej; ~omos villamos,
villanyárammal működő, villany-; ~omosság villamosság, áram, töltés, villanyáram; ~onikai villamos-; hírközlési, számítógépes eljárásokkal, készülékekkel v. villamossággal kapcsolatos
elektród villamosáram ki- és bevezető helye; hegesztőpálca
elementáris elemi, egyszerű, alapvető, nagy, hatalmas, erős hatás; átütő, elsöprő (erejű), magával
ragadó v. sodró, viharos
eleváció felemelés; úrfelmutatás
elevátor felvonó, emelődaru; serleges emelő és szállító szerkezet; mozgólépcső; emelőizom
elégia panaszdal, kesergő; gyászdal, gyászének; bölcselkedő költemény
elégikus borús, borongó, panaszos, méla(bús), bánatos, bús, szomorú hangulatú
eliminál kiküszöböl, eltávolít, kiiktat, kihagy, megsemmisít; rugdál N
elit színe-virága, színe-java, eleje, első osztályú, előkelőség, kiválasztott, legjava, kiváló, válogatott
(társaság); ~ista előkelő, előkelősködő
elixír csoda(gyógy)szer, varázsszer; varázsital, bájital
elklikkesedik elfalkásodik (csoport), befele fordul,
bezárul
ellipszis ikerkör, tojásidom, tojásalakú v. tojásdad
zárt görbe; szó v. mondatrész kihagyása (szónoklat közben)
elokúció ékesszólás, szónoklás, szónoklat, szavalás
elokvencia ékesszólás, szónoklat, beszédkészség

elpasszol elmulaszt, elszalaszt, lemarad vmiről, távol tartja magát vmitől
elprédál elpocsékol, eltékozol, elkótyavetyél, elpazarol, elfecsérel, elver, elveszteget
elszabotál aláás, kárt okoz, meghiúsít, tönkretesz,
szándékosan nem hajt végre vmit
eltrafál eltalál, kitalál; illik hozzá
eltussol elkendőz, elken, elleplez, elfátyoloz, elpalástol, elfed, eltakar, takargat, homályba burkol,
(el)ködösít, elmismásol, álcáz, színleg elintéz, elvakol, eltitkol, elhallgat
e-mail ang villámlevél MA, villámlevelezés MA, csigaposta
emanáció kiáradás, kiáramlás, kisugárzás, folyomány
emancipáció egyenjogúsítás (nőké), felszabadítás
(rabszolgáké), önállósodás
emancipált egyenjogúsított, felszabadult, szabad,
önálló, önállósodott; elfogadottá vált; független;
öntörvényű, szabados viselkedésű
emaszkulál (ki)herél, ivartalanít, férfiatlanít
embargó áruzárlat, ki- v. befutási tilalom, idegen állam tulajdonának lefoglalása
emblematikus jelképes, példázatos; jelentős, meghatározó (személy); címerszerű, címjelző
embléma jelkép, jelvény; címer, címerkép, címjel,
címke, ismertetőjel; áruvédjegy; eszmei törekvés,
fogalom jelképes ábrázolása; jelmondat
embólia értömülés, éreltömöszölődés, érdugulás
embrionális magzati; kezdeti állapotban v. kezdeti
szakaszban levő, kezdetleges, fejletlen, csíraállapotú
embrió (méh)magzat, méhgyümölcs, ébrény, előébrény, csíra, méhcsíra
emeritus érdemesült
emfatikus érzelmileg színezett, nagy hévvel v. indulattal előadott; nyomatékos, hangsúlyos
emfázis beszédbeli hév v. lendület, átélés, érzelmi

