
Dr. Klenk Gusztáv Pál 

(1940–2011) 

fogszakorvos, szájsebész főorvos   

 

1940-ben született Budapesten. 

Szülei: Klenk Gusztáv (1909–1967) fogtechnikus, aki később 

okl. fogász lett, és Matajsz Anna fogtechnikus, háztartásbeli. 

Tanulmányai:  

Az általános és a középiskolát Jászberényben végezte, és a Le-

hel Vezér Gimnázium tanulójaként 1958-ban érettségizett. 

1958–63 között a budapesti Orvostudományi Egyetem (SOTE) 

Fogorvostudományi Karán volt orvostanhallgató. 

1963. szeptember 28-án kapta kézhez fogorvosi diplomáját. 

1963–67 között a jászberényi rendelő intézet fogászati osztá-

lyán dolgozott. 

1963. december és 1964 áprilisa között kötelező katonai szolgálatot teljesített. 

1965-ben - 6 hetes gyakorlat után - kiváló minősítéssel fog- és szájbetegségek szakorvosi bizo-

nyítványt szerzett. 

1967. április 16. és 1970. október 31. között a Szolnok megyei kórház szájsebészeti osztályán 

egy másod-orvosi állást vállalt. Azért, hogy a fogászati gyakorlatból ki ne essen, 1968-tól  pár-

huzamosan dolgozott még a szolnoki MÁV-rendelőben az esti szakrendelésen is.  

1969-ben – távolabbi célok miatt – a család elhagyta Jászberényt, és Budapestre költözött. 

1970. november 1-től budapesti munkahelye a Központi Stomatológiai Intézet Szájsebészeti 

Osztálya lett. 

1980. február 7-én szájsebészet szakorvosi bizonyítványt szerzett, és hogy a „nagy” szájsebé-

szet gyakorlatából ki ne maradjon, heti egy szakmai napot töltött a Szent János Kórház Szájse-

bészeti Osztályán, szeretett professzora, dr. Inovay János mellett.  

1970. november 1-től 2010. augusztus 31-ig a Központi Stomatológiai Intézet Szájsebészeti 

Osztályán dolgozott, 1993. január 1-től osztályvezetőként. 

Akkor már az országban remekül kiépült járási szintig a szájsebész-hálózat, és ezen 

szájsebész kollégák szupervíziója és továbbképzése is az ő osztályára tartozott, és természete-

sen a fogorvosok továbbképzése is. Kezdetben, a napi rutinon túl, két feladata volt: 1. Szolnok, 

Békés és talán Csongrád megye szájsebészeteinek, ill. szájsebészeinek 2-5 évenkénti végiglá-

togatása és Budapest város éjszakai szájsebészeti ügyeletének felügyelete, beosztása, ellenőr-

zése, a helyettesítési lánc megszervezése. 

Szívesen foglalkozott fiatalokkal. A SOTE Fogorvostudományi Kara tutori tevékeny-

ségre kérte fel, évekig részt vett a rezidensképzésben. Munkájához tartozott a fogorvostanhall-

gatók gyakorlati képzése, de a ’90-es évektől az elméleti oktatásukban is részt vállalt (poszt-

graduális képzés). Neki köszönhető a szájsebészeti ambulancia felépítése és működtetése. 

Betegeinek ragaszkodása, szeretete végigkísérte őt.  

Betegsége miatt időben lemondott osztályvezetői tevékenységéről, de amíg tudott, be-

járt oda. Türelemmel viselt betegsége után 2011. április 20-án, mielőtt elpihent, azt mondta: 

CSODÁLATOS ÉLETEM VOLT! 

Nyughelye a budapesti Farkasréti temetőben található, ahol nagy részvéttel búcsúztatták. 

 

Továbbképzései: 

 

1969-ben a fogorvosok továbbképzéséért felelős budapesti Központi Stomatológiai Intézet 

Szájsebészeti Osztályán vett részt. 



1974-ben fél éven keresztül a CHICAGO NORTWESTERN UNIVERSITY-n hospitált, ahol 

új módszerek, berendezések, eljárások, akkupunktúra, fogbeültetés volt a kutatási területe. 

