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Váratlan és lesújtó volt a hír, amit néhány nappal ez-
előtt kaptam: Sol Silverman Professzor itthagyott ben-
nünket. Percekig bénán, zavartan álltam a hír hallatán,  
hiszen ismerve az ő energikus, karizmatikus, az éle-
tet szerető és ahhoz ragaszkodó személyiségét, egyik 
kollégája vagy ismerőse sem tudta elképzelni, hogy ez  
a pillanat valamikor is bekövetkezhet.

Prof. Sol Silverman egyetemi tanár, az orális onkológia 
úttörője, meghatározó szakembere hosszú évtizedeken 
át a University of California professzoraként tevékenyke-
dett. Nemzetközileg elismert, kimagasló tudományos te-
vékenysége főként a szájüregi rákos megbetegedések 
területére fókuszálódott. Ezen belül kutatásai a rákmeg-
előző állapotok hatékonyabb felismerését célzó diag-

nosztikai módszerek kifejlesztését szolgálták, valamint  
a fogászati szakterületen dolgozó szakemberek folyamatos 
továbbképzését betegfelvilágosító munkájuk eredménye-
sebbé tételéért. Későbbi munkái során a szájüregi rákos 
betegek rehabilitációs kezelése vált egyik szakterületé-
vé. Több évtizedes tudományos munkássága során ed-
dig több mint 240 dolgozata jelent meg a legjelentősebb 
tudományos folyóiratokban, 83 önálló jegyzet és könyv 
fűződik nevéhez. Prof. Sol Silverman 2000 óta a Szegedi  
Tudományegyetem Fogorvostudományi Kara tudomá-
nyos kongresszusainak vendégelőadója, rendszeresen 
tartott előadásokat a szájüregi daganatos megbetegedé-
sek tünettana, kezelése és rehabilitációja témaköreiben. 
A Kar dolgozóinak tudományos munkáját közleményeik 
lektorálásával, folyamatos, pótolhatatlanul értékes szak-
mai tanácsadással segítette, iránymutatást nyújtva külö-
nösen nehéz klinikai eseteink kezelési terveinek kialakí-
tásában. Ezen látogatásokat a Professzor Úr egytől egyig 
saját költségén, egyetemünket támogatva teljesítette.

Áldozatos és önzetlen segítő szándékának, Karunk tu-
dományos és betegellátó tevékenységének fejlesztésében 
tanúsított támogató munkájának elismeréseként, hálán-
kat és nagyrabecsülésünket kifejezve 2009-ben „Senator 
Honoris Causa” cím adományozásával tisztelegtünk Sil-
verman professzor szakmai és emberi nagysága előtt.

Még ma is élénken él bennem 20 évvel ezelőtti első  
találkozásunk emléke a New Delhiben tartott Oral-Can-
cer Világkonferencián. Mint szakmai életem során any-
nyiszor, most is Bánóczy professzor asszony neve volt 
az a „kulcsszó”, melyet említve kapuk nyíltak és egyéb-
ként idegen szakmai partnerek is érdeklődővé és nyi-
tottá váltak. Ezzel a találkozással vette kezdetét több 
évtizedes mentor–tanítvány kapcsolatom Silverman 
professzorral, aki kezemet fogva vezetett be türelem-
mel és bátorítva az orális medicina különleges szakterü-
letének kihívásokkal, de megannyi megható, sikerrel teli 
világába. Egyszerre volt mentor, a fiatalabb generáció 
felé tisztelettel forduló tapasztalt kolléga és igaz barát, 
akihez kései órákon is bártan fordulhattak munkatársai 
szakmai, vagy olykor-olykor személyes tanácsért.

Távozásával pótolhatatlan űrt hagyott maga után, 
személyében a fogorvostudomány egy kiváló szakem-
bert, ismerősei, családja egy nemes lelkű, önzetlen ba-
rátot és édesapát veszített.

Örök hálával és tisztelettel emlékezünk meg rólad Bud  
Silverman, ahogyan csak a hozzád legközelebb állók szó-
lítottak… Nyugodj békében.
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