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Adler Péter 1910. június 25-én született Makón. 1934-
ben a bécsi egyetemen szerzett orvosi diplomát. Orvo-
si tanulmányai mellett a Bécsi Fogászati Intézetben 
fogtechnikai szakismereteket szerzett, majd elvégezte 
a kétéves fogszakorvosi tanfolyamot. 1936-ban a bé-
csi poliklinika kötelékébe lépett, ahol a fogszabályozó 
osztályon dolgozott két évig. Már fi atal medikus korá-
ban nemcsak a szűkebb fogorvostudománnyal foglal-
kozott, hanem – mint externista – bekapcsolódott a 
bécsi Élettani Intézet alapkutatási munkájába is. Ké-
sőbb érdeklődése visszatért a fogorvostudomány te-
rületéhez. A kutatómunka iránti töretlen érdeklődés 
egész életpályáján végigkísérte. 

A német bevonulással, 1939 tavaszán a légkör Bécs -
ben megváltozott, s ezért Adler Péter doktor hazatért. 
Előbb Makón, majd Szentesen a Bugyi István vezette 
osztályon dolgozott és szerzett sebészi jártasságot. 
Két év után azonban innen is távoznia kellett, és Bu-
dapesten – Máthé Dénes fogorvos professzor védel-
me alatt – egy évig mint szakfordító dolgozott, ezzel 
biztosítva létfenntartását. 1943 őszén munkaszolgá-
latra hívták be, amelynek hányattatásaiból 1945-ben 
Kassán szabadult. 

A Debreceni Stomatologiai Klinikán 1945 márciusá-
ban kezdte meg munkáját, ahol mint egyetemi magán-
tanárt habilitálták, majd 1946-ban megbízták a klinika 
vezetésével. 1948-tól mint klinikai főorvos dolgozott, 

és 1952-ben tudományos munkásságának elismeré-
sével megkapta az orvostudomány kandidátusa foko-
zatot. 

1953-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. Az orvostu-
domány doktora fokozatot 1957-ben nyerte el a fogvál-
tás törvényszerűségével és időrendi lefolyásával fog-
lalkozó disszertációjának megvédésével. Alig néhány 
évi klinikai működése alatt világviszonylatban is meg-
becsült és elismert tudományos központtá tette a Deb-
receni Stomatologiai Klinikát. 

1945 és 1980 között Adler Péter professzor aktív idő -
szakában, több mint 500 közlemény, könyv, könyvrész -
let, monográfi a, valamint disszertáció jelent meg a klini-
káról, és ezzel az eredménnyel kiemelkedett a ha son-
ló hazai intézmények közül. Nemcsak a Stomatológiai 
Klinikán volt élénk tudományos munka, hanem számos 
intézettel, klinikával alakított ki közös kutatási tevé-
kenységet.

Adler professzor készségesen vállalta a tankönyv-
írás nehéz feladatát is. Záray, később Bánóczy pro-
fesszorral írt könyve, a Konzerváló Fogászat, majd a 
Cariológia és Endodontia című tankönyv 6 kiadást ért 
meg, és fogorvosok generációi tanultak belőle. Az ál-
talános orvostanhallgatók számára írott Stomatolo-
gia című tankönyvét kétszer adták ki. Munkásságát 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem az Árkövy-
emlékérem adományozásával ismerte el. 

Egykori tanítványai közül egy fő MTA Doktora foko-
zatot ért el, nyolcan nyertek megyei kórházi főorvosi 
kinevezést, illetve felügyelő főorvosi megbízatást, és 
hárman szereztek kandidátusi fokozatot. Tanítványai 
közé tartozott Orsós Sándor egyetemi tanár, a Köz-
ponti Stomatológiai Intézet későbbi igazgatója. 

Adler professzor 1951-től folyamatosan ellátta Haj-
dú Bihar megye stomatológus felügyelő szakfőorvosi 
feladatait. Nagy érdeklődéssel és hozzáértéssel fog-
lalkozott az állami betegellátás tervezési és szervezé-
si kérdéseivel is. 

A magyar fogorvos-társadalom kiemelkedő személyi-
sége és polihisztora volt. Ezt a közvélemény is elis  mer-
te, és ennek hatására a Magyar Fogorvosok Egyesü-
lete elnökévé választotta. Számos, igen jelentős nem-
zetközi elismerésben is részesült: tagja volt a Hallei 
Leopoldina Akadémiának, az Európai Karieszkutató 
Társulat Elnökségének. Ez a társulat 1970-ben Deb-
recenben rendezte kongresszusát, ezzel is kifejezésre 
juttatva a kariesz epidemiológiai és a fl uorral történő 
fogszuvasodás megelőzése terén végzett munkájának 
elismerését. 

