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Előszó 
Ez a jegyzet elsősorban az fogorvosképzésben részt vevő első éves egyetemi hallgatók számára íródott, akik 

egy féléven keresztül részesülnek latin nyelvoktatásban. Éppen ezért, eltérve a hagyományosnak 

tekinthető, nyelvtanra alapozott tematikától – továbbá az élő nyelvek szaknyelvoktatási módszereit is 

figyelembe véve – tudatosan a szókincs tematikus, és lehetőleg képileg is illusztrált oktatásán keresztül 

törekedtem a legszükséges nyelvtani ismeretek átadására, és minél alaposabb gyakoroltatására.  

A szókincs tematizálásánál főleg az első években hangsúlyos anatómiai nevezéktan igényeit vettem 

figyelembe. A szókincs és a nyelvtan elsajátítását és gyakorlását rövid leíró szövegek, feladatsorok illetve 

tematikus keresztrejtvények segítik.  

A gyakorlást segíti továbbá a jegyzethez kapcsolódó, a www.medi-lingua.hu honlapon elérhető gyakorló 

feladatok. 

Remélem, e jegyzet betölti feladatát, és hasznos, könnyen tanítható és tanulható segédletként szolgál majd 

minden érintett számára.  

 

Debrecen, 2019. január 

 

Répás László 

Debreceni Egyetem 

 

 

Ajánlás 
„A Latin terminológia fogorvoshallgatóknak c. könyv logikusan felépített fejezetek, áttekinthető ábrák, 

táblázatok és érdekes szövegek segítségével biztosítja, hogy a fogorvostanhallgatók értve tanulják az 

anatómiát, valamint, hogy fejezetről fejezetre egyre mélyebb bepillantást nyerjenek az általános klinikai és 

fogorvosi terminológiába is. Kiváló bevezetést nyújt a fogorvosi stúdium preklinikai és klinikai tárgyainak 

szakszókincsébe.” 

Fogarasi-Nuber Katalin, Ph.D. 

Semmelweis Egyetem 
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I. Bevezetés az orvosi terminológiába 
Történeti háttér 
Az európai orvosi szaknyelv (vagy terminológia) szókincse több forrásból táplálkozik. Szókincsét tekintve 

legkorábbi és egyben legnagyobb hányadát kitevő része ógörög eredetű szavakból áll, amelyek (latinos 

átírásban) a klinikai szakszókincs zömét alkotják (pl. cardiologia, nephropathia, gastritis), másodsorban latin 

szavakból, amelyek elsősorban az anatómiai nevezéktan (Nomina Anatomica) szókincsét képezik (pl. cor, 

ren, ventriculus); az arab közvetítés nyomát is számos szó őrzi (pl. vena saphena, alcohol). A mai orvosi 

nyelvben (főként a klinikum terén) ezen kívül számos modern nyelvi kifejezés is használatos, így francia 

eredetű szavak (masszázs, passzázs, plakk, pipetta, bougie), ill. olasz eredetűek (varicella, influenza, malária, 

belladonna) valamint egyre növekvő számú angol szakszó (bypass, stroke, sokk/shock, shunt). Mindemellett 

a görög-latin gyökerű orvosi nyelvet egyszerűen orvosi latinnak szokás nevezni, mivel a görög szóelemeket 

latinos átírásban és zömmel a latin nyelvtan szabályait követve tartalmazza.  

Görög gyökerek 
Az európai orvoslás és így az orvosi nyelv gyökerei is a Kr. e. 5. századi Hellászban 

keresendőek. A kószi Hippokratész (a képen jobbra) nevéhez kötődő ún. Corpus 

Hippocraticum mintegy 60 írásműve alkotja a görög orvosi szaknyelv 

alapszókincsét, amelyek betegségállapotokat írnak le illetve az orvoslás 

gyakorlati kérdéseit tárgyalják. A hippokratészi iskola képviselői úttörő szerepet 

játszanak a betegségeknek a megfigyelésen 

alapuló leírásában, ezzel vetve meg a racionális 

gyógyászat alapjait. Ekkoriban már használatosak 

többek között a következő szakkifejezek: phlebitis, 

nephritis, diagnosis, therapia. A Kr. u. 2. századi 

Rómában működő híres pergamoni orvos, 

Galénosz (a képen balra) elméletei pedig 

egészen a 18. századig meghatározóak 

maradnak a medicina terén. Noha voltak példák a latin nyelven írt orvosi 

témájú értekezésekre (Celsus De medicina; Cicero De natura deorum egyes 

részei), az orvostudomány nyelve egészen az ókor végéig a görög maradt. 

Ennek a ténynek köszönhető, hogy az orvosi 

szakszókincs zöme görög eredetű, és még az anatómiai terminológia is 

jelentős mértékben tartalmaz görög szótöveket.  

