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11..  A honfoglaló és az Árpád-kori magyarság egészségügyi hely-
zetérôl igen keveset tudunk. A koponyaleletek vizsgálata azon-
ban azt mutatja, hogy a rossz, fájó fogaktól és gyökerektôl ôseink
fogeltávolítás útján meg tudtak szabadulni. A kereszténység fel-
vétele után a szerzetes orvosok foglalkoztak sebészettel is. Ké-
sôbb az �ecclesia abhorret a sanguine� elv véget vetett a papság
sebészkedésének. E mûveleteket az úgynevezett sebészekre, va-
lamint borbélyokra, fürdôsökre bízták (Huszár 1965:13).

A középkorban Európa-szerte lassan megindult az orvostudo-
mány haladása. A reneszánsz korában az anatómusok foglalkoz-
tak már a szájüreg és a fogak bonctanával is, tanaikat azonban
latinul írták. Az iskolázott magyar orvosok és sebészek is több-
nyire latinul írták munkáikat. A XVI. századtól kezdve azonban
már magyar nyelvû orvosi könyvek és füveskönyvek is napvilá-
got láttak, melyekben sok fogászati jellegû megjegyzés volt.
Ezek azonban elsôsorban a fog és a száj betegségeit írták le, va-
lamint ezek gyógyszereit sorolták fel. A fogak nevei nem szere-
peltek bennük. Foghúzást ebben az idôben csupán borbélyok és
fürdôsök végeztek. A borbélyok városonként céhekbe tömörül-
tek. Nyelvészeti szempontból értékes emlékeink a magyar nyel-
ven írt céhlevelek, melyek a fogak gyógykezelésére, foghúzásra
vonatkozó kifejezéseket tartalmaznak. A fogak neveirôl azonban
ezek sem tesznek említést. A céhek felügyelete alatt képzett és
mûködô letelepedett sebészeken kívül állandó alakja volt a kö-
zépkornak a vándorsebész és fogász, aki egyik helyiségbôl a má-
sikba utazva gyakran vásárokon ûzte mesterségét. Ezektôl szár-
mazó nyelvi emlék természetesen nem maradhatott ránk.

22..  Ha tudni kívánjuk, hogy aazz  11550000--aass  éévveekkttôôll  aa  XXVVIIIIII..  sszzáázzaadd
eelleejjééiigg (mely idôszakot a fogászat középkorának szokták nevez-
ni) hhooggyyaann  nneevveezzttéékk  aazz  eeggyyeess  ffooggaakkaatt,,  ffooggttííppuussookkaatt,, csak a szó-
jegyzékek, szótárak, kódexek és egyéb nyelvemlékek adataira
támaszkodhatunk.

A metszôfogakat ebben az idôben általában elôfog~elsôfog
néven említik (vö. pl. SzikszF. 86: RMGl.; Com: Jan. 50: NySz.;
Cseh: OrvK.: NySz.; PPI. 270), ritkábban azonban más elneve-
zések is elôfordulnak, például Pápai Páriznál (PPI. 270, 181):
nevetô fog, elsô metélô fog.

Bár mindhárom elnevezésnek megvannak a latinban, illetôleg
a németben a megfelelôi (dentes primores, tomici; gelasini
dentes, dentes incisivi, Schneidezahn), nem kell feltétlenül min-
den esetben tükörfordításra gondolnunk. Elôfordulhat, hogy bizo-
nyos esetekben csupán a szemlélet azonosságával van dolgunk.

A szemfogra e korból csak két adatunk van: középfogak
(SzikszF. 86: RMGl.), szemfogak (PPI. 181). A szemfog elneve-
zés is lehet tükörfordítás a németbôl (Augenzahn), de keletkez-
hetett azonos szemlélet alapján is.

A molárisok megnevezésére igen gyakori volt a zápfog (vö. pl.
SchISzj. 348, Zsélyi Szj.: RMGl., SzikszF. 86: RMGl. stb.), vál-
takozva használták azonban az ôrlôfog kifejezéssel (vö. pl.
Com:Jan. 51: NySz). Egyedülálló és csupán Szikszai Fabricius-
nál (86: RMGl.) fordul elô a végsô fog elnevezés.

