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 Odontológia 
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Az orvosegyetemek fogorvosképzésében az Odon to-
lógia több éven keresztül önálló tantárgy volt. A képzés-

ben történt mélyreható változások (tárgyak integrálása, 
creditrendszer) miatt a tárgy önállósága megszűnt, de 
az odontológia különböző részterületeit mindegyik ha-

zai fogorvosképző helyen több tantárgy keretében ok-
tatják. Ezek az odontológiai részterületek: a fog részei; 
irányjelölések a fogakon; a fogak jelölése; Mühlreiter-
jelek; a maradó és tejfogak morfológiája; a fogak és az 
állcsontok fejlődése; a fogazat polymorfizmusa.

A PhD minősítéssel rendelkező ny. egyetemi docens 
– aki a fogászati antropológia kiváló hazai szakértője és 
jelenleg is művelője – sok éven keresztül volt a tárgy 
oktatója és fontos antropológiai tudományos rendezvé-
nyek előadója. Tudományos munkásságát ma is foly-
tatja. A sok évtized alatt összegyűjtött tapasztalatait 
rendszerbe szedte és felhasználva a szakterület leg-
nevesebb irodalmi adatait, írta meg ezt a 112 oldalas 
színvonalas jegyzetét.

A jegyzet 11 fejezetből áll, amelyek 3–5 alfejezetre 
tagolódnak. A fejezetcímek a fentiekben felsorolt rész-
területek nevei. Az egyes fejezetek felépítése didakti-
kus, a tartalom tökéletesen egyezik az adott fejezet-
címmel. Az érdeklődő olvasó (és szakember) számára 
különösen érdekes lehet „A fogak és az állkapocs-ízü-
let törzsfejlődése” és „A fogazat polymorfizmusa”. Ez 
utóbbi fejezet az ASU DAS (Arizone State University 
„Dental Anthropology System”) rendszerből átvéve is-
merteti az egyes fogakon megjelenő variációkat, ame-
lyek közül sokat a fogorvosképzésben is alig oktatunk 
(pl.: „metsző fog-szárnyállás”; „lapát- és duplalapát for-
maság”; „a tu berculum dentale 7 fokozata”; „zománc-
nyúlvány” stb.). Ugyancsak e fejezet nagyon izgalmas 
része a „Populá ciókra jellemző fogazati jellegek” c. al-
fejezet, mert a fogak ismérvei alapján lehetőség nyílt 
arra, hogy jobban érthetővé váljanak a népcsoportok 
vándorlásai a kontinensek között.

A szakmailag magas színvonalú jegyzet ajánlható  
a fogorvosképzésben, továbbá fogorvosok, antropoló-
gusok, állatorvosok és biológusok (tanárok) számára.
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