A latin, mint az tudományos világ nyelve  
A 16. századdal kezdődik az orvosi nyelv egységesítésére való törekvés, és 

ennek jegyében a humanista tudósok a klasszikus latin nyelvi formákhoz 

igyekeznek visszatérni. Ekkoriban Andreas Vesalius (képen), németalföldi 

anatómus érdeme, hogy korszakalkotó művében, De humani corporis fabrica 

(1543), a középkori latin szavakat a klasszikus latin kifejezésekkel 

helyettesítette, egyben a görög alapszavakat is felhasználva egységes 

anatómiai nevezéktant teremtett. Mivel egészen a 18. századig az európai 

tudományos nyelv a latin volt, minden mértékadó művet latin nyelven 

Hippocrates 
commons.wikimedia.org 

Galenus 
 commons.wikimedia.org 

Andreas Vesalius 
 commons.wikimedia.org 
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publikáltak, ezért a mai napig több területen megmaradt latin nevezéktan illetve terminológia használata: 

latin a növény- és állatrendszertan, a mikrobiológia nevezéktana, az anatómia, a patológia, a sebészeti 

eljárások és a gyógyszerrendeléstan terminusainak jelentős része. A görög nyelvből átvett, latinosított 

szavakra is a latin nyelvtan szabályait alkalmazzuk.  

Nyelvi jellemzők 
A görög nyelvnek a szóösszetételek terén, a latinnak a szóképzés és a szószerkezetek alkotásának terén 

nagyobb a produktivitása, ezért a két nyelv szerencsésen egészíthette ki egymást, és később lehetségessé 

vált a két nyelv elemeinek felhasználásával egészen új jelentésű tudományos szakterminusok alkotása is. 

(Pl. kardia > peri-cardi-um, myo-cardi-um, endo-cardi-um, cardi-o-vascul-aris, cardi-o-logia, cardi-o-myo-

pathia etc.; tendo, tendere, tetendi, tensum/tentum > tens-io, tens-or, ex-tens-io, ex-tens-or, in-tens-ivus, 

in-tens-itas, ex-tens-ivus etc.) Ezek a terminusok ma már nemcsak latin kontextusban használatosak, és 

nemcsak olyan szakterületeken, melyek már a középkorban is léteztek, hanem teljesen újakban is, mint pl. 

a genetikában, immunológiában. A mai orvosi szaknyelv Magyarországon tehát magyar nyelvű, de 

terminusai legnagyobbrészt görög–latin eredetűek. Vannak azonban területek, ahol a terminusok 

többszavasok, és itt természetesen a grammatikai konstrukció a latin nyelv szabályait követi.  

Az orvosi terminusok főbb típusai 
1. Az anatómiai nevezéktan fő fogalmai  

a. eredetüket tekintve jórészt 

i. latin eredetűek Pl. ren (vese), auris (fül), musculus (izom) 

ii. de vannak görög eredetűek is: Pl. ganglion (idegdúc), olecranon (könyökcsúcs); 

b. felépítésüket  tekintve lehetnek 

i. egyszavasok pl. humerus (karcsont), cranium (koponya) 

ii. többszavasok, azaz gyakran maguk mellé vesznek  

1. melléknévi jelzőt vagy jelzőket pl. tibia dextra (jobb sípcsont), os frontale 

(homlokcsont) musculus pectoralis major (nagy mellizom), jelezve az adott 

struktúra helyét, milyenségét stb.; 

2. illetve birtokos jelzőt vagy jelzőket  pl. caput humeri (a karcsont feje), basis 

cranii (koponyaalap), sulcus tendinis musculi (az ín hüvelyének barázdája); 

jelölve az adott csont vagy szerv részét;  

3. vagy mindkét fajta jelzőt pl. musculus rectus femoris (a comb egyenes 

izma), arteria circumflexa scapulae (a lapockát körülvevő verőér). 

2. A klinikai terminusok 

a. eredetüket tekintve nagyobbrészt 

i. görög eredetű szavakból ill. szótövekből, elő- és utótagokból állnak pl. icterus 

(sárgaság), dyspnoe (nehézlégzés) 

ii. kisebbrészt latin szavakból épülnek fel pl. decubitus (felfekvés), febris (láz) 

b. felépítésüket tekintve lehetnek 

i. egyszavasak és egyszerűek pl. rabies (veszettség) 

ii. egyszavas összetettek (praefixum + görög szótő + suffixum) pl. hyper-ton-ia (magas 

vérnyomás), nephr-itis (vesegyulladás) 

iii. többszavasok, maguk mellé véve a szó alapjelentését módosító 

1. minőségjelzőt pl. hepatitis acuta (heveny májgyulladás) nephropathia 

diabetica (cukorbajos vesebetegség) 

2. birtokos jelzőt pl. ulcus cruris (lábszárfekély). 
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Az orvosi terminológia és a latin nyelvtan 
A fentiek fényében az orvosi terminológia nyelvi megértéséhez és pontos alkalmazásához az alábbi latin 

nyelvtani ismeretek szükségesek: 

1. Igék 

Mivel a receptura szaknyelvében előforduló néhány felszólító módú igealak kivételével ragozott 

igékkel nemigen találkozik az orvostanhallgató, így az igeragozás rendszerének ismerete nem 

elengedhetetlen, azonban az alapvető igékből és igekötős (praeverbiumos) alakjaikból számos 

főnév, melléknév ill. melléknévi igenév képződik, amelyek ismerete miatt fontos  

a. a főbb igék szótári alakja (pl. duco, ducere, duxi, ductum, vezet)  

b. A belőlük képzett melléknévi igenevek (ab-duc-ens, távolító; duct-us 3 vezetett,), főnevek 

(duct-us, vezeték; ad-duct-io, odavezetés, közelítés) (ab-duct-or távolító) valamint 

melléknevek. 

