
Állatorvosdoktor, egyetemi docens, a sebészeti és szemészeti tanszék és kli-
nika kisállatkórházának vezetôje, traumatológiai mûtôjének alapítója, a csont-
sebészet elsô oktatója, kutatója.

Szokolóczy Iván 1932. január 12-én született Komáromban. Apja a hajógyár
üzemvezetôje volt. Az elemi iskolát és a gimnázium két osztályát Komáromban
végezte. 1944-ben a hajógyárat Passauba helyezték át, és a család is oda me-
nekült. Visszatérve, 1947-ben, Szokolóczy egy év alatt a gimnázium két osz-
tályának anyagából levizsgázott. A szekszárdi mezôgazdasági középiskolában
folytatta tanulmányait, majd Baranyaszentlôrincen érettségizett kitûnô ered-
ménnyel. 1952-ben felvételt nyert az Állatorvostudományi Fôiskolára, és 1957-
ben állatorvos-doktori oklevelet szerzett. Már tanulmányai alatt a sebészet ér-
dekelte, és tudományos diákköri munkájában is ezzel foglalkozott. A Fejér
megyei Sárosd-Szabadegyháza körzeti állatorvosaként kezdte pályáját, majd
kinevezték megyei szaporodásbiológiai szakállatorvosnak. Kétéves gyakorlat-
ban végzett munka után, 1959-ben az alma mater sebészeti tanszékére nyert
tanársegédi kinevezetést, ahol élete végéig adjunktusként dolgozott. 1995-ben
posztumusz egyetemi docenssé nyilváníttták.

Kutató és gyakorló sebészi munkájában döntôen a csontsebészettel foglal-327
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kozott: többek között a csontok növekedési zavaraival, a nagyobb csonthiányok
pótlásával, a spongiosa-transplantatummal, a porckorongsérv kórjelzésével,
a folyadékkristályok alkalmazásával az állatorvosi diagnosztikában.

Számos tudományos közleménye jelent meg, és három szakkönyv társszer-
zôje volt: Állatorvosi sebészet 2. (szerk.: Tamás László), A kutya és a macska
egészségvédelme (szerk.: Horváth Zoltán), Sebészeti mûtétek a kisállatpraxisban
(szerk.: Tóth József).

Szokolóczy Iván nagy tudású szakember, kiváló munkatárs, a csontsebészet
elismert specialistája volt. Megalapította a sebészeti klinika traumatológiai
mûtôjét, és elsôként oktatta a csontsebészetet. Harmincöt éven keresztül adta
át tudását a hallgatóknak és a klinikus állatorvosoknak, akik szerették és tisz-
telték, szívesen vettek részt mûtétein, patológiai konzultációin, betegkeze-
lésein. Igazi segítôkész szakember volt. Külföldön is több szakmai elôadást
tartott német nyelven.

Szerette a természetet, szenvedélyes horgász volt. Hallatlan szorgalmával,
lelkiismeretességével, kedves humorú emberségével méltán kiérdemelte mun-
katársai szeretetét és megbecsülését.

1994. december 17-én hunyt el. Az egyetem saját halottjának tekintette.
1994. december 23-án Hatvanban búcsúztatták.

Irodalom
Tóth József: Dr. Szokolóczy Iván 1932–1994. Magyar Állatorvosok Lapja, 1995.
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