1986-ban a LINZ FELSŐAUSZTRIAI TERÜLETI MUNKÁSKÓRHÁZ-ban dolgozott, és az 

implantológia, a modern fog- és csontpótlás volt a fő érdeklődési területe.  

 

Kitüntetése:  

 

A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebész Társaság 2011-ben még átadott neki egy ezüst plaket-

tet: 

„KÖSZÖNETTEL A MAGYAR SZÁJSEBÉSZETÉRT VÉGZETT TÖBB ÉVTIZEDES 

MUNKÁJA ÉS ÉRDEMEI ELISMERÉSEKÉNT 

DR. KLENK GUSZTÁV FŐORVOS ÚRNAK ” 

 

Munkássága, kutatási területei és méltatása: 

 

Komolyan vette a továbbképzést. A rá kiosztott anyagokban és a bemutatott gyakorlat-

ban mindig igyekezett naprakész és korszerű lenni. Az akkupunktúra azért érdekelte, hogy meg 

tudja oldani a fájdalomcsillapítókra allergiás betegek fájdalommentes ellátását. A csontpótlás-

nak a státus és funkciók helyreállításában tulajdonított nagy jelentőséget, és svájci kollégákkal 

a CHINOIN/SANOFIT anyagainak kutya-kísérleteiben vett rész – pár évig elég jó eredménnyel 

– bár a végső siker a CHINOIN eladása után az új tulajdonosnak nem volt érdeke. 

Az implantológia úttörőjeként tartják számon, mert elsőként ültetett be implantátumo-

kat. 

A Bionika Medline Kft. munkatársa (ahol az implantátumok fejlesztésével, gyártásával 

foglalkoztak) így ír róla: 

“Orvosszakmai segítőként mindenekelőtt a Stomatológiai Intézet (Budapest, Szentkirályi u. 

40.) Szájsebészeti Osztályának akkori vezetőjét, dr. Klenk Gusztáv főorvost tudhattuk mögöt-

tünk. Soha nem felejtem önzetlen lelkesedését a Bionika fogászati implantátumok kifejleszté-

sében. Az ő nagy szaktudással végzett Bionika implantátum beültetései, klinikai eredményei 

hozták meg számunkra az első sikereket.” 

És még: „Az orvosszakma dilemmája miatt alapelvként követtük azt, hogy minden le-

hetséges megoldásra megtervezzük saját konstrukciónkat. Ehhez a klinikai hátteret dr. Klenk 

Gusztáv, az akkori Stomatológiai Intézet Szájsebészeti Osztályának főorvosa adta számunkra, 

aki elsőként ültetett be BIONIKA implantátumokat. Ez a dilemma napjainkban is tart, de az idő 

szorítása érezhetően a legfontosabb tényezővé lépett elő a fogpótlásban.“ 

 

Publikációi:  

 

Számos tanulmánya jelent meg a Fogorvosi Szemlében. 

Társszerzőként szerepel a Dr. Ribári Ottó, dr. Németh Zsolt: Fül- orr- gégegyógyászat c. könyv-

ben (kiadó: Magyar Fül-, orr-, gégeorvosok Egyesülete. Budapest, 1996), amiben egy teljes 

fejezetet dr. Klenk Gusztáv írt. 

 

Dr. Klenk Gusztávot különböző hazai és nemzetközi fogászati kongresszusok résztvevője- és 

előadójaként tartják számon. 

Példaként legyen megemlítve: A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság XI. Nemzeti 

Kongresszusa. 2007. november 29. december 1. Balatonalmádi, ahol a következő előadás szak-

mai társszerzője volt: 

Retrobulbaris haemtoma Blow out törés kapcsán. Írták: Dr. Klenk Gusztáv, dr. Katona József - 

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház Szájsebészeti Osztály, Budapest 



Magánélet: 

 

- Fiatal korában nagy korcsolya rajongó volt. Felnőtt korában szabadidejében úszott ( Pl. gyak-

ran részt vett a Balaton átúszásban is), családjával túrázott, és gyermekeit is a sportos életmódra 

nevelte. 

- Hívő emberként tagja volt a budavári evangélikus egyházközségnek. 

