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Adatok a hazai iskolafogászat történetéhez 

 
 
Árkövy József 1881-ben megjelent 'A fogak gondozása gyermekeknél és felnıtteknél' c. 
tanulmányában az iskolások rendszeres fogászati ellenırzését, a fogbajok, és a fogváltás utáni 
maradandó fogak rendszeres kezelését indítványozta.1 A megvalósulás támaszát az 
iskolaorvosi rendszerben jelölte meg. Valójában azt a nyugat-európai gyakorlatot kívánta 
magyar földön megvalósítani, ahol már az általános egészségi felmérést összekötötték a 
fogászati ellenırzéssel. Az elsı hazai ilyen irányú felmérést Unghvári Péter (1837–1918) 
szegedi fogorvos végezte el ezer gyereken, akiknél a tejfogak 22,5%-a, a maradandó fogak 
7,75%-a volt szuvas. Az életkori határ 6–15 év volt.2 

A magyar fogorvosi közélet különbözı fórumain a XIX. század utolsó évtizedeiben 
egyre több elıadás hangzott el az iskolafogászat fontosságáról. Így például 1896-ban Wolf 
Márton az Országos Fogorvosi Kongresszuson „Szájhigiénia az iskolában” címmel tartott 
nagy hatású elıadást, amelynek nyomán Bíró Zsigmond javasolta: 

 
„…az iskoláknál fogorvosok alkalmaztassanak, kiknek feladatuk az iskolákat látogató 
gyerekek évenkénti megvizsgálása, szükségesnek mutatkozó kezelések elrendelése, 
esetleg a szegényeket ingyen kezelni.” 

 
E gondolatnak azonnal lettek követıi: Zilz Julián volt katonaorvos – késıbb Bécsben 

magántanár – Gyulafehérváron önkéntes iskola-fogorvosi gyakorlatot folytatott, míg Halász 
Henrik Miskolcon tartott gyermekfogászati rendelést. Mindkettıt követte Kantorowicz Alfréd 
késıbb megfogalmazott, ún. szisztémás kezelési elve, ami a rendszeres ellenırzést és kezelést 
jelentette. 

Baittrok József 1908-ban, Bauer Samu 1909-ben javasolta a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumnak az „iskolai fogklinikák” felállítását.3 A felterjesztés külföldi példákon 
alapult, ugyanis az iskolafogászati ellátás szempontjából lényeges esemény, hogy 1902-ben 
Ernst Jessen, a strasbourgi egyetem fogászati professzora, Strasbourgban megnyitotta a város 
iskolafogászati rendelıjét, amit még abban az évben az egyetem gyermekfogászati klinikaként 
bekebelezett. Ennek nyomán nyílt meg 1904–1911 között Darmstadtban, Offenbachban, 
Frankfurtban, Berlinben, Lipcsében, Nürnbergben és a dániai Koppenhágában a 
gyermekfogászati rendelık sora. 
 

                                                 
1 Vö.: Salamon Henrik: A magyar stomatológia (fogászat) története a legrégibb idıktıl napjainkig. Bp., 1944. 

Fogorvosok Országos Egyesülete. 752 p. 
2 Budapest székesfıváros iskolafogorvosi intézményének tízéves története és tapasztalatai 1922–1932. Bp., 1933. 

Székesfıváros. 109 p.; Huszár György: A fıvárosi gyermekfogászat története. = Fogorvosi Szemle 81 (1988) 
pp. 119–123. 

3 Salamon Henrik id. mőve 



A gyermekfogászati ellátás feladatai 

 

A gyermekfogászati ellátás feladatait Jessen 1902-ben kiadott könyvében a következıképen 
foglalja össze: 
 

„…Túlhaladott álláspont volna ma arról beszélni, hogy a szuvas fogak minı zavarokat 
idézhetnek elı egészségi állapotunkban, és mennyire befolyásolja a gyermeket, mind 
testi, mind lelki fejlıdésében, ha fogazata rágásra alkalmatlan. A szuvas fogak 
nemcsak a magunk egészségét, hanem embertársainkét is veszélyeztetik, amiért is 
módszereket kell keresni e veszedelem kiküszöbölésére, annyival is inkább, mert a 
fogszuvasodás a legelterjedtebb népbetegségé vált. E népbetegségnek a javulása fog- 
és szájállapot gyógyítása útján csakis az iskolákban érhetı el, annyival inkább, mert a 
foghigiénia az iskolai higiéniának az integrált része. Majdnem minden gyerek fogazata 
beteg. A következményes fogbetegségek a tanítás menetét kedvezıtlenül 
befolyásolják.” 

