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A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika búcsúzik 
igazgatójától, Dr. Fábián Gábor egyetemi docenstől.  
A búcsú mindig fájdalmas és szomorú, de akkor különösen,  
ha a távozó nemhogy az agg vagy öregkort, de még az 
idős kort sem érte meg. 54 évesen, álmában érte a halál.

Fábián Gábort élete, pályafutása a Semmelweis Egye-
temhez kötötte. Testvérével együtt fogorvos szülei, tan-
székvezető édesapja nyomdokait követte, és egyik gyer-
meke, jelenleg hallgatóként, folytatja a családi hagyományt.

1986-ban szerzett diplomát a Fogorvostudományi Ka - 
ron, majd a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Kli-
nikán kezdte meg a munkát és járta végig a klinikai 
ranglétrát. Jól képzett, hivatását magas szakmai szín-
vonalon gyakorló orvos, oktató volt. Három szakvizsgát,  

PhD fokozatot és habilitációt szerzett, és 2011-től a kli- 
nika igazgatója lett. Betegei, hallgatói és kollégái egy-
aránt el ismerték tudását, kedvelték személyét. Tantár-
gyi előadója volt a gyermekfogászat, a fogszabályozás, 
a fogszabályozási propedeutika és az ortodonciai diag-
nosztika tantárgyaknak. Lelkiismeretes oktatómunkája 
elismeréseként Kiváló Oktató kitüntetésben részesült.

Igazgatóként sok változást hozott a klinika életébe, 
fejlesztésekkel, újításokkal próbálta mindig magasabb 
színvonalra emelni a klinika teljesítményét, segíteni 
kollégái munkáját. A legújabb technikák bevezetésére  
továbbképzéseket szervezett neves külföldi előadók be - 
vonásával. Lépést tartott a módszerek, eszközök és 
anyagok fejlődésével, beépítette azokat a betegellá-
tásba és az oktatásba. Támogatta a lelkes fiatalok 
szakmai és tudományos ambícióit. Társszerkesztőként 
és társszerzőként hiánypótló új tankönyvet készített, 
amelynek sikerét bizonyítja, hogy két éven belül a bő-
vített kiadás megjelenésére is szükség volt.

Széles körű szakmapolitikai és társadalmi aktivitást  
folytatott: tagja volt a World Federation of Orthodontists- 
nak, a European Orthodontic Societynak, a Magyar Or- 
thodontus Társaságnak. Elnökségi tagja volt a Magyar 
Fogorvosok Egyesületének és az MFE Gyermekfogá-
szati és Fogszabályozási Társaságának. Tagja a Szak-
mai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tanácsának és 
a Fogorvosi Szemle szerkesztőbizottságának.

Emberként milyen volt? Jó ember, egyenes ember,  
kedves ember. Az idősebbekkel tisztelettudó, mindenkivel 
barátságos, a fiatalabbakkal segítőkész. Nagyon nehéz 
ez a múlt időben való fogalmazás, hiszen hihetetlen, hogy 
már nincs köztünk. Utolsó napjaiban is beszéltünk, intéz-
kedtünk, terveztünk. Fejlesztési ötletei, tervei, céljai vol-
tak, amelyek megvalósítása egy pillanat alatt füstbe ment.

Halála mindannyiunkat mélyen megrendített. Ígérjük, 
hogy félbemaradt munkáját folytatjuk és emlékét megőriz-
zük. Nyugodjon békében.

Dr. Gábris Katalin  
egyetemi docens, igazgatóhelyettes

Dr. Fábián Gábor 
egyetemi docens, igazgató

(1962–2016)

NEKROLÓGOK

Dr. Joób-Fancsaly Gáspár
(1939–2016)

Mély fájdalommal kell tudomásul vennünk, hogy egyik 
kitűnő kollegánk elhagyott bennünket.

Dr. Joób-Fancsaly Gáspár életének 77 évében, hosz-
szas betegség után, 2016. november 15-én elhunyt.

Nehéz nekrológot írnom róla, mert személyesen any-

nyira érintett a halála, hogy ez az írásom összeszedett-
ségét nagyon befolyásolja.

Az egyetemen évfolyamtársak voltunk. Ott ismerked-
tünk meg, és barátságunk azóta is tartott.

Gazsi 1939. március 1-jén született Budapesten. A II. vi- 
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lágháború nagyon megviselte a családot. Apja Au sz tri á- 
 ba, majd Amerikába menekült. Ők nővérével együtt először 
Kassára mentek, majd onnan tértek vissza Budapestre.