2. Főnevek 

Mivel a főnevek elsősorban önállóan, illetve egyes és többes számú jelzős szerkezetek vagy birtokos 

szerkezetek részeként fordulnak elő, ezért nem az öt esetből álló teljes ragozás ismerete a lényeges, 

hanem  

a. a főnevek szótári alakja (egyes szám alanyeset és birtokos eset, nyelvtani nem; Singularis 

Nominativus, Sing. Genitivus, genus), (pl. vena, venae f) 

b. az öt főnévragozási osztály (declinatio) megkülönböztetése, 

c. az egyes és többes szám alanyeset és birtokos eset használata főneveknél és 

mellékneveknél, 

3. Melléknevek és melléknévi igenevek 

a. szótári alakja, végződései 

b. végződéseinek egyeztetése a jelzett főnévvel nemben, számban, esetben 

c. ennek megfelelően ragozási végződéseik egyes és többes szám alany és birtokos esetben, 

4. Számnevek 

Mivel a receptúrában a latin számnevek használata alapvető fontosságú, továbbá az anatómiában 

a sorszámnevek is gyakran előfordulnak ezért szükséges e téren 

a. a tőszámnevek és a sorszámnevek, valamint 

b. a római számok ismerete 2000-ig. 

5. Prepozíciók 

Noha prepozíciós kifejezések meglehetősen ritkák, de ezek igekötőként (praeverbium) vagy egyéb 

szókezdő előtagként (praefixum) gyakran előfordulnak, ezért jelentésük ismerete nélkülözhetetlen.



8 

A latin ábécé és a latin szavak kiejtési szabályai 
Eredetileg 21 betű: A BCDE F G H I KLM N OP QR ST VX  +  Y Z (a görögből) +J (a 16. századtól) 

 magánhangzók (lehetnek hosszúak vagy rövidek, írásban nem jelölik) 

 a rövid [ă] vagy hosszú [á]  malum (baj), malum (alma)  

e [e] vagy [é]    cervix, vena 

i [i] vagy [í]    tibia 

[j] mgh előtt és két mgh között  maior/major, ieiunum/jejunum  

o [o]vagy [ó]    os (csont), os (száj) 

u [u] vagy [ú]    cubitus, lumen 

gu, qu, su +mgh [gv], [kv], [szv]   lingua, aqua, suadeo 

y [i]     cylindricus, hypertonia, pylorus 

 ae, oe [é], [ö/ő]    caecum, oedema, DE: aërophagia, dyspnoē 

 mássalhangzók 

 c [c] magas mgh-k (e, i, y, ae, oe) előtt cervix, incisura, cysta, Caesar, coeliacus 

[k] minden más esetben  caput, collum, cubitus, crus, lac 

 s [sz] vagy [z]    sura, corpus, incisio, causa 

 ti [ci] mgh előtt    substantia 
[ti] msh előtt, ill. s/t/x után  tibia, combustio, suggestio 

 ch, ph, th, rh [kh/k], [f], [t], [r]  nucha, phalanx, thorax, rhinitis 

Olvasási gyakorlat  
bucca, buccae, femininum (f) 

corpus adiposum buccae  

musculus, musculi masculinum 

caput musculi 

caput, capitis, neutrum (n) 

musculus capitis 

coccyx, coccygis f 

os coccygis  

cuspides coronae dentis,  

dentes bicuspidati,  

eruptio, distobuccalis,  

dysgnathia, 

lactobacillus acidophilus,  

vaccina, siccus, 

occiput, occipitis n 

locus, loci m. 

sulcus, sulci, m. 

tussis sicca 

musculus occipitalis 

anaestheticum locale 

brachium, brachii, n. 

musculus biceps brachii 

saccus lacrimalis 

circulus vitiosus 

circulatio sanguinis 

musculus flexor hallucis 

oesophagus, oesophagi, m. 

carcinoma oesophagi,  

pulmo, pulmonis m 

oedema pulmonis 

musculus thoracicus 

vertebra thoracica 

vertebrae thoracicae 

abdomen, cavum abdominis 

articulatio sphaeroidea 

encephalitis lethargica 

phleborrhagia 

nephropathia diabetica 

phalanx, phalangis f 

chromosoma, symphysis  

trochanter major 

os frontale,  

os zygomaticum;  

ossa metacarpalia; 

ossicula auditus;  

oesophagus,  

oedema,  

psychologia,  

chromosoma, phagocyta,  

pneumothorax,  

sulphur, thrombosis, 

praepositio, sphaera,  

hypophysis,  typhus,  

aērophagia, diploë 

eupnoē, dyspnoē,  

foetor ex ore,  

Aloē vera,  

combustio,  

foetus, suggestio,  

sanguis, quinque,  

fibrae interdentales 

decussatae,  

foramen coecum,  

isthmus faucium;  

hypocalcificatio; 

aetiologia; eugnathia; 

substantia admantina;  

substantia eburnea;  

locus minoris resistentiae; 

diphyodont 

monophyodont 

canaliculi interradiculares 
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A főnevek szótári alakja 
musculus,  musculi   m   izom 
↓  ↓   ↓   
(egyes) alany (egyes) birtokos eset masculinum   
Sing. Nom. Sing. Genitivus 
izom  az izomnak a …ja/je hímnem  
 