 
Strasbourgban kimutatták, hogy az iskolai fogászati klinika látogatása és az ott 

megejtett vizsgálatok által elvesztett órák száma sokkal kevesebb volt, mint amennyit azelıtt 
kitett a fogfájás és a következményes bántalmak miatt mulasztott órák száma.4 Itt mondták ki, 
hogy a harmadik életévtıl kezdve minden gyermek szájának egészségi állapotát évenként 
legalább kétszer meg kell vizsgálni. A nagyobb gyermekek esetében kétségtelenül rendkívül 
nagy a tanszemélyzet feladata, mert közremőködésük és segítségük nélkül az iskola-fogorvos 
úgyszólván tehetetlen. A kezelést a tanítónak az iskolában elhangzó felvilágosító, bevezetı 
szavainak kell megelızni. A fogápolást az iskolában ténylegesen gyakoroltatni kell. Az 
iskoláskorú gyerekek kezelését és rendszeres száj- és fogegészségi vizsgálatát díjtalanul kell 
megejteni. 

A strasbourgi fogászati klinika gyermekfogászati programja korszakos jelentıségő az 
iskolafogászat történetében. A követı államok – köztük hazánk is – nemcsak magát az 
intézményt kívánták a maguk területén megvalósítani, hanem a tevékenységnek keretet is 
óhajtottak adni. A „keret”, az iskolaorvosi intézmény volt, csupán ennek kellett 
iskolafogászati felhatalmazást adni. 

Budapesten 1909-ben, Magyarevits Mladen tiszti fıorvos és helyettese, valamint Végh 
János I. kerületi tisztiorvos iskola-fogorvosi szabályzatot dolgozott ki, amelynek nemcsak 
szakmai vonatkozásai és elıírásai voltak, hanem a fıváros területén minden közigazgatási 
kerületben kívánt iskolafogászati rendelıt szervezni. Sajnos ez a terv nem valósult meg, az 
elsı világháború eseményei is akadályozták a létrejöttét. 

Az iskola-fogorvosi ellátás megszervezésére az elsı hazai kísérlet 1919-bıl származik. 
A Tanácsköztársaság Munka- és Népjóléti Népbiztosságának 2. és 39. számú rendelete teljes 
ellátást írt elı az iskolás és tanköteles ifjúság egészére vonatkozóan. A rendelet ugyan még 
nem intézkedett a gyermekfogászati rendelık felállításáról, csupán ennyit fogalmazott meg:  

                                                 
4 Uo.  



„…minden gyakorló fogorvos tartozik saját rendelıhelyiségében és felszerelésével 
naponta két óra hosszat a hozzá utalt iskolás gyerekek fogait kezelni. Ezért a 
mőködésért havi 1000 koron díjazás jár, valamint a felhasznált anyagok értékének 
megtérítése.” 

 
 

Az iskolafogászati hálózat kiépítése 

 

A trianoni békeszerzıdés után, 1920-ban fontos kormányzati és helyhatósági intézkedések 
történtek az új állami helyzetnek megfelelı egészségügyi kormányzat kialakítására, így a 
népiskolai hálózat átszervezésével sor került az iskolaorvosi ellátás átalakítására is. 

Ezekben az években, a magyar egészségügyi ellátás tökéletesítése szempontjából, a 
hazai egészségügyi kormányzás komoly figyelemmel fordult az Egyesült Államok felé. 
Állami ösztöndíjakkal, különbözı meghívásokkal számos szakember tanulmányozta az 
amerikai ellátási rendszereket, többek között az iskola-egészségügyi állapotokat. 