fűtöttség; szó- v. mondathangsúly
emigráció külföldre menekülés, (önkéntes) száműzetés, számikvetettség; bujdosás, kivándorlás
emigrál külföldre menekül, (önkéntes) száműzetésbe
vonul, kivándorol, elhagyja hazáját, elbujdos
emigráns száműzött, kitelepült, kivándorolt, menekült, bujdosó, hontalan
eminens élenjáró, osztályelső, jeles, kiváló, kitűnő,
kiemelkedő (tanuló); nagyon fontos; kimagasló
(siker); elsőrendű
emisszió (pénzjegy v. papírpénz v. értékpapír) kibocsátás; kilépés; orv kiürítés; hazabocsátás
emocionális, emotív érzelmi, felindult, felizgatott,
meghatott
emóció fölhevülés, fölindulás, hevély, heves érzelem, indulat, izgalom, izgatottság, meghatottság,
megindultság
empátia beleérzés, beleélés; együttérzés, veleérzés
empirikus tapasztalati, tapasztalaton alapuló
empirizmus tapasztalat-elmélet MA, tapasztalatbölcselet MA
emulzió félhíg kence MA, egyneműnek látszó elegy,
folyadékelegy, hígkeverék; fényérzékeny réteg
encián tárnics
enciklika pápai levél
enciklopédia tudománytár, ismerettár, körisme, tárgyi szótár; össztárgyismeret
enciklopédikus egyetemes, mindent átfogó, széleskörű (műveltség, tudás), sokoldalú (személy);
összefoglaló, összesítő (tanulmány); össztárgyismereti
enciklopédisták vezető személyiségek, francia forradalom eszmei előkészítői
endliz végelvarr, beszeg, eldolgoz, eltisztáz
endokrin belső elválasztású
endoszkóp orv tükröző; ~ia orv tükrözés
energetika erőtan, erőforrástan, erőnytan
energia erőny, erőkifejtés, tetterő, erőforrás, akarat-

erő, lendület, hév, szívósság, erély; hatóerő, erőtartalék; munkavégző képesség; ~ital erőital, felpezsdítő v. ébrentartó ital; ~szektor erőművek,
erőművi termelés v. ellátás
energikus akaraterős, elszánt, erélyes, erős, erőskezű, határozott, magabiztos, hatékony, hathatós,
nyomatékos, tetterős, lendületes, vaskezű
enervált (idegileg) gyenge , ideggyenge, elgyengült,
erőtlen, elerőtlenedett, ernyedt, bágyadt, elpuhult,
kimerült, élettelen, fásult, kiélt, kedvtelen, kelletlen
en famille fr családiasan, családi körben, bizalmasan, magunk közt
enigma rejtély, rejtvény, fejtörő, talány, találós mese;
titokzatos, rejtélyes (egyéniség, helyzet); ~tikus
talányos, rejtélyes
enklávé beékelt állam(rész), zárványállam
enormis óriási, hatalmas, roppantul nagy, irdatlan,
határtalan, szörnyen nagyméretű
ensemble fr művészi együttes, társulat; összhatás,
egész
entellektüel értelmiségi, kiművelt emberfő
enteriőr szoba- v. lakásbelső v. berendezés, lakótér,
beltér; művészien kialakított belső tér
entitás tulajdonságok összessége
entomológia rovartan
entrée fr bejárat, előcsarnok; bemutatkozás, első fellépés; előétel
entrópia tud szerteség, szétszórtság, teljes szerkezethiány; bizonytalanság
enumeráció felsorolás, seregszemle
environment ang környezet, természet, táj
en-vogue divatos, közkedvelt, felkapott
enzim, fermentum űznye, űzanyag, szabályozany,
folyamatgazda, serkentő fehérje
epicentrum közepe v. fészke vminek; földrengésközpont
epidemiológia járványtan, ragálytan