Az alanyeset és a birtokos eset egy birtokos szerkezetben 

 alanye.     birtokos e.  alanye. birtokos e. 
      ↓           ↓        ↓       ↓ 

musculus capitis  caput musculi 
 

a fej izma   az izom feje 

↓       ↓        ↓       ↓ 

birtokos birtok   birtokos    birtok       fordított szórend 

 

 

 

 

Feladatok 

1. a. Osztályozza a főneveket a nyelvtani nemük szerint a szójegyzék segítségével! 

 

masculinum femininum neutrum 

   

1.b. Milyen végződéseket köthetünk jellemzően az egyes nemekhez? Mennyire 
általánosítható ez a megfigyelés? 
m: ______________________  f: __________________________ n: _____________________  

 m masculinum hímnem 
nemek: f     → femininum   → nőnem 
 n neutrum semleges 

os ● labium ● musculus ● palatum ● lingua ● alveolus ● uvula ● bucca ● enamelum ● 

substantia ● dentinum ● tonsilla ● pulpa ● dens ● vestibulum ● canalis ● gingiva ● cementum● 

diaphragma ● tunica ● dorsum● manus ● corona 
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2. Fordítsa le az alábbi latin kifejezéseket a szójegyzék segítségével! 

pulpa   _____________________ os   __________________ 

cavum pulpae  ______________________ cavum oris  __________________ 

musculus  ______________________ os   __________________ 

caput musculi  ______________________ margo ossis  __________________ 

labium   ______________________ lingua   __________________ 

frenulum labii  ______________________ corpus linguae  __________________ 

apex   ______________________ facies   __________________ 

foramen apicis  ______________________ facies corporis  __________________ 

dens   ______________________ gustus   __________________ 

radix dentis  ______________________ organum gustus __________________ 

 

Szójegyzék 1 - Vocabula 

Főnevek 
alveolus, alveoli m meder, mélyedés 
apex, apicis m csúcs 
bucca, buccae f pofa, orca 
canalis, canalis m csatorna 
caput, capitis n fej 
cavum, cavi n üreg, barlang 
cementum, cementi n cement 
corona, coronae f korona, koszorú 
corpus, corporis n test 
dens, dentis m fog 
dentinum, dentini n dentin 
diaphragma, diaphragmatis n rekesz, válaszfal 
dorsum, dorsi n hát 
enamelum, enameli n zománc 
facies, faciei f arc, felszín 
foramen, foraminis n lyuk 
frenulum, frenuli n fék 
gingiva, gingivae f íny 

gustus, gustus m ízlelés, ízlés 
labium, labii n ajak 
lingua, linguae f nyelv 
manus, manus f kéz 
margo, marginis m éle, széle vminek 
musculus, musculi m izom 
organum, organi n szerv 
os, oris n száj 
os, ossis n csont 
palatum, palati n szájpad 
pulpa, pulpae f fogbél, pulpa 
radix, radicis f gyökér 
substantia, substantiae f anyag, állomány 
tonsilla, tonsillae f mandula 
tunica, tunicae f hártya 
uvula, uvulae f nyelvcsap 
vestibulum, vestibuli n tornác 
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Latin rövidítések a nemzetközi és tudományos nyelvben 
Keresse meg a rövidítések teljes alakját, majd jelentésüket a táblázatban! 

confer ● ante meridiem ● exempli gratia ● per centum ● Curriculum Vitae 

● circa ● versus ● Philosophiae Doctor ● post meridiem ● id est ● Nota bene  

● post scriptum ● Anno Domini  ● et alii ● Requiescat in pace ● et cetera 

Latin Röv.  Jelentése 

Anno Domini A.D. 13) 1) délután 

 a.m.  
2) körülbelül 

 p.m.  
3) és mások, társszerzők 

 c., ca., cca.  
4) utóirat 

 C.V. or CV  
5) Nyugodjék békében! 

 cf.   
6) és a többi…, stb. 

 e.g.  
7) azaz, más szóval 

 et al.  
8) önéletrajz 

 etc.  
9) például 

 i.e.  
10) % 

 N.B.  
11) ellen 

 P.S.  
12) vesd össze, vö. 

 per cent.  
13) az Úr … évében 

 Ph.D.  
14) délelőtt 

 R.I.P.  
15) Jegyezd meg jól! 

 vs or v.  
16) szó szerint: a bölcselet doktora/tanára 

Keresse meg a latin közmondások, orvosi etikai elvek magyar megfelelőjét! 

