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Balogh Károly profes szor  
– 1955-ben a Fogorvos -
tu do mányi Kar megalapí - 
tó ja – előadásait hall  gat- 
tam V. éves ként 1961-ben 
az Általános orvostudo-
mányi Karon. Fél éves  
tárgy volt számunkra a fo gászat, heti egyszer voltak 
tan termi előadások. Eze ken készített jegyzeteim be te-
kin tést adnak a fél évszázaddal ezelőtti fogorvosi tudo-
mányba és gyakorlatba, egy karizmatikus személyiség 
szemléle tébe. Megtudhatjuk, hogy a neves orvospro-
fesszor mit tartott fontosnak az általános orvostanhall-
gatók számára átadni. 

Budapesten a Mária utcai Szájsebészeti Klinika tanter - 
mében hallgattuk előadásait, V. évesként már kevesen,  
mintegy két-három tucatnyian látogattuk azokat. Tanul-
má nyai vége felé már nem olyan lelkes a medikus, mint 
I. és II. éves korban, amikor például megtelt a Gólyavár  
egy-egy kémia vagy élettan előadáson. Közeli kapcso-
lat, szinte baráti beszélgetés alakult ki az előadó és hall - 
gatói között. Az elhangzottak ma már – 50 év múltán – 
nyilván bizonyos vonatkozásban túlhaladottak, mégis 
figyelemre méltóak. 

Balogh professzor nagy hangsúlyt fektetett a beteg 
be mutatásra. Minden alkalommal 5–7 beteg kórfolyama - 
tát beszéltük meg, miközben szemléletet adott nekünk, 
általános orvostanhallgatóknak. Kedves finom humor és  
őszinte emberi megállapítások is jellemezték monda-
nivalóját. 

Bevezetőként elmondta, hogy a fogbetegségek fon-
tos közegészségtani problémát jelentenek. Genfi meg-
állapítás szerint a leggyakoribb megbetegedés a fog-
szuvasodás. Körkérdést intéztek a körzeti orvosokhoz. 
A községi orvosoknál a rendelés 40–50%-a fogbeteg 
volt, de volt 10–20%-os arány is. A fogfájás munkakép-
telenséget okoz, és esztétikai kihatása is van a rossz fo-
gaknak. „Gusztustalan dolog csúnya fogú emberrel csó - 
kolózni” – mondta. Foetor ex ore (= szájbűz) kapcsán 
megjegyezte, „tapad a társalgás közben az ilyen ember”. 
Minden, a szájban lejátszódó gyulladás következ ménye 
étvágytalanság, fogyás. „Fogyókúrának is kitű nő.” (De - 
rültség) Az SzTK-rendelés 33%-a esik a fogbetegekre. 
És ez még nem elégíti ki a követelményeket.

Gyulladás és daganatképződés – e két csoport uralja  
a fogmegbetegedéseket. A fogszuvasodás a leggya ko-
ribb népbetegség. A civilizációs betegségek közé tar to- 

zik, terjedése a napóleoni háború után indult meg Európá - 
ban. Elsősorban a cukorártalom jelentőségét hangsú-
lyozta a professzor. „Nem fertőző betegség, de baktérium  
nélkül nincs caries.” A pulpa elhalásával a fájdalom meg - 
szűnik, „ezért sok gangraenás gyökércsatornájú ember 
szaladgál. Jó, mert nem fáj, rossz, mert góc alakul ki.”

Fonosnak éreztük Balogh professzornak azt a meg-
állapítását, hogy „az utóbbi évtizedben dentalis okok-
ból nem veszítettünk el beteget”. Ennek okát az anti-
biotikumokban és a jó diagnosztikus eszközökben (pl. 
rtg.) látta.

megállapította, hogy az általános orvos nem tud elég 
sokat extrahálni és elég korán extrahálni. „Egygyöke-
rű fogat ne extraháljunk, küldjük szakorvoshoz. Az el-
ső tünetek jelentkezésekor extraháljuk a többgyökerű 
fogat!”

A pulpitises fájdalmat foghuzással megszüntetjük, ez 
oki terápia. Az epekő-, vesekő-fájdalom megszünteté-
se nem oki terápia, de ugyanolyan jót tesz a betegnek. 
A pulpitises fájdalmat a vesekő-, epekő-fájdalomhoz ha - 
sonlította.  

A bölcsességfoggal kapcsolatban elmondta, hogy  
„a kultúréletben 20–25%-ban még a bölcsesség fog  
fogcsírája sem fejlődik ki.”

