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Med. Univ., fogröntgenszakorvos,  egyetemi docens 

 

                               Rövid szakmai életrajz és néhány méltatás halálakor 
 
 

Végzettsége :    Királyi Magyar Tudományegyetem Orvoska, fogszakorvosi és                                             

fogröntgenszakorvosi képesítés. 

 
  Munkahelyei ,Beosztás : 

 
1.  II. sz. Kórbonctani Intézet  (az egyetemi tanulmányaival     

párhuzamosan) 1923-1926. 
 

2.  Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Stomatológiai 
Klinika  (díjtalan gyakornok) 1927- 1929. 

 
3. Országos Társadalombiztosító Intézet  (OTI) -Csengery u. –               

Szakrendelő,  1928-1941 –osztályvezető főorvos 
 

4.  Magánalkalmazottak Biztosító Intézet   (MABI) Bp..VII.Péterfy S.u  
Rendelő Intézet- osztályvezető főorvos 1941-1949. 

 
5.  Központi Fogászati Rendelő és Továbbképző Intézet,       

Röntgenosztály, vezető főorvos 1951-1955. 
 

6. Budapesti Orvostudományi Egyetem Stomatológiai Klinika 
Röntgenosztály, vezető, egyetemi docens 1955-1959. 

 
7. Budapesti Orvostudományi Egyetem, Fogorvosi Kar Konzerváló 

Fogászati Klinika Röntgenosztály, vezető, egyetemi docens 
(1955-1972-haláláig). 

 
              8. Fogászati és fogröntgen rendelést a lakással egybeépült                         

magánrendelőjében folytatott  Bp. V. ker Kossuth L. u. 1. I. lpcs. 
II.em.  1935-1962 

 
Lakása :  Bp. Kossuth L. u. 1. I. lpcs.II. em. 1935-1972 ( haláláig ) 
 
 
 
Tudományos fokozata :   
   
 Egyetemi magántanári oklevél  1944-ben. 
 A háború után beadott igényét a Tudományos Minősítő Bizottság  az ennek 
alapján adható tudományok doktora, vagy a tudományok kandidátusa  címet 
elutasította –1952-ben (valószínűleg politikai okokból) 
 
Kitüntetés :    
 
  Árkövy emlékérem és díj  1967-ben ( a szakma legmagasabb elismerése ) 
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Szakmai  munkájának kiemelkedő eseményei :                                                                                                     
Jelentősége és úttörőmunkássága:  az  OTI-nál megszervezete a  szociális ellátás 
keretén belül először Magyarországon a fogászati röntgenosztályt, és annak 
vezetője lett egyedül az országban. Ugyanezt  a MABI-nál  is továbbá egy speciális 
osztály ( a diatermiás foggyökérkezelés ) megszervezése is az ő nevéhez fűződik. A 
Főv.Tanács Központi Fogászati Rendelő és Továbbképző Intézet( Szentkirályi u-i R. 
I. ) egyik orvosalapítója.   
     Megszervezi a BOTE Konz. Klinika  Röntgenosztályát  mint a Fogászati Klinika 
egyik alapítója, a fogröntgen tantárgyának előadásait és gyakorlatait,  az  
elméletet oktatva, a gyakorlatot oktatva és irányítva. 
 

 
 

Tudományos  munkássága : 
 
Már fiatalkorában jelentős a tudományos érdeklődése. Nem túlzottan gyakori a 
fogászati irodalommal foglalkozók között, hogy nem klinikai körülmények között, 
hanem mint rendelőintézeti orvos végzi kutató, megfigyelő, analizáló , 
összegző tudományos tevékenységét az egész munkaidő alatti betegellátó 
tevékenysége mellett. Számtalan előadás, különböző tudományos fórumokon, 
Budapesten és vidéken; szakcikkek, közlemények magyar, német és angol nyelven 
végig kisérték életét. A fogorvos és fogröntgen asszisztensnők 
továbbképzésében egész életében intenzíven részt vett. Szakmai híre az 
országhatáron túlra ért, amit sikerül elhallgattatni. 
Magyarországon ebben a témában másodikként írt kétkötetes szakkönyvének 
röntgenatlasza (1937) a világ szakirodalmát megelőzve páratlan (Varga 
István) munka. Jegyzetek, majd az első egyetemi tankönyv (1967) amiből 
hallagatók százai tanulnak a következő évtizedekben. A negyedik átdolgozott 
kiadás is az ő nevével van fémjelezve, mert neve még ma is valuta  a fogröntgen-
szakmában 40 év után is.. 
 