Extra szókincs 
alea kocka 
alii mások 
anno  évben 
ante előtt 
bene jól 
centum száz 
cetera egyebek 
circa körül 
cogito gondolkodom 
confer vesd össze 

curat kezel 
curriculum pálya 
doctor tanár, tudós 
Dominus Úr 
ergo tehát 
errare tévedni 
est van 
et és 
exemplum példa 
gratia kedvéért 

humanum emberi 
iacta est  el van vetve 
id az 
in -ban, -ben 
medicus orvos 
meridies dél 
natura természet 
nil, nihil semmi 
nocere ártani 
nota jegyezd meg 

pace< pax béke 
per át, keresztül 
philosophia bölcselet 
post után 
requiescat nyugodjék 
sanat gyógyít 
scriptum írott 
sum vagyok 
vita élet 

Latin  Magyar 
Alea iacta est.  a) Gondolkodom, tehát vagyok 

Medicus curat natura sanat.  b) A kocka el van vetve. 

Cogito ergo sum.  c) Az orvos kezel, a természet gyógyít 

Nil nocere!  d) Tévedni emberi dolog. 

Errare humanum est.  e) Semmit se árts! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://en.wikipedia.org/wiki/A.D.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ante_Meridiem
http://en.wikipedia.org/wiki/12-hour_clock
http://en.wikipedia.org/wiki/Circa
http://en.wikipedia.org/wiki/Circa
http://en.wikipedia.org/wiki/Circa
http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sum%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Cf.
http://en.wikipedia.org/wiki/E.g.
http://en.wikipedia.org/wiki/Et_al.
http://en.wikipedia.org/wiki/Etc.
http://en.wikipedia.org/wiki/I.e.
http://en.wikipedia.org/wiki/Postscript
http://en.wikipedia.org/wiki/Per_cent.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Philosophy
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II. Síkok és irányok – Plana et directiones 
Irányjelölések a fogászatban 

A fogak felszíneit aszerint nevezzük, hogy az milyen 

szomszédos képletek felé tekint. A szájtornác felé néző 

felszín a facies ______________, amely aszerint, hogy milyen 

anatómiai képlettel érintkezik, a frontfogaknál lehet ajaki 

felszín, facies ______________, az oldalsó fogaknál pedig 

pofa felé néző felszín, facies _____________. A szájüreg felé 

tekint a facies _______________, amelynek másik neve a 

felső állcsont fogai esetében szájpad felé néző felszín, facies 

__________________, az alsó állcsont fogai esetében pedig 

nyelv felé néző felszín, facies _____________. Egymás felé 

tekintenek és egymással érintkeznek a a fogak approximalis 

felszínei, amelyek közül minden fogon a középvonal felé esik 

a facies ______________, – amely nem keverendő a testen alkalmazott medialis iránnyal –, a 

középvonaltól távolabbi felszín pedig a 

facies __________________.  

Az őrlőfogakon az ötödik felszín a 

rágófelszín, facies ______________, míg a 

metszőfogakon ez a metszőél, margo 

____________, a szemfogakon pedig a 

csücsök, cuspis. A rágófelszíntől a fognyak 

felé a _____________ irány mutat. A fog 

gyökerén az ínyszél felé a ____________ 

irány, a gyökércsúcs felé pedig az 

____________ irány mutat.  

Ellentétes irányjelzések összekapcsolásából adódnak a mesio-distalis, a vestibulo-oralis, illetve a 

cervico-radicularis kifejezések. Az őrlőfogak esetén pedig a pontos helyzet meghatározására 

használatosak olyan összetételek, mint pl. a cuspis mesio-palatinalis, radix disto-buccalis.  

(Szöveg: Kocsis-Savanya Gábor: Odontológia, JATE Press 2011., nyomán)
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Gyakorlat 

1. Igaz-hamis. A hamis válasz esetén tegye igazzá az állítást az aláhúzott szó 
cseréjével! 
Pl. A fogakon a distalis irány ellentéte a mesialis.   _I___ __________ 

Az alsó középső metsző egyik felszíne buccalis.    ____ __________ 

A felső második kisőrlő egyik felszíne lingualis.    ____ __________ 

A felső szemfog egyik felszíne occlusalis.    ____ __________ 

A felső második metszőfog labiálissal ellentétes felszíne a distalis. ____ __________ 

Az alsó hátsó kisőrlő lingualissal ellentétes felszíne a palatinalis. ____ __________ 

2. Kakukktojás 
oralis– lingualis – palatinalis – vestibularis    _____________________ 

buccalis – labialis – palatinalis – vestibularis    _____________________ 

mesialis – incisalis – approximalis – distalis    _____________________ 

lingualis – vestibularis – oralis – caudalis    _____________________ 

3. Szinonímák 
vestibularis  ____________________  gingivalis _____________________ 

oralis  ____________________  lingualis _____________________ 

4. Ellentétek 
mesialis ____________________  labialis  _____________________ 

incisalis  ____________________  lingualis _____________________ 

5. Nevezze meg a fog körülírt részét! 
A fognak az ajkak felé néző felszíne     _______________ 

A fogak szájtornác felé néző felszíne      ________________ 

A fogakon a gyökércsúcs felé mutató irány     ________________ 

A metszőfogak metszőéle     margo _________________ 

A mediánsík felőli és egyben szájtornác felőli gyökér  radix __________________ 

A mediánsíktól távolabbi, pofa felé eső csücsök   cuspis __________________ 

A fognak a szomszédos fogakkal érintkező felszínein áthaladó tengelye _________________ 

