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59. III. sz. Sebészeti Klinika 

1960-1974 

2 doboz = 0,24 ifm 

Az II. sz. Sebészeti Klinika igazgatójának, Réczey Imrének 1913. október 31-i halála 

után a klinikát kettéválasztották. Ennek eredményeként jött létre a III. sz. Sebészeti Klinika, 

melynek első igazgatója Verebély Tibor volt (1913-1919). A klinika hét évig tartó átmeneti 

szüneteltetése után a kormányzó elrendelte a klinika visszaállítását és 1926-ban Ádám Lajos 

professzort nevezte ki az intézmény élére (1926-1945). A klinika valójában Ádám professzor 

Szent István Kórházbeli sebészeti osztályát jelentette. Ádámot 1946. szeptember 15-én 

áthelyezték a II. sz. Sebészeti Klinika élére, ezért korábbi tanszéke átmenetileg megszűnt. 

1947. március 8-tól a III. sz. Sebészeti Klinika a Koltói Anna Baleseti Kórházban alakult újjá 

Hedri Endre professzor vezetésével (1947-1949). 1949-ben a klinika vezetésére meghívták 

Borisz Vasziljevics Petrovszkij szovjet vendégprofesszort, aki új típusú sebészi iskolát 

vezetett be. A Szovjetunióba történő visszatérése után, 1951-ben a klinika vezetésével 

Rubányi Pált bízták meg (1951-1954). Ebben az időszakban a klinika a Koltói Anna Kórház 

három emeletén működött. Rubányi professzor távozása után Mincsev Mihály docens, majd 

Stefanics János tanársegéd kapott ideiglenes megbízást a klinika vezetésére. 1955 

szeptemberében Kudász József (1955-1957) professzort nevezték ki igazgatónak. Működése 

alatt alakult át a traumatológiai osztály önálló egyetemi Baleseti Sebészeti Intézetté. A klinika 

vezetését 1957-től ismét Rubányi Pál (1957-1961) professzor vette át, majd 1961 

szeptemberében a III. sz. Sebészeti Klinika vezetőjének Stefanics Jánost (1961-1974) 

nevezték ki. A klinika ismét a Fővárosi István Kórház területén került elhelyezésre, ahol 

nagyon mostoha körülmények között kezdte meg a gyógyító és oktató munkát. A Sebészeti 

Klinika 1961-től a Fővárosi Önkormányzat István Kórházának Sebészeti Osztályaként is 

működött. A klinika épületének rekonstrukciója 1968-1972 között történt. A Klinika élére 

1974. június 30-án Marton Tibor professzor került (1974-1987), aki tovább folytatta az 

intézmény korszerűsítését és szakmai profiljának bővítését. Az intézmény további vezetői: 

Ihász Mihály 1987-1996, Nagy Lajos 1996-2000. A III. sz. Sebészeti Klinika elnevezése 

később Sebészeti Tanszék lett, vezetője Regöly-Mérei János egyetemi tanár. A 2006/2007. 

tanév végétől kikerült az egyetem szervezetéből, azóta ismét a Szent István Kórházhoz 

tartozik. Az iratok nem szabályos iratátvétel útján kerültek a levéltárba, ezért a sorozat 

töredékes. Egyenkénti átnézéssel kutatható. 

1. doboz Nem iktatott iratok 

- Tudományos tevékenység,  1960-1973 

 

2. doboz Nem iktatott iratok 

- Szakvizsgák    1961-1974 

  - Opponensi vélemények  1967-1971 

  - Igazgatói rendelkezések  1972-1973 

  - Fegyelmi ügyek   1972  