Ennek nyomán Végh János tiszti fıorvos Budapesten elrendelte az iskolafogászati 
hálózat kiépítését. A hat kijelölt rendelı felszerelésében jelentıs segítséget kapott az Amerikai 
Vöröskereszt magyarországi missziójától, elsısorban John Pedow orvos-kapitánytól, akinek 
segítségével a teljes felszerelést, öt évre az itt dolgozó orvosok és asszisztensek honorálását 
biztosították. Az Amerikai Vöröskereszt feltétele csak annyi volt, hogy a kijelölt helyiségek 
hideg-meleg vízzel, gázzal és villannyal legyenek felszerelve.5 A fıváros 12 fogorvost és 6 
asszisztenst alkalmazott, a fogorvosi szolgálat élére Rónay Gusztáv fıorvost nevezték ki. A 
központi intézet a Mester utcában volt, amely alá a Krisztina tér 4., a Lajos u. 1., a Váci út 
57., az Aréna u. 25., az Örömvölgyi u. 2., a Mester u. 19. (ez volt egyben a központi intézet is) 
alatti rendelık tartoztak. 1924-ben az intézményi hálózat a Nyár utca 9., valamint a kıbányai 
Szent László tér 1. sz. népiskolában mőködı rendelıkkel gyarapodott. A „gyakorlat” szerint a 
szülıi értekezleteken a fogorvosok tartottak felvilágosítást a fogellenırzés szükségességérıl, a 
szuvas fogak következményeirıl, s csak önkéntes alapon és szülıi beleegyezéssel 
kezdıdhetett meg a gyermekfogászati ellátás. Végh János tiszti fıorvos 1922-ben kelt, a 
Székesfıváros közgyőlésének benyújtott éves jelentésében a következıket írta: 
 

„…remélem, hogy a hat fogorvosi intézettel sikerülni fog az iskolákat elhagyó tanulók 
fogait annyira rendbe hozni, hogy ép fogazattal kerüljenek ki az életbe, míg az alsó 
osztályú tanulók fogait, kik a jövı tanévben úgyis tovább fognak tanulni, módunkban 
lesz a jövı tanévben szanálni. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy rögtön beavatkozást 
igénylı fogbetegek soron kívül is ne vétessenek kezelés alá.”6  

 
Itt kell megjegyeznünk, hogy Bécsben 1920-ban, Prágában 1922-ben szervezték meg a 

magyarhoz hasonló gyermekfogászati rendelıket. 

                                                 
5 Uo. 
6 Rónay Gusztáv: A tanulók fogai. In: Elıadások az iskolaegészségügy körébıl. Bp., 1929. Franklin. (Az 

Egészség könyvtára 20.) 



Az iskolafogászat – a feltételezett idegenkedés ellenére – sikert aratott, hiszen az elsı tíz 
évben – éppen az elsı rendelık túlterheltsége és az egyes rendelık közötti távolság nagysága 
miatt – fokozatosan bıvült. 1928-ban a Prohászka Ottokár utcában, 1930-ban a Váci út 1. sz. 
és a Raktár utca 1. sz. alatt mőködı általános iskolában is nyitottak újabb rendelıt. Ez 
utóbbiak megnyitásánál figyelembe kell vennünk, hogy a gazdasági válság idıszakában 
szervezıdtek, a fıváros súlyos gondjai mellett sem a leépítés, hanem az egészségügyi 
intézmények fejlesztésén munkálkodott. A szakszerő ellátás érdekében 1924-tıl röntgen 
részlegek is mőködtek, amelyek a felvételek készítése mellett röntgen-sugárzással is 
foglalkoztak. 

A fıvárosi iskolafogászati hálózat élén tíz éven át Aranyosmaróthi Rónay Gusztáv állt, 
aki e tisztsége elıtt a Székesfıvárosi Alkalmazottak Segítıalapja (MABI egyik jogelıd 
intézménye) fogászati rendelıjét vezette. Utóda id. Hollósy Ede fıorvos lett, aki fogászati 
ismereteit Árkövy József klinikáján sajátította el, majd 1906-ig a klinika munkatársa volt. 
Fogorvosi gyakorlata mellett, iskolaorvosként is mőködött. 1922-tıl a fıvárosi iskola-
fogorvosi szolgálatban is tevékenykedett. Ismert egyénisége volt a fogorvosi közéletnek: a 
Magyar Fogorvosok Egyesületének egyik alapítója, vezetıségi tagja és éveken át pénztárosa.7 