Középiskolai tanulmányait a Rákóczi, majd az Árpád 

gimnáziumban végezte. Szülei nemesi származásúak 
voltak, ami nagy hátrányt jelentett számára az egyetemi 
felvétel során. Végül, több próbálkozás után felvették  
a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karára, 
ahol 1965-ben kapta meg a diplomáját. A diploma meg-
szerzése után, mint annyian mások, ő is vidékre került. 
Ott megnősült, majd 3 év után visszaköltöztek Buda-
pestre, ahol Csillagtelepen (Csepel) kapott fogorvosi ál-
lást, amit utolsó éveiig nagy szakmai felkészültséggel, 
szorgalommal ellátott. Pályája kezdetén tudományos 
karriert is dédelgetett magában és több közleményét 
is megjelentette a Fogorvosi Szemle. 1968-ban szüle-
tett fia, Árpád. Házassága sajnos 10 évi kapcsolat után 
megromlott, és elváltak egymástól. Rövid időn belül új-
ra megnősült. Ez a kapcsolata boldognak látszott, de 
30 év harmonikus együttlét után utolsó éveiben felesé-
ge tragikusan méltatlanul viselkedett vele, ami hozzá-
járult egészsége gyors romlásához.

Nagyon büszke volt a fiára, Árpádra, aki az ő kezdeti 
titkos álmait megvalósítva, egyetemi karriert csinált. Nagy 
örömmel töltötte el a 2015-ben megkapott arany diplomá-
ja, és az a sok barát, akikkel együtt ünnepelhették azt.

Gazsi nagyon szeretetre méltó, vidám, jó humorú em-
ber volt. Sokat síeltünk, teniszeztünk együtt. Rengeteg  
közös élményünk volt.

Az őt ismerőkkel együtt, fájó szívvel búcsúzunk tőle. 
Gazsikám, nyugodj békében!

Dr. Divinyi Tamás

A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti  
Egyetem (MOGYE) volt és jelenlegi oktatói megrendül-
ten értesültünk Dr. Bánóczy Jolán nyugalmazott egye- 
temi tanár haláláról. Ezúton szeretnénk kifejezni őszinte 
részvétünket, együttérzésünket a gyászoló családnak 
és vigasztalódást kívánunk a barátoknak, kollégáknak 
és mindazoknak, akik ismerték, tisztelték és szerették.

Nagy tisztelettel, hálás köszönettel és kegyelettel em lé- 
kezünk Dr. Bánóczy Jolán professzorasszonyra, aki min dig 
elfogadta felkérésünket, és szívesen jött meghívott elő- 
adóként tudományos rendezvényeinkre, hogy megossza 
velünk is a világszerte elismert széles körű tudományos 
munkássága eredményeit. Emlékezetes elő adásokat tar-
tott 1996-ban Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Múzeum-
Egyesület Orvostudományi Szakosztály VI. Tudományos 
Ülésszakán; 2001-ben a Marosvásárhelyi Fogászati Na-
pok Nemzetközi Szimpóziumon és 2008-ban a MOGYE 
Fogorvostudományi Karán szervezett posztgraduális to-
vábbképzés alkalmával. Kitűnő előadó volt, élvezet volt 
hallgatni érthető, gondolatébresztő előadásait, amelye-
ket naprakész tudás, logikus gondolkodás és a szakma 
iránti alázat jellemzett. Csodáltuk szellemi frissessé- 
gét, közvetlenségét, kellemes egyéniségét és humorát.

Dr. Bánóczy Jolán professzor nemzetközi szinten el is - 

mert egyetemi oktató és kutató volt. Szakmai tevékeny sé- 
ge magába foglalta a fogorvoslást, a fogorvosképzést és  
továbbképzést, a tudományos kutatást, valamint a tu do-
mány szervező és -terjesztő tevékenységet. Számos nem-
zetközi szakmai- és tudományos társaság tagja, vezetője, 
majd tiszteletbeli tagja volt, és igyekezett a fia tal egyetemi  
oktatóknak is lehetőséget teremteni a szakmai ismertsé-
gükhöz, hogy alkalmuk legyen külföldi kutatásokat végez-
ni. Így alakult ki közöttünk egy két év tizedes eredményes 
szakmai kapcsolat, mert engem is tanítványának tekintett, 
megtisztelt bizalmával és kitartóan támogatott törekvése- 
imben. Az Európai Fogorvosképző Egyesület (ADEE), ami- 
kor tiszteletbeli tagjává választotta, kiemelte, hogy „hidat 
tudott építeni Nyugat- és Kelet-Európa között”. A külföldi 
szakkörökkel való tudományos kapcsolattartás mellett volt 
tanítványaival és barátaival is mindig ápolta a kapcsolatot.

Ezen írással Dr. Bánóczy Jolán professor emerita ál-
dott emlékének adózom, őszinte tisztelettel és hálával  
a MOGYE volt és jelenlegi oktatóinak nevében. Emlé-
két szívünkben megőrizzük, nyugodjon békében!

 
Dr. Székely Melinda  

egyetemi tanár 
MOGYE, Fogorvostudományi Kar

Megemlékezés Dr. Bánóczy Jolán professor emeritára
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Budapest