33..  Az orvostörténelem szerint a fogászat újkora a XVIII. század-
ban kezdôdik. Ekkor már feltûnnek Európa legnagyobb városai-
ban a fogorvos-specialisták, és számos fogászati tárgyú könyv je-
lenik meg. Magyarország kulturális és szociális színvonala azon-
ban jóval a nyugati alatt volt. Egyetem hiányában a sebészek túl-
nyomó részét a céhek keretében képezték, és csak kevesen nyer-
tek külföldi egyetemen oklevelet. A céhek keretében képzett se-
bészek száma is a szükséglet alatt maradt. Kitûnik ez például
Mária Teréziának a közegészségügy szabályozására vonatkozó
tevezetébôl is, amely szerint a császárnô eltûri a vásáros, vándor
sebészek és gyógyítók, köztük a foghúzók tevékenységét is (Hu-
szár i. m. 43). A vándor és vásári gyógyítókon kívül az orvos- és
sebészhiány következménye volt a házi orvoslás, a népi gyógy-
módok és a kuruzslás elterjedése. A népi gyógymódokat alkal-
mazó egyszerû emberek mellet a papok (akik gyakran kényszer-
bôl házi gyógyszereket és növényeket gyûjtöttek) és fônemesi
származású amatôrorvosok is ismert figurái a kornak. A közké-
zen forgó házi orvosságos könyvek foglalkoznak a száj és a fogak
betegségeivel és gyógyításával, a fogak elnevezéseirôl azonban
nem szólnak. Az egykorú sebészeti mûvekben gyakran található
fogászati fejezet, adalék vagy vonatkozás. A magyar nyelvû sebé-
szeti irodalom elsô jelentôs terméke Miskoltzy Ferenc 1742-ben
kiadott �Manuale chirurgikum avagy chirurgiai utitárs� címû
mûve, mely Norr Erhard Chirurgischer Wegweiser (1708) címû
könyvének szabad fordítása. Miskoltzy tárgyalja a fogak és az
állcsontok anatómiáját is. Megkülönböztet elsô fogokat, szem
avagy kölök fogokat és záp fogokat (i. m.15). A kölökfog elne-
vezés egyedülálló a magyar nyelvtörténetben. Az elnevezés ta-
lán onnan származik, hogy a maradandó szemfogak a második
áttörési periódusban, 9�10 éves korban, azaz kölyökkorban
bújnak ki.

Miskoltzy sebészetét csak fél évszázad múlva követte hason-
ló tárgyú magyar nyelvû könyv, Rácz Sámuel Borbélyi tanítások
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(1793) címû terjedelmes munkája. Rácz Sámuel megkülönböz-
tet tej-fogokat (I, 25), és állandó vagy második fogokat (uo.). Az
utóbbi kifejezés csak nála fordul elô. Az egyes fogtípusok elne-
vezései nála: metszô fogok (i. m. 41), metszô elsô fogok (I, 118),
szem fogok (1, 24, 48), záp-fogok (I, 24, 25, 118). Érdekes, amit
a bölcsességfogakról ír: �a legutolsó zápfogak a megállapodott
idôben ütnek ki, és ezért okosság fogainak is neveztetnek� (i. m.
25). � Az okosság fogai a latin dentes sapientiae másfajta fordí-
tásának látszik, de azonos szemlélet alapján is születhetett.

A fogászatot mint tudományt az újkorban visszafogadta a me-
dicina. Ennek a jele és bizonyítéka, hogy mint rendkívüli, nem
kötelezô tárgyat lassanként bevezették és elôadták az egyetemek
orvosi karain. A pesti egyetem orvosi karán a fogászati rendkívü-
li tanszéket, nagy nyugati egyetemek hosszú sorát megelôzve,
1844-ben állították fel, s Nedelkó Dömét nevezték ki a fogászat
rendkívüli tanárává (Huszár i. m. 91). 1856-ban jelent meg az
elsô magyar szerzô által (ha nem is magyar nyelven írt ) önálló
tudományos munka, amely az akkori fogászat minden ágát fel-
ölelte (i. m. 105). � A szaktudományok és a fogorvostudomány
fellendülése találkozott a nyelvújítási törekvésekkel. Megalakult
a Magyar Tudós Társaság, és megalakításától kezdve magára vál-
lalta a szaknyelvek magyarosításának feladatát.

A Magyar Tudós Társaság eredeti és fô céljának ugyanis a tu-
dományok magyar nyelven való megszólaltatását tekintette, s tü-
zetes programot dolgozott ki a szakszótárak szerkesztésére.

Bugát Pál Toldy Ferenccel együtt megindította az elsô magyar
nyelvû orvosi folyóiratot, az Orvosi Tárt, s 1841-ben megalapí-
totta a Természettudományi Társulatot, melynek elnökeként lan-
kadatlanul szorgalmazta a természettudományok magyarítását
(Fábián: 1993: 41).

A nyelvújítás korától kezdve számtalan új kifejezés született
a fogak elnevezésére (legtöbbször latin és német megfelelôk for-
dítása által).

Ezeket a kifejezéseket hosszabb-rövidebb ideig általánosan
vagy kevésbé általánosan használták is. 

A XIX. század második felének (az induló fogászati mûnyelv-
nek) elnevezései: 

(A magyar alakok mellett mindenütt közöljük a korabeli latin
és német formákat is, mivel ezek a magyar szó keletkezésére
nézve gyakran felvilágosítást adhatnak. Minden fogtípus nevénél
megjegyezzük, hogy melyik név volt általánosan elterjedt a szak-
irodalomban.)

MMiillcchhzzaahhnn,,  ddeenntteess  llaacctteeii,,  iinnffaannttiilleess,,  tteemmppoorraarriiii,,  ssaadduuccii,,
ddeecciidduuii

Gyakran elôforduló nevek: tejfog, váltandó fog, váltódó foga-
zat. Elôfordul még: hulló fog, ideiglenes fogak és csupán Bugát-
nál (1843: 56, 171) csecsemô fogak.