Az iskola-fogorvosi ellátás megszervezését a szakmai körök örömmel fogadták, 1922-
ben Szabó József professzor, a budapesti Stomatológiai Klinika igazgatója elıadássorozatot 
tartott a kijelölt iskolai fogorvosok részére, „az elıadás keretében ismertette azokat az 
irányelveket, amelyeket az iskola-fogorvosoknak munkájukban követni kell, úgy a tejfogazat, 
mint az állandó fogazat tekintetében. Ezen alapelvek és az alapvetı princípiumok lényeges 
hatással voltak a kezelési elvek kialakítására.” – írta 1923-ban a tanfolyamról a 'Magyar 
Fogorvosi Szemle' híranyaga. Ugyanakkor Szabó József – egy hozzászólásában a Bp.-i 
Királyi Orvosegyesületben – felhívta a figyelmet a szakirodalom gyermek-fogorvosi 
vonatkozásainak figyelemmel kísérésére. Abbeli kérését is megfogalmazta, hogy 
Székesfıváros mindig a legkiválóbb mőszereket, anyagokat biztosítsa számukra és mindenkor 
a legmesszemenıbben méltányolja az intézmény kívánságait. Az intézet beszámolója szerint:  
 

„Az elsı években a gyermekkori pulpakezelés kérdései okozták a gondokat. A 
pulpakezelés, a gyökérkezelés az iskolafogorvosi intézetek elsı éveiben sokkal 
nagyobb jelentıséggel bírt, mint késıbb, amikor a szisztémás kezelés folytán évrıl 
évre csökkent a gyökérkezelendık száma a rendszeres kezeléseken átesett 
osztályokban. Ma már (1934) az iskolafogorvosi intézetekben a rendelési idı 
legnagyobb részben szisztémás kezelés folyik és így a szisztémás rendszer kiépítésével 
kapcsolatban egyre inkább háttérbe szorulnak azok a problémák amelyet az 
iskolafogorvos számára a pulpa- és a gyökérkezelések jelentenek… A mi rendszerünk, 
egységes vezetése alatt álló decentralizált rendszer. Ennek a rendszernek kétségtelen 
fölénye a mannheimi, ún. szabadválasztásos rendszerrel szemben abban rejlik, hogy az 
utóbbi csupán gyógyító, orvosi munka, míg a szisztémás rendszerő iskolafogorvosi 
kezelés elsısorban profilaktikus orvosi munka.”8 

 

                                                 
7 Huszár György id. mőve 
8 Lásd: Elıadások az iskolaegészségügy körébıl. Bp., 1929. Franklin. 323 p., 1 t. (Az Egészség könyvtára 20.) 



Az iskolafogászati hálózat felvetette a gyermek-, illetve a gyermek-fogorvosi 
szakképzés szükségességét, amelynek elvi alapjait a Magyar Fogorvosok Egyesülete vezette 
be. Ez folytatás lett annak az elıadássorozatnak, amelyet még 1922-ben Szabó József 
professzor tartott a Stomatológiai Klinikán az elsı kijelölt iskola-fogorvosoknak. Mindez 
végül is az 1927-ben felállított Országos Közegészségügyi Intézet szakorvosi programjában 
valósult meg. A Magyar Fogorvosok Egyesületével kapcsolatos Oravecz Pál, a hazai 
gyermekfogászat kiemelkedı egyéniségének 1926. évi elıadása – 'Az iskolafogorvosi 
intézmény mai állása Közép-Európa országaiban' címmel –, amelyben kritikát mond a 
formálódó hazai iskolafogászati hálózatról: nem elég korszerő a felszerelés, sok a 
gyakorlatlanság, kezdetleges a szervezés, nem elégséges a felvilágosítás a tanárok és a szülık 
felé, kevés a rendelési idı, a szakszemélyzet; szinte programot adva késıbbi szakmai 
tevékenységének.9 
 
 

A vidéki ellátás megszervezése 

 

