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Dr. Kaán Miklós
egyetemi tanártól

2018. december 24-én, 81 éves korában elhunyt  
Dr. Kaán Miklós egyetemi tanár,  
a Semmelweis EgyetemFogorvostudományi Kar  
Fogpótlástani Klinika egykori igazgatóhelyettese,  
a Magyar Orvosi Kamara egykori elnöke,  
a Fogorvosi Szemle egykori főszerkesztője.

Tisztelt Gyászolók!
Megrendülten állunk itt dr. Kaán Miklós professzor ra-
vatala mellett. A Semmelweis Egyetem Fogorvos tu do-
mányi Karának jelentős személyisége volt ő, aki most 
81 éves korában távozott közülünk.

Mint a Kar dékánja, a magam és a Kar nevében sze-
retném kifejezni e búcsú pillanataiban is köszönetünket 
azért az elismerésre méltó, elkötelezett tudományos, 
oktatói és gyógyítói munkáért, mely Karunk megbecsü-
lését is méltán növelte.

Hálás vagyok az égieknek, hogy a Semmelweis Egye-
tem Fogorvostudományi Karának legjelentősebb elisme - 
rését, az Árkövy-emlékérmet és Jutalom díjat néhány 
évvel ezelőtt még személyesen vehette át.

Kaán Miklós 1957-ben kezdte tanulmányait a Buda-
pesti Orvostudományi Egyetem (mai nevén Semmelweis  
Egyetem) Fogorvosi Karán, mely – talán mondhatom – 
haláláig második otthona volt, hiszen még gyermekei 
és unokái is itt tanultak, sőt jelenleg is munkatársaink.

1962-ben a Fogpótlástani Klinikára került gyakornok-
ként, ahol végigjárva az oktatói fokozatokat, 1983-ban 
egyetemi tanári kinevezést kapott. Több mint 40 éven át  
oktatott, kutatott és gyógyított.

Oktatómunkáját a tudományos megalapozottság és 
a nagy szakmai gyakorlat, tapasztalat jellemezte. A tel-
jes foghiányban szenvedő betegek korszerű ellátásá-
nak új szemléletű módszereit dolgozta ki. Munkássága 
e területen iskolateremtő jelentőségű. Az általa vezetett 
munkacsoport tevékenysége nemcsak a hazai, hanem 
a nemzetközi szakemberek elismerését is kivívta.

Kiemelten fontosnak tartotta a fiatalok tudományos 
munkába való bevonását, már Karunknak abban a ko-
rai szakaszában is, amikor ez még nem volt prioritás. 
Német nyelvterülethez kötődő magas szintű szakmai 
kapcsolatai jelentősen segítették ezt.

A Fogpótlástani Klinika tudományos igazgatóhelyettese-
ként rengeteg kutatási terve volt, melynek kivitelezésében 
azonban megakadályozta hirtelen jött súlyos betegsége.

Kaán professzor szakmai közéleti munkássága is ki-
magasló volt. A rendszerváltás után a Kar vezetőivel 
együtt részt vett az egyetem működésének demokrati-
kus átalakításában. Tevékenyen közreműködött a Kar 
egyetemen belüli szerepvállalásának felértékelődésé-
ben. A fogorvostudomány széleskörű elismertetését se-
gítette számos szakmai funkciójában is, melyből leg-
alább néhányat említenék:

A Stomatológiai Szakmai Kollégium elnöke, a Fog- 
és Szájbetegségek Szakmai Kollégium tagja, a Magyar 
Fogorvosok Egyesülete elnökségének tagja, a Fogor-
vosi Szemle főszerkesztője, a Fogpótlástani Társaság  
titkára majd elnöke, az Európai Protetikai Társaság,  
a Magyar Orvostörténelmi Társaság, és a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság tagja. A német Fogpótlástani és 
Anyagtani Társaság tiszteletbeli tagja. A Magyar Orvosi 
Kamara Budapesti Területi Szervezet Fogorvosi Szak-
mai Bizottságának elnöke, a Magyar Orvosi Kamara al-
elnöke majd elnöke.

Munkája elismeréseként egyetemi és szakmai társa-
sági kitüntetéseken túl a „Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje” kitüntetést is megkapta.

Munkájában, személyiségében mindig igényes, precíz, 
fegyelmezett volt. Ezt várta el magától, tanítványai tól és 
munkatársaitól. Ezt magam is elismeréssel tapasztalhat-
tam, hallgatóként az előadásaiban és később klinikai mun-
káiban. Örömmel nyugtathattam meg egy-egy páciensét  
– akik azt követően kerültek hozzám, hogy Kaán pro fesszor 
urat betegsége meggátolta a további gyó gyí tó munkában – 
hogy a híd vagy korona, amelyet a professzor úr 15–20 éve 
készített, még mindig megfelelően funkcionál.

Kedves Professzor Úr, 2018 szentestéjének napján szá-
modra beteljesedett az a hosszú advent, melynek vé-
gén teremtőnkkel találkozunk. Nyugodj az ő békéjében.

2019. január 22.
dr. Gerber Gábor

(Dr. Gerber Gábor, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar dékánja által a temetésen elmondott gyászbeszéde.)
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Kaán Miklós
(Budapest, 1937. december 15.–Budapest, 2018. december 24.)