epidémia járvány, ragály, dögvész
epigon árnyutód, vkinek fakó mása MA, tehetségtelen v. utánzó utód
epigramma (sír)felirat (főleg az ókorban), elmés rövid költemény, elmesor
epigráfia felirattan, régi feliratok tana
epika elbeszélő irodalom v. költészet v. hősköltemény, regény, elbeszélés
epilál → depilál
epilepszia rángógörcs eskór, nehézkór, nyavalyakórság, nyavalyatörés
epilógus zárszó, záróbeszéd, végszó, utószó, utóhang, utóirat, utójáték
episztemológia ismeretelmélet
episztola levél, költemény levél alakban
epitáfium sírfelirat; sírvers
epizodista mellékszereplő, mellékes (személy); mellékszerepet játszó színész
epizód jelenet, mellékesemény, mellékrész, mozzanat, közjáték, történés kis része
eposz hősköltemény
erekció merevedés; emelés, felállítás
ereklye → relikvia
eretnek (hit)szakadár, hitehagyó
ergo lat tehát, emiatt, ezért, ebből kifolyólag, ennek
folytán, ennek következtében, ennélfogva, következésképp(en), következőleg, így, eszerint, egyszóval, mindent egybevetve
ergonómia munkaszervezés, munkaalakítás, munkaészszerűsítés, munkahelytervezés
erodált lepusztult
erogén érzéki; ~ zóna érzéki testterület, testfelület
erotika érzékiség, nemiség; nemi ösztön (lelki) megnyilvánulása
erotikus érzéki, érzékeket felajzó, nemies
erózió (le)pusztulás, ki- v. felmaródás, kop(tat)ás
error ang hiba
escape ang szökik, menekül

esperes egyházmegyei vezető, egyházkerületi főnök, vezető- v. főlelkész
eszcájg evőeszköz, evőkészlet
eszencia párlat, kivonat; sűrítmény, sűrített ételkivonat, tömény ecet, ételízesítő
eszenciális alapvető, fő-, központi, lényegi, lényegbevágó, érdemi
eszkaláció (fokozatos) kiterjesztés (háborúé, viszályé)
eszkába kapcsolószeg
eszkábál (össze)tákol, összedob, elnagyol; összeszerel, összekapcsol
eszképizmus eltávolodás (társadalmi valóságtól)
eszkort őrkíséret, fegyveres kíséret, fedezet; díszkíséret
eszpresszó → presszó
esztéta szépész, szépmíves, szépészeti szakíró,
széptan, ízléstan tudósa
esztétika szép(ség)tudomány, szép(ség)tan, szépműtan, ízléstan, művészet-elmélet
esztétikus ízléses, művészi, míves, szép, tetszetős,
vonzó, választékos
esztrád játékszín, kisebb színpad, emelvény, dobogó; ~ műsor szórakoztató műsor
esszencia vminek a lényege v. veleje
esszenciális lényeges, lényegi, lényegbevágó, létfontosságú, sorsdöntő, kulcsfontosságú, központi, fő, érdemi, alapvető, sarkalatos
esszé tanulmány, dolgozat, fogalmazás
etalon hiteles v. szabványos alapmérték, hiteles mintapéldány
etap szakasz, állomás, időszak, élet- v. útszakasz,
fejlődési állomás
etazser (fali)polc, könyvespolc
etázs fűtés egyedi fűtés
ethosz erkölcs, erkölcsi érzék, magatartás minta, viselkedésmód; zenei benyomás
etika erkölcstan; ~i erkölcstani, erkölcstanhoz tar-

tozó; ~i kódex erkölcsi szabályzat
etikett illem(tan), illemszabályok (társadalmi); udvari
szertartások összessége; árujegy, címke
etikus erkölcsös, becsületes, egyenes, tisztességes
etimológia nyelvt szóeredet, szófejtés, szónyomozás, szószármaztatás; szófejtéstan
etimológus szótörténész, gyökész MA, tövész, szófejtő
etiológia oktan; orv kóroktan
etnikai népi, néprajzi, népcsoporti, népcsoporthoz
tartozó, nemzeti, faji
etnikum nép, népcsoport
etnográfia néprajz, népismeret
etnográfus néprajzos, néprajztudós, néprajzkutató,
népismetudós
etnológia összehasonlító néprajz, néptan, népismeret
etnológus néptanász, néptanos
etológia magatartáskutatás, viselkedéstan
etűd irod műv vázlat, (elő)tanulmány
eufémia, eufemizmus körülírás, szépítés, enyhítés,
szépítő v. enyhítő szóhasználat
eufória fokozott v. felhangolt v. felajzott kedélyállapot, túláradó öröm, feldobottság
eugenika, eugenetika fajegészségtan, fajnemesítés
(emberi), embernemesítés
eukarisztia oltári szentség
eunuch lat herélt férfi; háremőr
Európai Unió Egyesült Európai Államok MA, Egyesült Európa, Európai Államok Közössége
eutanázia kegyes v. szelíd halál, könnyű elmúlás,
halálba segítés, átsegítés
evakuál kiürít, kiköltöztet
evalváció becslés, értékelés
evangelista üdvíró
evangélikus lutheránus
evangélium örömhír, az üdvösség híre, isteni hírhozó; üdvírók műve; az Újszövetség Jézus éle-