Budapest gyermekfogászati tapasztalatai és eredményei teremtették meg a vidéki ellátás 
szervezésének elméleti alapját, amit már az Országos Közegészségügyi Intézet végzett. Az 
OKI Gödöllın szervezte meg az elsı egészségügyi mintajárást, „amit a tudomány a falu 
rendelkezésére bocsáthat, meg kell honosítani” – elvet érvényesítve. Párhuzamosan több 
helyen is mintajárást szerveztek, ezeken a helyeken – más intézménnyel és védınıi hálózattal 
együtt – egészségház, új iskola és iskolafogászati rendelı is épült. A szükséges anyagi 
fedezetrıl részben a Rockefeller Alapítvány gondoskodott, melynek hozzájárulása – 
hasonlóan, mint a budapesti gyermekfogászati ellátás vonatkozásában az Amerikai 
Vöröskereszt támogatása – idıvel csökkent, fokozatosan átengedve e feladatot a különbözı 
minisztériumoknak és helyi hatóságoknak. A felvilágosító munka mellett az egészségügyi 
felméréseket és a gondozási hálózat kiterjesztésének munkáját az általános egészségügyi 
védını szervezte, a hatáskör új elemét a fogászati ellenırzés adta. Ez részben a rendszeres 
fogápolás népszerősítésére adott alkalmat, részben lehetıséget nyújtott a szükséges 
fogkorrekciók elvégzésére is. Az elsı felmérés szerint a falusi gyerekek 90%-ánál találtak 
valamilyen kóros fogászati elváltozást, a gyerekek 1%-a volt valaha fogorvosnál. A falusi 
iskolafogászat létesítésére két út nyílt: vagy iskolafogorvosi központok létesítése nagyobb 
helységekben, azzal a rendeltetéssel, hogy az odaszállított gyerekeket megszőrjék, illetve 
ellássák, vagy az iskolafogászati intézményt kellett az „iskolához szállítani”.10 

Az OKI az utóbbi megoldást választotta. Mozgó iskolafogászati ambulanciákat hoztak 
létre (a Rockefeller alapítvány segítségével): a felszerelést három ládában helyezték el, amit 
adott esetben akár szekéren is szállíthattak. Egy ilyen mozgó rendelı egy év alatt kb. ezer 
gyermekfogászati beavatkozást volt képes elvégezni. 1932-ben a falvakban már 14 mozgó 
iskolafogászati ambulancia mőködött, számuk 1940-ben 64-re emelkedett. 

                                                 
9 Elıadások a gyermekfogászat és az iskolafogászat körébıl. Szerk. és sajtó alá rend.: Oravecz Pál. Bp., 1935. 

Iskolafogorvosi Továbbképzı Tanfolyam. 403 p.  
10 Birtalan Gyızı: Adatok a két világháború között Magyarországon végzett szervezett egészségvédelmi 

munkáról, különös tekintettel az OKI tevékenységére. = Communicationes de Historia Artis Medicinae – 
Orvostörténeti Közlemények. Vol. 87–88. (1979) pp. 181–218. 



A falusi iskolafogászat létrejöttében és segítésében jelentıs szerepe volt Szabó József 
professzornak és Oravecz Pálnak, az elsı gödöllıi iskolafogászati rendelı szervezıje és 
vezetıje Hamar Pál volt. A vizsgálatok során talált elváltozásokról írásban vagy a védını 
útján értesítették a szülıket. A korrekciót a biztosítottaknál vagy a jómódúaknál a 
magánorvos, a szegényeknél a hatóság által megbízott orvos végezte el. A tapasztalat azonban 
az volt, hogy a jómódúnak minısített szülık közel kétharmada – „úgy is új fog nı a romlott 
tejfog helyébe!” – nem hozatta rendbe gyermeke fogazatát, így a szegény sorsúak, akiknél 
ingyenesen végezték el a beavatkozást, jobban jártak. Itt fordított volt az arány, kétharmadnál 
többen végeztették el a szükséges fogászati beavatkozást gyermeküknél.11 