Budapesten, a Kölcsey Ferenc Általános Gimnázium 
reál tagozatán érettségizett. 1957-ben felvételt nyert  
a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Ka-
rára. Egyetemi tanulmányai befejezése után (1962-
ben) a Fogpótlástani Klinikára került gyakornokként. 
1964-ben a „fog- és szájbetegségek” tárgykörből „jeles” 
eredménnyel tett szakorvosi vizsgát . Még ez évben ta-
nársegéddé, majd 1971-ben adjunktussá nevezték ki. 
1976-ban A rágósak protetikai jelentőségének vizsgá-
lata című kandidátusi értekezésével elnyerte az orvos-
tudományok kandidátusa fokozatot. 1978-ban docensi, 
1983-ban egyetemi tanári kinevezést nyert. A gyógyító 
munkában 1969-től osztályvezető-helyettesként, 1975-
től osztályvezetőként, majd a klinika igazgatójának első 
helyetteseként vett részt (1999-ig). 2002-től a Fogpót-
lástani Klinika igazgatóhelyettese volt. 1964-től rend-
szeresen tartott tantermi előadásokat fogpótlástanból.

Tudományos munkaterülete a teljes fogatlanok pro-
tetikai rehabilitációja, illetőleg a teljes lemezes fogpót-
lások készítésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati  
problémák vizsgálata. A teljes foghiányok klinikuma 
tárgykör előadója. Részt vett a hallgatók vizsgáztatásá-
ban, államvizsgáztatásában, s a felvételi vizsgákon mint 
elnök. 1980-tól az Országos Szakképesítő Bizottság vizs-
gáztató tagja, illetőleg vizsgabizottsági elnök. 88 tudo- 
mányos közleménye jelent meg, főként magyar és né-
met nyelvterületen. Tudományos előadásainak száma 92. 
A tudományos közleményeiben összefoglalt kutatási 
eredményeket főként a német nyelvterületen megjelenő 
könyvek, közlemények idézik. Az 1973-ban megjelent 
Schranz D. és Kaán M.: „Klinikai fogpótlástan gyakor-
latok vezérfonala” című jegyzet, az 1982-ben megje-
lent Fábián T. és Kaán M.: „Klinikai fogpótlástan” cí-
mű jegyzet, valamint az 1987-ben megjelent Fábián T., 
Kaán M. és Szabó I.: „Klinikai fogpótlástan” című tan-
könyv és az 1986-ban megjelent „Orális biológia” jegyzet,  
az 1999-ben megjelent Fábián T., Götz Gy., Kaán M., 
Szabó I.: „Fogpótlástan” című tankönyv társszerzője. 
Meghívott előadóként folyamatosan (kb. 20 éve) részt  

vett a hazai és az utóbbi években a külföldi (német 
nyelvterület) fogorvos-továbbképzésben. Új eredmé-
nyeket ért el a tudományos témájának határterületét 
képező antropológiában és a fonetikában. A magyar 
nyelvterületen elsőként folytatott – az ELTE Fonetikai 
Tanszékével – kollaborálva protetikai vonatkozású fo-
netikai kutatásokat, amelyeknek eredményei publiká-
lásra kerültek a hazai és a külföldi tudományos fóru-
mokon és már az oktatási anyagunkba is beépültek. 
Többek között a teljes lemezes fogpótlások készíté-
sének új eljárását is kidolgozta, melyet az oktató-gyó-
gyító munkában sikerrel alkalmazott, s ami tananyag- 
gá vált.

Fontosabb szakmai-közéleti funkciói: 1990-től 1994-ig  
a Fogorvostudományi Kar Oktatási Bizottságának el nöke  
és a Semmelweis OTE Szenátusának tagja. A Sto ma - 
tológiai Szakmai Kollégium tagja. 1992–1995-ig a Sto-
matologiai Szakmai Kollégium elnöke. 2000–2004-ig 
a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégium tagja  
1972-től a Magyar Fogorvosok Egyesületének vezető-
ségi tagja. 1990-től az MFE elnökségének tagja. 1990-
től a Fogorvosi Szemle főszerkesztője. Az MFE Fog-
pótlástani Társaságának titkára (1978–1991). Az MFE 
Fogpótlástani Társaságának elnöke (1991–1997). Tagja  
az Európai Protetikai Társaságnak, a Magyar Or vos tör-
ténelmi Társaságnak, a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ságnak, a Pierre Fauchard Academy-nek. A német Fog - 
pótlástani és Anyagtani Társaság tiszteletbeli tagja  
(Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Prothetik und 
Werkstoffkunde, 1997-től). A Magyar Orvosi Kamara 
Budapesti Területi Szervezet Fogorvosi Szakmai Bi-
zottságának elnöke (1990–1994). A Magyar Orvosi Ka-
mara alelnöke (1994–2002), közben a Magyar Orvosi 
Kamara elnöke. 2004-től a Magyar Egészségügyi Tár-
saság Fogorvosi Szakcsoportjának elnöke.

Kitüntetései: „Kiváló Munkáért” egészségügyi minisz-
teri kitüntetés 1980-ban, a „Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem Kiváló Oktatója” I. fokozat 1990, „Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje” 2003-ban.

1971. június 1-től: Egyetemi adjunktus
1978. július 1-től: Egyetemi docens
1983. július 1-től: Egyetemi tanár
Hatályos 2001. december 1-től:  

Szakmai igazgatóhelyettes

Kandidátusi oklevél: 1976. június 25.

„Kiváló Munkáért” Egészségügyi Minisztériumi kitüntetés:  
1980. május 28.

Született: Budapest, 1937. december 15.
Orvosi oklevél: 1962. szeptember 28.
Fog- és szájbetegségek szakvizsga:  

1964. szeptember 29.
Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga:  

2004. november 10.

1962. szeptember 1.: Klinikai gyakornok
1964. szeptember 1.: Klinika s. orvos
1964. december 3.–1971. június 1.: Egyetemi tanársegéd