A fognak a szájtornác és a szájüreg felőli felszínei közötti átmérője __________________
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Síkok 

1. Adja meg a test síkjainak latin nevét az ábra és a szöveg értelmezése alapján! 
A testet középen jobb és bal félre osztó síkot nyílirányú középsíknak (mediansagittalis) nevezzük, a 

vele párhuzamos síkot ugyancsak nyílirányúnak (sagittalis < sagitta = nyílvessző) nevezzük, de a 

párhuzam miatt paramedian sagittalisnak is szokták nevezni. Erre merőleges, de szintén a test 

hossztengelyével párhuzamos a homlokirányú vagy frontalis sík, amely a testet elülső és hátsó részre 

osztja. Mindkét előbbi síkra merőleges a vízszintes sík (transversalis/horizontalis) sík, amely a testet 

felső és alsó részre osztja fel.  

1 homlokirányú sík, amely a testet elülső-hátsó félre osztja 

_______________________ 

2 vízszintes sík, amely a testet felső-alsó félre osztja 

___________________/____________________ 

3  nyílirányú sík, amely a testet jobb-bal, nem egyenlő részekre 

osztja: _______________________ 

4 nyílirányú középsík, amely a testet jobb-bal, egyenlő testfélre 

osztja _______________________ 

Főbb irányok az emberi testen  
A test hossztengelye mentén a fejhez közelebbi irányt fejvéginek (cranialis < cranium = koponya) vagy 

felsőnek (superior, -ius), a vele ellentéteset pedig farokvéginek (caudalis < cauda = farok) vagy 

egyszerűen alsónak (inferior, -ius) nevezzük. A test sagittalis síkjában az elülső (anterior, -ius) és a 

hátulsó (posterior, -ius), vagy a hasoldali (ventralis, -e < venter = has) és hátoldali (dorsalis, -e < dorsum 

= hát) jelölések használatosak. A páros testrészek esetén a jobb (dexter, -tra, -trum) és a bal (sinister, 

-tra, -trum) megkülönböztetést alkalmazzuk. A test frontalis síkjában a median síkhoz közelebbi 

helyzetre a medialis a tőle távolabbit pedig a lateralis kifejezéssel jelöljük. A median síkban való 

helyzetet a medianus jelző írja le, míg három, közel párhuzamos képződmény közül a középsőre a 

medius/intermedius kifejezés vonatkozik. A végtagokon, azok hossztengelye mentén a törzshöz 

közelebbi helyzetre a proximalis, a törzstől távolabbira pedig a distalis jelző utal. A test 

hossztengelyére merőleges lábon a talpi (plantaris) és a lábháti (dorsalis) megjelölések használatosak. 

Az alkaron és a kézen alkalmazzuk a tenyéri (palmaris, -e/volaris, -e) és a kézháti (dorsalis, -e) 

megjelöléseket. Ezen túlmenően a külső elhelyezkedést az externus, -a, -um, a belsőt az internus, -a, 

-um kifejezés jelöli, vagy (jellemzően az izmoknál) a felszíni  (superficialis, -e) és a mély (profundus, -a, 

-um) kifejezés írja le.

(©Tolnai Zsolt, Répás László) 
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2. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő anatómiai irányjelzésekkel a szöveg és az 
ábrák segítségével! 

1. Egy ábra elölnézete aspectus _____________, hátulnézete pedig aspectus _______________. 

2. A gerincvelői idegek hasi irányú ideggyöke a radix ___________, a hátirányú ideggyök pedig a 

radix ______________. 

3. A felső végtag latin neve extremitas _________________, az alsóé pedig extremitas 

_____________. 

4. A járulékos ideg koponyai gyökere a radix ______________, az egyik agyideg magjának farokvégi 

része pedig a pars _________________.  

5. A végtagcsontok törzshöz közelebbi ízvége az epiphysis _________________, a törzstől távolabbi 

ízvége pedig az epiphysis ______________________. 

6. A jobb szem latinul oculus __________________, a bal szem pedig oculus ________________. 

7. A sípcsonton a test középsíkjához közelebbi bütyök a condylus ___________________, a 

középsíktól távolabbi bütyök pedig a condylus ______________________.  

8. A kézközépcsontok izomzatának tenyéri rétege a musculus interosseus ________________, 

ugyanezen izmok kézháti rétege pedig a musculus interosseus ____________________. 

