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Abstract 
József Imre as a member of Surgical Clinic personnel of Szeged University, spent several months at the 
surgical department of the world-known R. Belsey in Leeds in the 6th decade of last century.  After returning 
home he introduced such operations in the domestic surgical practice as the Belsey-Mark IV antireflux 
fundoplication, fundoplication combined with myotomy, diverticulectomy + myotomy in Zenker 
diverticula, the Belsey type long left colonic graft for replacement of esophageal corrosive strictures and the 
monofil suture of esophageal anastomosis. He prepared Tygon prosthesis for palliative esophageal 
intubation. J. Imre was the author of esophagus chapter in I. Littman’s monography of surgery. A large 
number of esophagus operations was performed in his professional life. He left a total body of work behind. 
Cut in stone, his exceptional personality is commemorated in the pantheon of Surgical Clinic at Szeged 
University. 
 
Kulcsszavak: Belsey műtétek bevezetése, Tygon nyelőcső tubus, nyelőcső sebészeti fejezet sebészeti 
monografiában, nemzetközi reprezentáció, példakép. 
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1. ábra dr. Imre József 1930-1980 
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Petri Gábor a szegedi Sebészeti Klinika különös intellektuális képességekkel felruházott vezetője tudta, 
hogy klinikáját csak úgy tudja európai rangra emelni, ha legtehetségesebb sebészeit nyugati tanulmányútra 
küldi. 
Igy került Imre József a 60-as évek derekán az akkor már világhírű R. Belsey, sebészetére, Angliába. Ezt ő 
úgy hálálta meg, hogy hazatértekor Szegeden, létrehozta a Belsey sebészet magyar mását.  
 
 
 

 
2. ábra Belsey, Ronald Herbert Robert (1910 - 2007) 

 
Olyan világszerte elterjedt műtéteket vezetett be a magyar gyakorlatba mint: a Belsey- Mark IV 

reflux-ellenes megoldást, achalasiában ennek myotomiával kiegészített változatát, myotomiával társított 
Zenker diverticulectomiát, lúgos nyelőcső strikturában bal colon szegmenttel végzett pótlást, palliatív 
nyelőcső intubációt tygon csőből gyártott protézissel, monofil fonallal varrt nyelőcső anastomosist, melyben 
nem a drótvarrat, hanem az a kéz volt rendkívüli, amely a varratokat behelyezte. 
 

Egyre nagyobb beteganyagát Magyarországon egyedülálló módon, lyukkártyás módszerrel tette 
könnyen átláthatóvá, kezelhetővé. A Szegeden kezelt nyelőcső betegek száma már a 70-es évek derekán 
megközelítette az 1000 főt. 
 

Nem véletlen hogy az első európai nyelőcső kongresszusra Prágába, őt hívták meg Magyarországról, 
az ezt követő San-Remo-in is a karizmatikus váradi sebész, Krisár Zoltán társaságában vett részt. A 
meghívottak között volt Rubányi Pál is, Petrovski tanítványa. 
A prágai kongesszus egyik résztvevőjére (a nyelőcső pótlásokban alapvető angiológiai viszonyok 
előadójára) Imre Józsefre is felfigyelt. A felfedezett számára ez sorsfordító eseménnyé vált az elkövetkező 
évek sodrában. 
 

Imre József végtelenül szigorú, sőt annál is következetesebb ember volt. Mintha Szerváciusz Jenő 
egyik gránitba faragott szobra kelt volna életre. Azt vallotta, a klinikai lét kivételes állapot, ezt a klinika 
hírét szolgáló tudományos tevékenységgel kell leróni. 
 

A Littman Imre Sebészeti Tankönyvének szerzői közé bekerülni az akkori idők nagyon nagy 
elismerését jelentette. A monográfia új kiadásában, a nyelőcső fejezetet Imre Józsefre bízták.  
A tanulni vágyók nem csak az Üllői úti Sebészeti és a Szabolcs utcai Orvostovábbképző Intézetből és a 
közeli Délvidékről, hanem Erdélyből is felkeresték őt, Szegeden. 
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3. ábra Imre József munka közben, egyetemi jegyzete 

 
Sebészi elvei mózesi parancsolatoknak hatottak. „Nem az számít, amit mások mondanak, hanem csak 

az, hogy a beteg túléli vagy sem a műtétet”. 
A nyelőcsősebészet első, 1980-as Tokyói világkongresszusára, mint az erre legméltóbb magyar sebész már 
nem juthatott ki, de barátját nem mulasztotta el erre bíztatni. 
Tanítványai közül 3 tanszékvezető egyetemi tanári, többen osztályvezetői címet érdemeltek ki. Módosított 
tygon tubusa, barátja kezében, a sebészet első reflux-mentes intubációját tette lehetővé (Surg Gynecol 
Obstet 1987: 165: 359- 360). 
1996-ban a Balogh Ádám professzor rendezte szegedi Imre József emlékülésre leutazott egykori Belsey 
tanítvány társa is – akkor már az európai Mellkassebészeti Társaság Elnöke – T. Lerut, a Leuveni Katolikus 
Egyetem professzora, aki az elismerés felső fokán emlékezett meg egykori barátjáról, Imre Józsefről, akit a 
végzet olyan korán ragadott el.  
Vele a klasszikus nyelőcső sebészet, egyik korszakos képviselőjét vesztette el. 
Neve disszertációk védése során gyakran elhangzott, emlékét ily módon a „ feledés botránya „ (Kundera), 
megkímélte. 
Ha olykor tévedett is, ő nem a maga, hanem a sebészet igazát kereste, egy életen át. 
A szegedi Sebészeti Klinika Pantheonjában, szobra az őt megillető helyen, Petri Gábor és Kulka Frigyes 
mellett van. 
 
 
Egykori barátja  
Kotsis Lajos 
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4. ábra kiállítás és szobor Imre Józsefről 

 