Wechselzähne, dentes permanentes
Általánosan elterjedt kifejezés az állandó fogak. Elôfordul

még: maradandó fogak, maradó fog, váltott fogak és csupán Ba-
loghnál (1843: 56, 171) érettségi fogzat.

Schneidezähne, Beißzähne, dentes incisivi, dentes anteriores
Általános használatú a metszôfog. Elôfordul még: elülsô fog,

metszfog, melsô fog, elôfogak, frontfogak, harapfog, vágfogak,
vágó fogak, kapafog. A metszfog, harapfog, vágfog, kapafog Bu-
gát egyéni, de (a kapafog kivételével) nem túl szerencsés lele-
ményei (Bugát 1843: 134, 459-60, 226). A kapafog nyilván a
középmetszôk kapához hasonló alakjával függhet össze. 

Augenzahn, Eckzahn, dentes canini, angulares
A leggyakrabban használatos a szemfog, ebfog, szegletfog.

Egyedi nevek: ebifog (Barna 1871: 67), szégfog (Od. II/4.: 172),
késôbb sarokfog (FMSz. 48, 227).

Stockzahn, Mahlzahn, molares
1. kleine Mahlzähne, buccales minores, dentes buccales,

dentes minores, dentes biscupidati, praemolaris
A leggyakoribb a kis zápfog, a kisôrlô és a kéthegyû zápfog.

Egyedi alkotások: kétcsúcsú fog (Salamon: Od. II/4.: 172), pótzáp-
fog (i. h. 173), cserefog (i. h.), pofafog (Vajna: OH. XXXVII, 148).

2. große Mahlzähne, buccales maiores, molares maiores,
dentes molares, dentes cardinales

A leggyakoribb a zápfog és az ôrlôfog, Elôfordul még: nagy
zápfog, nagy ôrlôfog, nagy pofafog. Egyéni alkotások: állandó
zápfog (Abonyi: Od. II/4.: 173), végzápfog (i. h.), sark vagy sar-
kalatos fogak (Barna 1871: 181), rágfog (Bugát 1843: 480), ôr-
fog (i. h.).

Weisheitszähne, dentes sapientiae, dentes maturitatis, genui-
ni Cicerones

Általában bölcsességfog vagy bölcsességi fog vagy harmadik
nagyôrlô. Egyedi elnevezések: végfog (Bugát i. m. 465), érettsé-
gi fog. (Barna i. m. 66).

A köznyelvben ebben az idôben leginkább a metszô vagy ha-
rapófog, a szemfog vagy kutyafog és zápfog, valamint az egérfog
és tejfog szavakat használták (Márton 1823; Ballagi 1868�73
CzF. 19.). Érdekes, hogy az orvosi szakszókincsben a különféle
elnevezések harcából a XIX. századra legtöbbször a régi, és a
köznyelvben is használatos nevek kerültek ki gyôztesen.

44..  A mai orvosi szakirodalomban a következô kifejezések talál-
hatók: tejfog (AnatÉrtSz. 250), maradó fog (Ádler-Záray: 1961:
27) illetve maradandó fog (AnatÉrtSz. 250), metszôfog, szemfog,
kisôrlô, nagyôrlô (i. h.) vagy zápfog (Ádler-Záray: i. m. 22) és
bölcsességfog (AnatÉrtSz. 250). A metszô- és szemfogak közös
neve a számban elfoglalt helyük szerint frontfogak (Ádler-Záray
i. m. 27). A rágófelszínnel rendelkezô kis- és nagyôrlôket közö-
sen rágófogak névvel jelölik (i. h. ).

A mai fogorvosi szakirodalomban azonban az egyszerûség
kedvéért az egyes fogak megnevezése helyett a vegytanban hasz-
nálatos elemjelekhez hasonlóan a fogak jelölésére is rövidítése-
ket, szimbólumokat, számokat alkalmaznak. Általában a fogsor-
ban elfoglalt helyük szerint quadránsonként szokás számozni a
fogakat. A számozás a középvonalban kezdôdik és onnan dental-
is irányba halad. Minthogy a maradó fogazat 32 fogból áll, egy-
egy szájquadránsra 8�8 fog jut: ezek számai tehát 1, 2, 3, ... 8.
A két metszôfog az egyes és a kettes, a szemfog a hármas, a kis-
ôrlôk a négyes és az ötös számot viselik, míg a hatos, hetes, nyol-
cas a három ôrlôfog (Ádler-Záray: i. m. 24�5).
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A köznyelvben (elsôsorban a mûveltebb rétegek nyelvhasz-
nálatában) a metszôfog, szemfog, zápfog, bölcsességfog nevek
használatosak. A kevésbé iskolázott réteg azonban még ma is in-
kább elsô- oldalsó- és hátsó fogakról beszél.

A köznyelvben és a nyelvjárásokban használatosak még a kö-
vetkezô kifejezések is: vasfog �maradandó fog�, egérfog (ÉrtSz.,
SzegSz., SzlavSz.), ritkábban: csontfog �maradandó fog� (pl.
SzegSz.), csecsfog �tejfog� (ÉrtSz.) és (inkább tréfásan): csikófog
�tejfog� (ÉrtSz.).
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