9. A lábfej lábháti irányú hajlítása a flexio ______________, a talp felé való hajlítása pedig a flexio 

________________.  

10. Az ujjak felszíni hajlító izma a musculus flexor digitorum ________________, a mély pedig a 

musculus flexor digitorum ___________________  
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3. Igaz – Hamis. Jelölje az állítás mellett a megfelelő kezdőbetűvel. Ha az állítás 
hamis, javítsa ki az aláhúzott szót arra, amely igazzá teszi az állítást! 
A kéztő a könyökhöz képest distalis helyzetű.    ____ _______________ 

A mediansagittalis sík a testet dexter és sinister félre osztja. ____ _______________ 

A horizontalis sík a testet anterior és posterior félre osztja. ____ _______________ 

A mellkas helyzete a hashoz képest inferior.    ____ _______________ 

A kisujj helyzete a hüvelykujjhoz képest sinister.  ____ _______________ 

Anatómiai pozícióban a palmaris irány egyezik a lateralisszal. ____ _______________ 

4. Kakukktojás. Válassza ki a kifejezések közül a nem oda illőt. Választását 
idokolja! 
palmaris – ventralis – plantaris – anterior    _____________________ 

medialis – sagittalis – horizontalis – frontalis    _____________________ 

5. Szinonímák. Írja a kifejezés mellé a szinonímáját!  
dorsalis  ____________________  cranialis _____________________ 

inferior  ____________________  horizontalis _____________________ 

palmaris  ____________________  anterior  _____________________ 

6. Antonímák. Írja a kifejezés mellé az ellentétpárját! 

extremitas superior   ↔  extremitas _______________ 

meatus acusticus externus ↔ meatus acusticus __________________ 

musculus profundus  ↔ musculus ________________ 

meniscus lateralis  ↔ meniscus ________________ 

pes dexter   ↔ pes _____________________ 

nervus interosseus plantaris ↔ nervus interosseus _________________ 

phalanx proximalis  ↔ phalanx _________________ 

regio carpi volaris  ↔ regio carpi _______________ 

7. Egészítse ki a megfelelő kifejezéssel a mondatot! 
A szegycsont a gerincoszlophoz képest______________ helyzetű. 

Anatómiai pozícióban a hüvelykujj a kéz ______________ oldalán helyezkedik el, a kisujj pedig a 

______________ oldalon.  

A kézujjak a felső végtag ________________ részén helyezkednek el.  

A belboka (bokaízület belső oldala) latinul malleolus ________________, a külboka (a bokaízület 

külső oldala) pedig malleolus ____________.  
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A melléknevek szótári alakja 

Nem m f n 

3
- 

vé
g

ű
 -us/-er -a -um 

internus interna internum 

dexter dextra dextrum 

2
-

vé
g

ű
 

-is -is -e 

medialis medialis mediale 
2

-
vé

g
ű

  

-ior -ior -ius 

superior superior superius 

1
- 

vé
g

ű
 -ns/-x -ns/-x -ns/-x 

ascendens 
simplex 

ascendens 
simplex 

ascendens 
simplex 

A melléknevek típusai 
A melléknevek 3-, 2- vagy 1-végűek lehetnek. A háromvégűeknek mind a három nemre külön 

végződésük van, a kétvégűeknek a m. és f. végződése megegyezik, az egyvégűeknek mindhárom 

nemben ugyanaz az alakjuk. 

3-végűek: 
nem  (m)  (f)  (n) 

internus, -a, -um 

internus 3 

-US 

internus 

-A 

interna 

-UM 

internum 

dexter, -tra, -trum 

dexter 3 

-ER 

dexter 

-A 

dextra 

-UM 

dextrum 

Egyeztetés musculus (m.) internus 

 oculus (m.) dexter 

vena (f) interna  

auris (f) dextra 

organum (n.) internum  

brachium (n) dextrum 

2-végűek (-is/-e):  
nem (m)  (f)  (n) 

frontalis, -e 

frontalis 2 

-IS 

frontalis 

-IS 

frontalis 

-E 

frontale 

Egyeztetés musculus (m) frontalis regio (f) frontalis os (n) frontale 

2-végűek (-ior/-ius): 
nem (m)  (f)  (n) 

superior, -ius 

superior 2 

-IOR 

superior 

-IOR 

superior 

-IUS 

superius 

Egyeztetés musculus (m) superior extremitas (f) superior membrum (n) 

superius 

1-végűek:  
nem (m) (f) (n) 

ascendens ascendens ascendens ascendens 

Egyeztetés ramus (m) ascendens aorta (f) ascendens colon (n) ascendens 
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Feladatok 

1. Figyelje meg az alábbi jelzős főnevekben a melléknevek és a főnevek 
végződését, majd állapítsa meg, milyen nemű a jelzős főnév! 