 

Nekrológ:  

 

“Aki elhagyott bennünket: 

 

Dr. Klenk Gusztáv főorvos 

  

 Engedtessék meg, hogy ne hivatalos nekrológot írjak 

dr. Klenk Gusztáv főorvosról, talán inkább Gusztiról, mert min-

denkinek az volt. Később, mikor a fia is ismertebbé vált, csak 

öreg Klenknek hívtuk. Pedig még nem is volt öreg, mikor el-

ment, mindössze 70 éves. 

Jóleső meglepetéssel láttam, mennyien voltak a temeté-

sén, mindenki szerette. Túl jó volt az emberekhez. Ebben a mai 

világban, mikor öljük egymást, ő mindig nyugodt szigetet jelen-

tett. A barátai és betegei talán ezért is vonzódtak hozzá. 

A nyugodtságát talán a félelem nélküli életnek köszön-

hette. Miért mondom ezt? Mert hosszas ismeretségünk – szeretném írni, barátságunk – alatt 

egyszer sem láttam nyugtalannak. Pedig a sok beteg panaszáradata között biztos lett volna oka 

idegeskedni. Segítette őt a mély Isten-hite és a családjában megtalált békesség. 

Harminc évig volt a Központi Stomatológiai Intézet egyik vezető főorvosa, ami pedig 

nem volt túlzottan idegnyugtató állás. Neki köszönhették munkatársai a jó intézeti légkört. 

Van egy mondás, amit mindenki ismer: „Csak jót vagy semmit azokról, akik már nin-

csenek közöttünk.” Keresem magamban mégis, hogy mire emlékszem, mi lehetett Gusztiban 

rossz? Nem találom! Másnál (magamban is) rögtön tudom. Pedig Guszti nem volt „csoda“ 

ember. Csak ember a jobbik fajtából. 

Mit köszönhetünk Gusztinak? Mi volt az, amivel elősegítette úgymond „az emberiség 

fejlődését“? Nem fedezett fel semmit, ami megrengette volna a világot. Nem írt olyan könyvet, 

ami minden diák számára kötelező olvasmány lenne. Sok minden „dicsőséges“ dolgot sem csi-

nált. Mégis nagyszerű életet élt. Fontos örökséget hagyott ránk: a tisztességes munka örömét, 

a betegek iránti tiszteletet, és kialakított egy olyan családot, ahol a szeretet mellett az összetar-

tozás érzése uralkodott. 

Mit hagyott a szakmára? Megmutatta, hogyan kell felépíteni egy nagyváros szájsebé-

szeti ambulanciáját, ill. hogy a hiánygazdálkodás ellenére hogyan lehet azt működtetni. Ezen-

kívül megmutatta, hogyan lehet posztgraduális oktatást végezni az egyetemeken kívül is. A fiatal 

orvosai rendkívül szerették. 

Szerény volt, talán túl szerény, a munka öröme volt a lételeme, pedig a munkájáért járó 

elismerésből alig jutott neki. Dr. Klenk Gusztáv – aki amerikai, svájci, német tanulmányútjai 

mellett legfontosabb tanítóiként Skalaud Ferencet és Orsós professzort tartotta számon, aki 

hozzátartozott a mi mindennapjainkhoz – most elment. Elment és valódi űrt hagyott maga után. 

Sokáig fog tartani, amíg ezt a hiányt az új nemzedék be fogja tudni tölteni.” 

 

Írta: Dr. Szabó György egyetemi tanár  

 



Források:  

 

 Dr. Ribári Ottó, dr. Németh Zsolt: Fül- orr- gégegyógyászat c. könyve 

https://www.antikvarium.hu/konyv/dr-ribari-otto-dr-nemeth-zsolt-ful-orr-gegegyogyaszat-

1996-augusztus.html 

 Bionika - szakmai véleménynyilvánítás 

https://www.bionika.hu/a-legfobb-kihivas-a-surgeto-ido/ 

 Fogorvosi Szemle, 2011/3. – Nekrológ: Dr Szabó György egyetemi tanár.  

 A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság XI. Nemzeti Kongresszusa, 2007. 

november, Balatonalmádi 

 Felesége, Klenk Anni levélbeli közlése nyomán, kivonatosan 

 Fotók a család tulajdonából 

  

 

Összeállította: Sárközy Ágnes 

Jászberény, 2020. 02. 05. 
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