Emlékezés dr. Adler Péter fogorvos-professzorra, 
születésének centenáriumán 

(1910–1983)

DR. MÁRTON ILDIKÓ, DR. KELENTEY BARNA 
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Tiszteletbeli tagja volt az Osztrák és Német Fogor-
vos Társaságoknak. Ezen kívül számos nagy múltú 
fogorvosi szaklap szerkesztőbizottsági tagja és állan-
dó referense volt, köztük az Archives of Oral Biology-
nek. 1976-tól 1980-ig a Fogorvosi Szemle főszerkesz-
tője. 

Külföldön több ízben nemzeti és nemzetközi kong-
resszusokon képviselte a magyar stomatológiát, és sze -
mélyes meghívások révén számos európai nagyváros 
fogászati fakultását kereste fel. 1966-ban Prof. Dr. M. K. 
Hine vendégeként négy hetet az Egyesült Államokban 
töltött, ahol több nagyvárosban volt alkalma oktató és 
kutató szakintézeteket felkeresni. 

Vezetése alatt a klinikán élénk és aktív kutatómun-
ka folyt, melynek leglényegesebb területeit 1967-ben 
egy ismertetésben az alábbiakban foglalta össze:
1.  A helyi érzéstelenítőkkel szembeni túlérzékenység 

problémájának tisztázása;
2.  Az F szuvédő hatásának bebizonyítása a cariestől 

aránylag megkímélt lakosságon felnőtt korban;
3.  A Mo szuvédő hatásának valószínűsítése mind epi-

demiológiai megfi gyelésekben, mind állatkísérletek-
ben;

4.  A caries-epidemiológia számos részletkérdésének 
tisztázása (caries-indexek összehasonlítása, külön-
böző fogak szuvasodása közötti korrelatív össze-
függés, szuvasodási adatok összehasonlításának 
módszertana, a caries szimmetriája stb.);

5.  A fogváltás számos törvényszerűségének megállapí -
tása (a fogatlan intervallum, a korai tejfogextractiók 
befolyása a maradó utódok áttörésére, a fogváltás 
periódusai és fázisai, módszer a korán és későn fog -
zó gyermek megállapítására klinikai vizsgálattal, stb.);

6.  Antibioticumok értéke odontogen gyulladások keze-
lésében (gyógytartam rövidülése penicillin-medica-
tióval, odontogen osteomyelitis kezelése tetracycli-
nekkel);

7.  Dentitio diffi cilis complicata gyógyítása aktív beavat-
kozással. 

Működésének egyik jelentős eredménye, hogy 1976-
ban Debrecenben is megindult a fogorvosképzés. Ő fek-
tette le az 1981-ben átadott Stomatológiai Klinika épí-
tészeti és szakmai követelményeit. Az általa elindított 
alapokon tanítványai folytatták megkezdett munkáját, 
amelynek eredményeként 2003-ban Debrecenben meg -
alakult az ország második Fogorvos-tudományi Kara, 
melynek a MAB kiválósági hely címet adományozott. 
Felépült az egyik legkorszerűbb fogászati betegellátó, 
oktató, kutató épületegyüttes, és 2010-ben megkezd-
te működését hazánk első Fogorvos-tudományi Dok-
tori Iskolája.

Adler professzor hűséges társa volt évtizedeken ke -
resztül első felesége, Dr. Hradecky Claudia, aki a Fog-
szabályozási részleget vezette a Stomatológiai Klinikán. 
Elhunyta után Holzinger Máriát vette feleségül, akivel 
békés, harmonikus, nyugodt éveket töltött együtt sze-
retetben és egyetértésben.

Adler professzor 1979-ben ment nyugdíjba. Irodalmi 
tevékenységét haláláig folytatta. 1983. augusztus 3-án 
halt meg Debrecenben, amikor Kettesy Aladár és Krom -
pecher István professzor, így a város orvos-társadal-
mának 1799 óta ez a legszomorúbb dátuma. (1799 nya -
rán halt meg Weszprémi István és Csapó József.)

2010. június 25.-én pénteken két órakor a DEOEC 
Fogorvostudományi Kar dékánja, dékán-helyettesei 
és tanszékvezetői megemlékezést tartottak a Debre-
ceni Nagyerdei Köztemetőben Dr. Adler Péter profesz-
szor születésének 100. évfordulóján. A tanítványok a 
sírra elhelyezték az emlékezés koszorúját, ezt követő-
en Dr. Márton Ildikó professzor ismertette a valamikori 
intézetvezető, tudós életútját.

103. évf. 3. sz. 2010. 
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