Jelzős főnév Nem Jelzős főnév Nem 

foramen coecum  palatum molle  

musculus profundus  musculus triceps  

labium inferius  margo posterior  

caput breve  tonsilla palatina  

margo incisalis  facies lunata  

facies occlusalis  os frontale  

corpus humanum  manus sinistra  

glandula salivaria  tunica externa  

dens caninus deciduus inferior sinister  dens molaris superior primus dexter  

2. Adja meg a melléknevek végződéseit a három nyelvtani nem szerint! 
Szótári alak  masculinum  femininum  neutrum 

dentalis 2  dental___  dental___  dental___ 

inferior 2  infer__   infer__   infer__ 

bicuspidatus 3  bicuspidat__  bicuspidat__  bicuspidat__ 

interradicularis 2 interradicular__ interradicular__ interradicular__ 

salivarius 3  salivari__  salivari__  salivari__ 

posterior 2  poster__  poster__  poster__ 

tertius 3  terti__   terti__   terti__ 

apicalis 2  apical__  apical__  apical__ 

maior 2   ma__   ma__   ma__ 

minor 2   min__   min__   min__ 

permanens   permane___  permane___  permane___ 

4. Válassza ki és húzza alá a főnév nemének megfelelő melléknévi alakot! 

Pl.: arteria profundus/profunda/profundum 

tunica (f) medius/media/medium 

facies (f) mesialis/mesiale 

ligamentum (n) periodontalis/periodontale 

bucca (f) dexter/dextra/dextrum 

margo (m) superior/superius 

membrum (n) inferior/inferius 

septum (n) interalveolaris/interalveolare 

extremitas (f) superior/superius 

radix (f) mesiobuccalis/mesiobuccale 

margo (m) interosseus/interossea/interosseum 
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alveolus (m) dentalis/dentale 

substantia (f) adamantinus/adamantina/adamantinum 

5. Egyeztesse a melléknevet a főnévvel nemben! 

Főnév + melléknév Jelzős szerkezet 

arteria (f), collateralis 2 arteria collateralis 

caries (f), siccus 3   

dens (m), praemolaris 2, superior 2, secundus 3,   

ligamentum (n), longus 3  

foramen (n), mentalis 2   

os (n), temporalis 2  

cornu (n), minor 2  

cuspis (f), distopalatinalis 2  

os (n), longus3  

genu (n), dexter 3  

substantia (f), eburneus 3   

tuberculum (n), molaris 2  

hallux (m), sinister 3  

6. Fordítsa latinra a jelzős főneveket, használja az alábbi főneveket! 
mély izom  _________________ ___________________ 

kemény szájpad _________________ ___________________ (durus 3) 

alsó ajak  _________________ ___________________ 

metszőél  _________________ ___________________ 

rágófelszín  _________________ ___________________ 

kétcsücskű fog  _________________ ___________________ 

belső szerv  _________________ ___________________ 

középső hártya  _________________ ___________________ 

felső szél  _________________ ___________________ 

facies, labium, margo, musculus, organum, palatum, tunica, 
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Szójegyzék 2- Vocabula – Síkok és irányok 
intermedius, intermedia, intermedium (3) közbülső 

anterior, anterius (2) elülső 

apex radicis dentis foggyökércsúcs 

apicalis, apicale (2) a foggyökércsúcs felé mutató irány 

approximalis, approximale (2) a fogak egymás felé tekintő felszíne 

bicuspidatus 3 kétcsücskű (fog) 

buccalis, buccale (2) a pofa/orca felé néző felszín 

caudalis, caudale (2) farokvégi 

cervix dentis fognyak 

cervicalis, cervicale (2) a fognyak felé mutató irány 

collateralis, collaterale (2) mindkét oldali 

corona dentis fogkorona 

cranialis, craniale (2) fejvégi 

cuspis, cuspidis f csücsök, csúcs, hegy 

dexter, dextra, dextrum (3) jobb oldali 

distalis, distale (2) végtagon a törzstől, fogíven a középvonaltól távolabbi  

dorsalis, dorsale (2) hátoldali (kéz-, lábháti is) 

externus, externa, externum (3) külső 

facies occlusalis rágófelszín 

frontalis, frontale (2) homlokirányú (sík); homloki 

gingiva, gingivae f fogíny 

gingivalis, gingivale (2) a fogíny felé mutató irány 

horizontalis, horizontale (2) vízszintes (sík) 

humanus, humana, humanum (3) emberi, emberies 

incisalis, incisale (2) a metszőél felé mutató irány 

inferior, inferius (2) alsó 

internus, interna, internum (3) belső 

labialis, labiale (2) az ajak felé néző felszín 

lateralis, laterale (2) középsíktól távoli 

lingualis, linguale (2) a nyelv felé néző felszín, nyelvhez tartozó 

margo incisalis metszőél 

medialis, mediale (2) középsíkhoz közeli irány 

mediansagittalis, mediansagittale (2) középső nyílirányú (sík) 

medianus, mediana, medianum (3) a középsíkban elhelyezkedő 

medius, media, medium középső, két másik képlet között középen lévő 

mesialis, mesiale (2) a középvonalhoz közelebbi fogfelszín 

occlusalis, occlusale (2) a rágófelszín felé mutató irány 

oralis, orale (2) a szájüreg felé néző felszín 

palatinalis, palatinale (2) a szájpadcsont felé néző felszín 

palmaris, palmare (2) tenyéri 

plantaris, plantare (2) talpi 

posterior, posterius (2) hátulsó 

profundus, profunda, profundum (3) mély, mélyen fekvő 

proximalis, proximale (2) végtagon törzshöz közeli 

radix dentis foggyökér 

sagittalis, sagittale (2) nyílirányú, előről hátrafelé haladó (sík/tengely) 

sinister, sinistra, sinistrum (3) bal oldali 
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superficialis, superficiale (2) felszíni 

superior, superius (2) felső 

transversalis, transversale (2) harántirányú (sík/tengely) 

ventralis, ventrale (2) hasoldali 

vestibularis, vestibulare  (2) a szájtornác felé néző felszín 

volaris, volare (2) tenyéri 

 