tével foglalkozó része
evazív kifogást kereső, kibúvó, kitérő, hárító, hárincs
evidencia bizonyosság, nyilvánvalóság
evidenciában tart nyilvántart, számon tart, megfigyel, figyelemmel kísér
evidens magától értődő, (ön)értődő, nyilvánvaló,
bizonyos, egyértelmű, kézzelfogható, kézenfekvő, szemmel látható, szembeszökő, kétségtelen,
világos
evokatív felidéző
evolúció kifejlődés, törzsfejlődés; (át- v. ki-)alakulás
ex- egykori, hajdani, régebbi, volt
ex- ki, kint, kívül
examen, egzámen vizsga, vizsgáztatás; vizsgálat
ex cathedra lat pápától eredő, vitát kizáró, fölényes
(megállapítás); csalhatatlan, megfellebbezhetetlen
excellenciás kegyelmes, nagyméltóságú
excellens lat kiváló, kitűnő, kimagasló, elsőrendű, elsőrangú, jeles, élenjáró, kivételes, elismert, nagyhírű, nevezetes, neves, híres, hírneves, nagynevű, közismert, rendkívüli
excenter körhagyó
excentrikus különc, furcsa, hóbortos, bogaras, rigolyás, eredetieskedő, eredeties, szertelen, szétszórt, szeszélyes, vakmerő (képzelet); különközepű, nem közös középpontú (körök), középponton kívüli, körhagyó
exchange ang fn csere, (pénz)váltó, pénzváltás; ige
cserél, vált
exegézis szövegmagyarázat, -értelmezés, -megfejtés (főleg régi szövegeké)
exhaláció kigőzölgés, kipárolgás; kilehelés, kilélegzés
exhibicionista magamutogató, önmutogató, beteges
önkitáró (testi vagy lelki értelemben)
exhibicionizmus (kóros v. kényszeres) önmutogatás, önkitárás, önajtás; orv nemi önmutogatás

exhumál kihantol, kiemel a sírból; új temetőhelyre
visz
exit ang kijárat
exit poll ang közvélemény-kutatás, agyszemle, szavazószemle, közkérdő
exitus lat halál, vég, elhalálozás, kimúlás; távozás az
élők sorából
exkavátor kotrógép, földkotró, kanalas kotró, forgókotró, ásógép, árokásó; orv kaparó
exklávé körbefogott állam
exkluzív elzárkózó, kirekesztő, mást be nem fogadó,
zártkörű; kizárólagos; előkelő, választékos (ízlés),
válogatott
exkommunikáció kiközösítés, kitiltás, közkivetés, kitaszítás, kirekesztés, kizárás; kiátkozás; egyházi
átokkal sújtás
exkuzál mentegetőzik, kiment, elnézést kér, tisztáz,
igazol
exlex törvényen kívüli v. költségvetés nélküli állapot;
kiközösített; törvényhíjas, földönfutó
ex libris lat személyes könyvjegy, könyvjel, könyvcímke
Exodus Kivonulás könyve (Mózes második könyve)
exodus gör lat (színműzáró) kivonulás, kimenetel, távozás
exogámia törzsön kívüli házasodás
exogén külső eredetű, külső származású, kívülről jövő
exorcismus, exorcizálás ördögűzés (katolikus szertartás)
exoterikus kívülállóknak hozzáférhető; közérthető,
népszerű, népszerűsítő; külsődleges
expandál terjeszkedik, tágul, kiterjed
expander izomerősítő, edzőrugó, feszítő
expanzió terjeszkedés, kiterjedés; (terület)hódító törekvés
expediál elküld, eljuttat, továbbít, szállít, kézbesít; kidob vkit, elbocsát, elcsap, kiteszi a szűrét, szél-