Az iskolafogorvosi rendelık tevékenységének megindítása egyben a tudományos 
felmérések és a szakirodalmi munkák kiadásának kezdetét is jelentette. Ebbıl a szempontból 
jelentıs Rónay Gusztávnak az Országos Közegészségügyi Egyesület Iskolaorvosi és 
Egészségtantanári Szakbizottságában 1926. március 5-én tartott elıadása, amely 
szakanyagként nyomtatásban is megjelent. Ez nemcsak az iskolafogorvosi intézmény 
tevékenységét, a vizsgálatok és kezelések rendjét és ügymenetét ismertette, de az elsı 
felmérések adatait is közli. Rónay nem véletlenül beszélt „egy elhanyagolt népbetegségrıl”, 
hiszen az 1923. évi felmérése szerint a tanulók 80%-a volt fogbeteg, 90%-a ellátatlanak 
minısült. Csak példaként említette, hogy Hollósy Ede iskolai fogorvos által megejtett 
szőrıvizsgálaton – a Bp. Pannónia utcai polgári iskola IV. osztályában – 24 tanulónál 
összesen 63 beteg fogat talált, amelybıl csak 3 nem volt menthetı. 30-nál tömést, 26 esetben 
a „megbetegedett exstirpáltatott vagy amputáltatott”. A Gyáli úti elemi iskola felsı három 
osztályának 91 tanulójából 87 volt fogbeteg. A megvizsgált osztályoknál a legkedvezıbb az 
57%-os betegarány.12 

A felmérések valóban nagy igénybevételt jelentettek, hiszen az 1926-ban a nyolc 
fıvárosi iskolafogászati rendelıre összesen 100 ezer tanuló ellátása hárult, egy orvosra kb. 12 
ezer gyerek jutott. Ekkor már 16 orvos mőködött a hálózatban, az elsı négy évben 28799 
gyereket kezeltek, akik összesen 134086 esetben keresték fel a rendelıket. 65458 állandó, 
25494 ideiglenes betegük volt, összesen 90953 tömést, 40475 foghúzást végeztek. Igaz, a 
fogbetegségben szenvedı gyerekek nem teljes létszámban jelentek meg valamilyen kezelésen. 
Ekkor elégtelennek minısítették a propagandát, a felvilágosító tevékenységet, illetve ezek 
eredményességét. Gyakran nemcsak a szülık, de a pedagógusok sem vették komolyan a 
fogorvos intelmeit, bár az elsı évek eredményei lassan oldották a közömbösséget. 
 
 

A kötelezı iskolafogászati ellenırzés 

 

A kötelezı iskolafogászati ellenırzés csak az elemi, a polgári és a középiskolai tanulókra 
terjedt ki, az ugyancsak 100 ezerre tehetı létszámú ipari tanulókra nem vonatkozott. A felsıbb 
iskolák tanulóira (egyetemi hallgató, más felsıoktatási intézmény növendéke( sem terjedt ki. 
A fogorvosi hálózat fontosságát az egész orvostársadalom felkarolta, elsısorban az 
                                                 
11 Hamar Pál: A gyermekfogak konzerváló kezelése. In: Elıadások a gyermekfogászat és az iskolafogászat 

körébıl. Szerk. és sajtó alá rend.: Oravecz Pál. Bp., 1935. Iskolafogorvosi Továbbképzı Tanfolyam. pp. 321–
341. 

12 Lásd Rónai Gusztáv id. tanulmányát 



egészségügyi felvilágosítást és ismeretterjesztést. Ennek kiteljesedését elısegítette az OKI 
megalakulása, amely a felvilágosító és egészségnevelési tevékenység legfontosabb szervezıje 
lett. 1890-es évektıl folyó középiskolai és polgári iskolai egészségtan oktatásába, majd a 
népiskolai (elemi iskolai( tananyagba felvett egészségnevelési ismeretanyagba is bekerült a 
fogak ápolása, a fogbetegségek megelızésének témaköre, ami ugyancsak a megelızést 
szolgálta. Pontos statisztika nem áll rendelkezésünkre, de a különbözı árukatalógusokban, 
gyógyászati segédeszközök jegyzékeiben is kiemelt helyet kaptak a fogkefék, a fogporok, a 
fogkrémek. 

Az 1930-as évek valójában a gyermekfogászat elsı virágkorát jelentik, hiszen az 
iskolafogorvosi hálózat tapasztalatai, illetve eredményei a fogorvos-társadalmat elmélyült 
kutatásokra, tudományos konferenciákon történı elıadásokra ösztönözték. Már esett szó 
Rónay Gusztáv felszólalásáról, de a sorozat fontos állomása az „Egészség Könyvtára 20.”, 
1929-ben megjelent kötete is, amely 'Elıadások az iskolaegészségügy körébıl' címet viselte 
és több gyermekfogászattal foglalkozó referátumot tartalmazott. A kiadványok közül 
kiemelkedett még Madarász Erzsébet 'Fogszabályozástan'-a,13 Hamar Pál 'A gyermek fog- és 
szájbetegségei és azok gyógyítása'14 c. munkája. 

