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A hasüreg levegôfeltöltésére alkalmas Veres-tû világszerte is-
mert eszköz. Néhány évvel ezelôtt, 2003-ban volt a tû feltalálója, 
Dr. Veres János születésének 100. évfordulója. A hasüreg gázzal 
való feltöltése a hastükrözés elsô fontos lépése, amelynek eléré-
sére napjainkban is számos intézetben alkalmazzák a Veres-tût. 
Sajnos az eszköz feltalálójának életútját hazánkban is kevesen 
ismerik, ezért rövid írásunkban ezt kívánjuk bemutatni. 

Veres János Kismajtényon született 1903-ban. Elemi és kato-
likus gimnáziumi tanulmányait Debrecenben végezte, majd 
ugyanitt szerzett orvosi diplomát 1927-ben. Belgyógyásza-
ti szakvizsgáját követôen a kapuvári kórház tüdô osz tá lyá nak 
vezetésével bízták meg. Ebben az idôben a tü dô gü mô kór igen 
gyakori betegség volt hazánkban is. A betegség kezelésében 
gyakran alkalmazták a mellhártyák közötti tér csapolását, 
amely során mûvi légmellet képeztek. A beavatkozás azonban 
számos súlyos szövôdmény kockázatával járt, amelynek egyi-
ke a tüdô sérülése volt. Világszerte sokféle módszerrel kísérle-
teztek a sérülés elkerülésére, de egyik sem vezetett eredményre. 
Ezért Veres János egy kettôs falú, egymáson csúszó, 8-15 cm 
hosszúságú, rugós szerkezettel mûködô tût fejlesztett ki. A be-
helyezés alatt a tompa végû tû a bôr és a lágyrészek ellenállása 
miatt visszacsúszott, és lehetôvé tette, hogy az eszköz éles tûje 
a mellhártyák által határolt savós térig jusson. A szöveti ellen-
állás megszûntekor a rugós szerkezet azonnal visszahúzta a tût, 
megelôzve a belsô szervek, így a tüdô sérülését is. Több mint 
900 sikeres beavatkozás után, 1936-ban közölte eredményeit 
hazai és német szaklapokban. Csak a hastükrözés fokozatos 
elterjedésével, az 1970-es évektôl kezdôdôen vált azonban az 
eszköz világszerte ismertté és széles körben használttá.

Veres János a II. világháború alatt a magyar hadseregben szol-
gált katonaorvosként. A háborút követôen hazánk kommunista 
vezetése leváltotta osztályvezetôi tisztségérôl katolikus nevel-

tetése és politikai meggyôzôdése miatt. Szerencsére két évvel 
késôbb visszahelyezték, és újra vezethette az osztályát. 

Fô érdeklôdési körébe a fertôzô betegségek gyógyítása tartozott, 
több közleményt írt a leptospirosis és a tularemia kezelésérôl. 
Kandidátusi értekezését „A tularemia kórlefolyása és kezelése” 
címmel védte meg. 

Az ötvenes évek közepétôl Budapesten dolgozott 1973-ig. Ha-
lálát szívroham okozta 1979-ben. Munkatársai és barátai rend-
kívül mûvelt, éles eszû, betegközpontú és családszeretô ember-
ként ismerték. 

Bár az eszközt eredendôen tüdôgyógyászati célra fejlesztette 
ki, a Veres-tû használata nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
tükrözéses (endoszkópos) sebészet számos orvosi szakterü-
leten magas szintre fej lôd hetett. Hastükrözéseknél a léghas 
(pneumoperitoneum) létrehozására napjainkban is széles körb-
ben alkalmazzák a Veres-tût. Számos apróbb módosítás ellené-
re a most használatos eszközök is lényegében ugyanolyan elv 
szerint mûködnek. 

A Magyar Nôgyógyászok Endoszkópos Társasága 1997-tôl kez-
dô dô en azokat díjazza a „Veres Emlékérem”-mel, akik a hazai 
laparoszkópia fejlôdésében úttörô és magas szintû tevékenysé-
get folytattak. A Társaság az eddigiekben a következô nô gyó-
gyász kollégákat jutalmazta az emlékéremmel: Adolf Galinat, 
Victor Gomel, Stephan J. Kaali, Magos Ádám, Denis Querleu, 
Jordan Philip, Pokoly B. Tamás, Bernd Rudelstorfer, Bánsá-
gi Gábor, Csaba Imre, Rákóczi István, Gerô György, Lampé 
László, Szabó István (Pécs), Bódis József. Emellett az érmet 
Dr. Veres János egykori munkahelyén, a kapuvári kórházban is 
kifüggesztették, emlékeztetve az utódokat e meghatározó mun-
kásságú magyar orvos életére. 
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