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IN MEMORIAM

Dr. Ferenczy Károly
meghatározó egyéni-
sége volt a fogászati
röntgen magyarországi
elterjesztésében. 1937-
ben nemzetközileg is
elismerten kiváló szak-
könyvet irt, "A fogak
r ö n t g e n v i z s g á l a t a "
címen, aminek alapján a
debreceni Tisza István
Tudományegyetem a
magántanári tudomá-
nyos fokozatot adomá-
nyozta részére. Több
mint húsz esztendeig
mint rendelõintézeti
fõorvos a Társadalom-
biztosítás keretén belül

elsõként az országban az OTI-hoz tartozó Csengery utcai és
a MABI-hoz tartozó Péterfy Sándor utcai, majd a Budapest
Fõvárosi Tanács Fogászati és Továbbképzõ Intézetében
hozta létre és vezette a röntgenosztályokat. A Budapesti
Orvostudományi Egyetem önálló Fogorvosi Karának egyik
megalapítójaként a Konzerváló
Klinikához tartozó Fogászati Röntgen
Osztályt szervezte meg és vezette
(Mikszáth Kálmán tér), így 1955-
1971-ig egyetemi docensként oktatta
a fogorvosok nemzedékeit, akiknek
körében igen népszerû volt.
Évtizedekig az általános orvosok és a
fogászati asszisztensnõk tovább-
képzésében is aktívan részt vett.
Kiváló egyetemi tankönyvet irt 1967-
ben, amit halála után kétszer változatlan tartalommal (sajtó
alá rendezte Dr. Varga István és Dr. Ottó Gábor), majd két-
szer modernizálva, kibõvítve és átdolgozva (Dr. Martonffy
Katalin) - utoljára 2006-ban adták ki -, a mai napig a 3. éves
fogorvostan-hallgatók részére elõírt tankönyv. A felsõok-
tatásban ez nem mindennapi történet.

Az avatáson a család nevében - a szervezõ - Dr. Ferenczy
Judit fogorvos vázolta édesapja életútját és munkásságát és
megköszönte mindazoknak a segítségét akik kutató-

munkájában és a megemlékezés méltó lebonyolításában
részt vettek. A több mint száz összegyûlt kolléga,
asszisztensnõ, barát, rokon jelenlétében Jeneiné Dr.
Rubovszky Csilla alpolgármester asszony kifejezte örömét
és elismerését az V. kerület önkormányzata és lakói
nevében. Dr. Bánóczy Jolán az MTA doktora, professzor
emeritus, mint a SOTE Konzerváló és Fogászati Klinika
egykori tanszékvezetõje (1972-1993), az V. ker. díszpolgára
méltatta a tanár úr kimagasló szakmai tudását és átadta a
családnak Ferenczy Károly által dedikált, édesapjának
ajándékozott, hetven esztendõn át megõrzött szakkönyvét.
Prof. Dr. Nyárasdy Ida a Semmelweis Egyetem  Konzerváló
és Fogászati Klinika jelenlegi tanszékvezetõ egyetemi tanára
mint egykori hallgatója és tisztelõje méltatta kiemelkedõ
pedagógiai érzékét és szeretetét a tanítványok irányába,
felolvasta Dr. Tullassay Tivadar rektor úr köszöntõ levelét,
majd átadta a Konzerváló és Fogászati Klinika élõvirág 

koszorúját. Magam, mint egykori
tanítvány kifejeztem örömömet, hogy
ismerhettem Ferenczy tanárurat, aki
példakép volt számunkra, mert 
hiteles ember volt. Mint jó nevelõ, a
bizalom légkörét árasztotta. Erkölcsi
tartása átsugárzott egyéniségén.
Rendíthetetlen istenhite a mindennapi
szentmisébõl táplálkozott és 
kifejezõdött abban is, hogy tagja volt
a ferences szerzetesség világi rend-

jének. Végül az emléktáblát Dr. Legeza József görögkatolikus
pap áldotta meg, aki a márványtáblát, az egyiptomi Memnón
kolosszushoz hasonlította, amely hajnalban síró hangot 
hallat. Végül közösen elimádkoztuk a Miatyánkot és a baráti,
szeretetteljes, emelkedett hangulatú ünnepség véget ért. 

DR. GERBER ALAJOS

1959-BEN VÉGZETT FOGORVOS, FÕORVOS

HITTANÁR, ÚJPEST DÍSZPOLGÁRA

Emléktábla avatás Dr. Fernczy Károly emlékére
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Felavatták az Árkövy díjas Dr. FERENCZY KÁROLY
(1901-1972) orvos, egyetemi docens, fogászati
röntgenológus emléktábláját 2008. november 7-én az
V. ker. Kossuth Lajos utca 1. sz. ház kapubejáratának
falán, ahol 38 évig lakott családjával.
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