nek ereszt, útilaput köt a talpára
expedíció felfedező v. kutató, hódító jellegű út; küldemények feladása, továbbítása
experimentális kísérleti, kutatási, tapasztalati
explicit világosan kifejezett v. megmondott v. kifejtett,
félreérthetetlen; ~e egyértelműen, érthetően, világosan, nyíltan kifejtve v. kifejezve v. kimondva,
kereken, világosan, simán
exploráció, explorálás kikutatás, feltárás; orv kórismézés, kivizsgálás
explozív robbanékony, könnyen robbanó, durranó;
fortyogó, heves, lobbanékony (természet)
expo kiállítás
exponál (fénylemezt) megvilágít; fényképez; fénynek
v. sugárterhelésnek v. veszélynek kitesz; veszélyeztet, kockáztat; (kérdést) felvet, kifejt, előad;
~ja magát föllép, kiáll vkiért, pártját fogja, latba
veti magát v. tekintélyét, kiszolgáltat, síkra száll;
~t nyílt, nyilvános, védtelen, veszélyes (helyzet),
veszélyeztetett, veszélynek kitett; felelős, felelőséggel járó (állás), kényes (helyzet)
exponens hatványkitevő; szószóló, szóvívő, képviselő, közbenjáró, támogató; meghatalmazott személy
export kivitel; kivitelre szánt áru(cikk)
expozé tárcafői felvezető előadás, tájékoztató, beszámoló, előterjesztés, beterjesztés, kérdésfelvetés, indítvány, javaslat
expozíció bevezetés, előkészítés; irod bonyodalomelőkészítés; fényérzékeny anyag megvilágítása
expressis verbis lat félreérthetetlenül, magyarán, kifejezetten, világosan, kerek-perec
expressz gyors(járatú) vonat, sebesvonat, hamarvonat; gyors-, sürgős, elsőbbségi (küldemény);
azonnali, soron kívüli szolgálat; gyorsan, sebtében
expresszió kifejezés, önkifejezés, megnyilvánulás,
kinyilvánítás

expresszív kifejező, nyomatékos, pontos
expulzív (ki)hajtó, kiűző
ex tempore lat rögtönözve, íziben, rögtön, kapásból,
abban a pillanatban, azonnal, azon nyomban, hevenyében
extenzió feszítés, nyújtás
extenzív terjeszkedő, kifelé terjedő, terjes, terjékeny,
külterjes (gazdálkodás), kültéri; rideg (állattartás),
edzett, nem istállózott (háziállat)
exteriőr külső alak v. tér v. helyszín v. megjelenés;
küllem, külalak
extern külső, idegen; ~alizál kinyilvánít, kimutat, kifejez
extra külön-; kiváló, különleges, rendkívüli, sajátos;
többletszolgáltatás v. -felszerelés; soron kívüli;
~poláció változó érték becslése (múltbeli adatok
alapján); ~polált egykori (iratok); ~vagáns eltérő,
furcsa, eszelős, hóbortos, kalandos, különc, különcködő, rendellenes, sajátságos, szélsőséges,
szertelen, túlságos, túlzó
extraktum kivonat
extrém szélsőséges, szélső, túlzó, túlzott, rendkívüli,
végtelen nagy, végletes; szertelen, féktelen, mértéktelen, zabolátlan, túlfűtött, elvakult; előre nem
látott, váratlan
extrovertált külső világ felé forduló, nyílt, nyitott, közlékeny, társaságkedvelő
extrudál képlékeny anyagot v. műanyagot kisajtol,
csigaorsóval alakít
ezoterikus titkos, titkolt, rejtett, cseltanos
ezotéria titokzatos v. rejtélyes tan