A daganatos beteggel kapcsolatban megjegyezte, 
hogy a besugárzott területről foghúzást ne végezzünk 
pár évig! Sebzést csinálni nem kívánatos, rossz ugyan-
is a regeneráció a csontban. 

A caries főként már a gyermekkor betegsége. A civi li - 
zált népek között csaknem 100%-os! Kiváltásában a fog  
retenciós területei, szénhidrátdús lepedék, savtermelő 
baktériumok, bizonyos idő, hőfok jelentőségét hangsú-
lyozta. A pH5 az a savállapot, ami a szuvasodást meg-
indítja. 

Nem keletkezik szuvasodás: 1. baktérium nélkül (ha 
a szénhidrát ott is van!); 2. tiszta fogfelületen; 3. ha jól 
fejlett a zománc és nincs retenció. A fluorfelvételnek 
nagy jelentőséget tulajdonított.

Meghitt kapcsolat alakult ki, amikor a professzor uj-
jal – egymás után – ránk mutatott, és mondta: „Magá-
nak is ferde az arca! Magának is!  – és így tovább. Azt 
érzékeltette, hogy milyen gyakori az arcaszimmetria, 
aminek szerepe van a fogbetegségek gyakori kialaku-
lásában. 

Nyelvi, elnevezési kérdésekkel is gyakran foglalko-
zott a professzor előadásain. A szájdaganatokkal kap-
csolatban elmondta, hogy az összes malignus daganat-

Balogh Károly  professzor fogászati tantermi előadásai  
az Általános Orvostudományi Karon 1961-ben
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A Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1955-ben meg - 
alakult Fogorvostudományi Kar 2005-ben tartotta jubi-
leumi emlékülését, melyhez kapcsolódóan többnapos 
rendezvénysorozatra került sor. Ezen számos külföldi 
vendég vett részt, többek közt ifj. Balogh Károly pro-
fesszor, aki az ünnepség egyik kiemelkedő aktusaként 
a Karnak adományozta az édesapjáról készült fest-
ményt.

Már ekkor felmerült annak a gondolata, hogy a Kar 
alapítójának és első dékánjának az Egyetemen kívül 
is állítsunk emléket. Erre kiváló alkalmat kínált Balogh 
professzor lakását magában foglaló belvárosi ház fala. 

Hosszas előkészítés után – melynek fő motorja Balogh 
Károly egykori tanítványa, Bánóczy professzor asszony 
volt – 2011. szeptember 30-án az épület bejárata mel-
lett helyére került az emléktábla, mely most már a la-
kossággal is tudatja, ki volt a ház egykori lakója.

A táblaavatáson megjelent a Fogorvostudományi Kar 
vezetősége, Fejérdy Pál dékán vezetésével, egykori ta-
nítványok és munkatársak, valamint a Balogh család 
ismerősei. Az ünnepségen rövid méltatás hangzott el 
Bánóczy és Fejérdy professzorok részéről, valamint kö - 
szönetnyilvánítás ifj. Balogh Károly tolmácsolásában. 

A hivatalos megemlékezések túl száraz, tényszerű  
közlésekre épülő tartalma csak ritkán mutatja be a meg - 
emlékezett személy egyéniségét, környezetéhez fűző dő 
emberi kapcsolatait. Ezen kapcsolatok egy tanár ese té- 
ben még fontosabbak, a tanítás mellett a nevelés szem-
pontjait még inkább befolyásolhatják.

Ebből a szempontból lehet érdekes olvasmány Honti 
József doktor, egykori Balogh-tanítvány visszaemléke-
zése a professzor által megtartott tantermi előadások 
tartalmára illetve szellemiségére nézve. Noha tudomá-
nyos jelentőséggel nyilván nem bír eme kis összefogla-
ló, de képet ad a tanár és a tanítványok közti viszonyra. 
Érdekes korrajz a hatvanas évek elejéről. 

Dr. Kóbor András

nak mintegy 5%-a esik a szájképletekre. Megjegyezte: 
„szájüregi daganatok – ostobaság! Egy üregnek nincs  
daganata!”

vagy: „A fog nem záp. Záp a tojás.”  elmondta, hogy 
a mondás eredete onnan van, hogy a rossz fog büdös, 
mint a záptojás !

megállapította, hogy a magyar nyelvben a biológiai 
gondolkodás érvényesül.

Honti József dr.

Dr. Balogh Károly emléktáblájának avatása