Az 1958-as minősítéséből : „1955 óta tagja a Fogorvosi Karnak. Igen kitűnő 
pedagógus, akinek ezirányban különleges képességei vannak, 
amilyennel orvosoknál ritkán találkozhatunk. Hallgatói éppen ezen 
képessége miatt nagyon becsülik. Előadása könnyed, élvezetes , 
kellemes orgánuma van, és a magyar nyelvet grammatikailag is helyesen 
használja, gazdag szókinccsel rendelkezik. Emberi magatartása 
példamutató. Rendkívül erkölcsös családi életet él. Magasfokú morális 
itélőképessége és klasszikusnak mondható orvos-etikai magatartása 
munkatársai tiszteletét és megbecsülését szerezte meg számára. A 
Fogorvos Szakcsoport tagja. Apolitikus. Vallásos. Munkájának, 
tudományának élő ember, aki fiatalos lelkesedéssel műveli a tudományt 
és rendkívüli nagy érdeklődéssel keresi az újat, a jobbat a gyógyítás 
terén amivel embertársainak segítségére lehet”. 
 
                                                                                                    
 Dr Boross Sándor megbízott intézetvezető emlékezése az Orvosegyetem  c. 
újságból  
 
                                    IN MEMORIAM  Dr Ferenczy  Károly : 
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     „ Mély gyász érte a Fogorvostudományi Kart  dr Ferenczy Károly 
egyetemi docens elhúnytával.  A kar megalakulása óta  volt előadója, 
oktatója a fogorvos számára annyira nélkülözhetetlen fogászati 
röntgenológiának .Ferenczy Károlyt erre a fontos feladatra egyenesen 
predesztinálta kitűnő általános orvosi, röntgenológiai és fogorvosi 
szakképzettsége. Oktatói munkáját hozzáértéssel, végtelen 
lelkiismeretességgel végezte. Előadásait a világos okfejtés és a 
színtézisre való törekvés jellemezte. E mögött mindig érezni lehetett a 
fiatalok iránti szeretetét és azt az igazi törekvést, hogy nekik minél 
jobban át tudja adni ismereteit. A Fogorvos-tudományi Kar Mikszáth téri 
épületében  kedvezőtlen körülmények között mintaszerűen szervezte 
meg a Röntgen Osztályt. Szakmáját  mindvégig nagy szeretettel 
művelte. Értékes tudományos közleményei ismertté tették nevét a 
nemzetközi szakirodalomban. Kitűnő könyve tankönyvéül  szolgál a 
fogorvostan-hallgatóknak és megjelenése után az Árkövy Emlékérem 
kitüntetésben részesült. Dr Ferenczy Károly szakmai érdemei mellett 
emberi tulajdonságairól is meg kell emlékeznünk. Szeretetreméltó 
közvetlen egyénisége szolgálatkészsége, segíteni akarása, puritánsága, 
humanitása népszerűvé tették  valamennyi dolgozótársunk előtt 
Emlékét, példamutatását kegyelettel megőrizzük „.  
 
A Fogorvosi Szemlében prof. Dr. Varga István édespámat a Fogorvostudományi 
Kar egyik minden Tekintetben legkiválóbb tagjának nevezi, akit közmegbecsülés 
övezett tudásáért és szeretetteljes humanista önzetlen, nemes veretű egyénisé-
géért. A Kar megalakulása óta volt a radiológia oktatója. Kitűnő tankönyvei nem 
csak nagy segítséget jelentett a fogorvoshallgatóknak, de a továbbképzést is 
előrevitték.    
                                                                                              
„…..mi sem jellemzőbb Ferenczy Károly emberi nagyságára mint az, 

hogy halálos betegségének utolsó hónapjaiban, mérhetetlen szenve-

dései  közepette volt lelkiereje kéziratának elkészítésére, szövegének 

aprólékos gonddal való csiszolására, az I. kiadás képanyagának felújí-

tására. Azt  akarta hogy a 2. kiadás még eredményesebben szolgáljon a 

hallgatók oktatására. Mindennek őszinte bánattal voltam közvetlen ta-

núja és úgy érzem postumus könyvének belső értékét ez fokozottan e-

meli. ……egyéniségének emlékét nagyjai között megőrzi”.  

  
 
Összegezve :Kevés olyan fogorvos volt az elmúl évtizedekben aki életében olyan  

intenzitással dolgozott a magyar fogászti röntgenológi tudományában mint édesapám.  
Két évtizeden keresztül rendelőintézeti keretek között!  Mint egyetemi docens 
lehetővé tette a fogászati röntgen magas színtű oktatását azzal, hogy megszervezte 
egyetemi oktatását és megírta azt a tankönyvet aminek alapján még ma, tehát halála 
után több mint fél évszázaddal tanítanak.  Életében minimális elismerést kapott ahhoz 
a komoly munkásságához képest amit eredményesen és oly alaposan tisztességgel 
végzett. Oktatói tevékenysége kimagasló volt. 
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A tiltott és titkos saját és családja életét veszélyeztető ferences harmadrend  (ma 
ferences világi rend) tagja volt .               

 
Példamutató emberségét , tudományszeretetét, magas színtű oktatói tevékenységét 
szeretném  szerény eszközeimmel megőriztetni. Segítség nélkül nem megy.   
 
 
 
 
                                  Összeállította : 
 
                                           Dékányné dr Ferenczy Judit                 
                                                     fogszakorvos  
 
                                             1026 Bp. Pasaréti út 117/ a                    
                                                         394 10 81 
                                             dekany.sandor@freemail.hu 
 
                        
 
                                              
 