Ezzel egy idıben – részben a Stomatológiai Klinikán, részben az OKI szervezésében – 
megindult az iskolai fogorvosok továbbképzı tanfolyama, amely a nyári szabadegyetemek 
formáját öltötte. Ezek szervezését már Oravecz Pál irányította és elsısorban neki köszönhetı, 
hogy 1935-ben nyomdába került az 'Elıadások a gyermekfogászat és az iskolafogászat 
körébıl' címő15 kötet, amely a tanfolyamokon elhangzott nívós, egyéni kutatásokon alapuló 
elıadásokat tette szakmai közkincsé. 

A gyermek- és iskolafogászati szervezés és kutatás kiemelkedı egyénisége ekkor 
Oravecz Pál volt, aki az 1936/1937-es tanévben a pécsi Erzsébet Tudományegyetem orvosi 
karán megbízást kapott elıadások tartására, valamint a felállítandó járó-beteg rendelés 
megszervezésére. 1938-ban a fogászat magántanára lett. Az Árkövy-iskola harmadik 
nemzedékéhez tartozott, 1921–1931-ben a budapesti Stomatológiai Klinika munkatársa, majd 
– pécsi egyetemi mőködése mellett – 1931–1945-ben a Stefánia Kórház gyermekfogászati 
fıorvosa volt. Nemzetközi érdeklıdést váltott ki 'A tejfogak cirkularis cariesének új 
jellemzése' c. munkája, s az 'Orvosképzés'-ben és a 'Magyar Fogorvosi Szemlé'-ben is 
kiemelkedı tanulmányokat jelentetett meg. 1946-tól Pécsen ny. r. tanárrá nevezték ki, egyben 
az általa szervezett Stomatológiai Klinika igazgatója is lett. A késıbbiekben is a 
gyermekfogászat maradt érdeklıdésének és tudományos kutatásának középpontjában, 
amelynek második nagy szakirodalmi sikere az 1954-ben megjelent 'Gyermekfogászat, 
iskolafogászat, fogszabályozás' címő16 vaskos kötet lett. 
 

                                                 
13 Madarász Erzsébet: Fogszabályozástan. Bp., 1934. Eggenberger. 202 p.  
14 Hamar Pál: A gyermek fog- és szájbetegségei és azok gyógyítása. Átnézte és elıszóval ellátta: Simon Béla. 
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fogorvoshallgatók számára. Szerk. és sajtó alá rend.: Oravecz Pál et al. Bp., 1954. Egészségügyi Kiadó. 445 
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A fogszabályozás 

 
Külön kell szólni a fogszabályozásról, mint olyan területrıl, amely elsısorban a gyermekkori 
beavatkozások közé tartozik. A XIX. században a szakirodalom már foglalkozott a fogak 
elhelyezkedésének rendellenességeivel.  

Sokáig a fogorvosok sem ismerték fel az ortodencia fontosságát: nevezetesen, hogy a 
rendellenesen álló fogak nemcsak a rágást nehezítik, de az öntisztulást is akadályozzák, 
mindez az alkati adottságokon túlmenıen és az esztétikai problémák mellett a fogak romlását 
is eredményezheti.  

A századfordulón – ebben nagy segítség volt a röntgendiagnosztika – a fogak állásbeli 
rendellenességeivel, az ún. helyszőkével, a fogak torlódásával foglalkoztak, különös 
hangsúlyt az 1920-as években kapott. E vonatkozásban kiemelkedı szakmai munkának 
minısül – a már említett Madarász Erzsébet munkája17 mellett – Salamon Henrik 1934-ben 
megjelent 'Fogszabályozástan címő18 alapvetı mőve. 
 

                                                 
17 Lásd Madarász Erzsébet id. munkáját 
18 Salamon Henrik: Fogszabályozástan. Bp., 1934. Magy. Fogorv. Egyes. 527 p., 1 t.  


