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Türelmes volt, megadta a  lehető-

séget a kibontakozásra, de nem 

tűrte a pontatlanságot, és a nem 

tehetséges munkatársait előbb-

utóbb eltanácsolta. Emberségére 

jellemzően azonban előbb meg-

felelő álláshoz juttatta őket. A jó-

kat viszont segítette, tanítással, 

képzéssel külföldi mesterekhez 

küldéssel. Csöndes szenvedéllyel 

viszonyult a tudományához és az 

orvosláshoz, a  betegek érdekeit 

őszintén a szívén viselte.

„Korányi megrendíthetetlenül 

hitt a tudomány fejlődésében, el-

vetette a terápiás nihilizmust, ez is 

lehetett a Korányi-iskola és a Ko-

rányi család által alapított 70 évig 

működő klinika  sikerének titka. 

Ez a klinika volt ugyanis az első 

Magyarországon például az inzu-

linkezelés bevezetésében, az első 

csontvelő-transzplantáció elvégzé-

sében, és számos más diagnosztikus 

és terápiás eljárás alkalmazásában.” 

(Prof. Dr. Szathmári Miklós) 

A Debreceni Nephrologiai Na-

pokon, annak megnyitóját köve-

tően Korányi Sándor halálának  

70. évfordulója alkalmából em-

lékülést rendeznek a szervezők a 

lassan feledésbe merülő Nobel-díj-

ra jelölt magyar géniusz és hazafi 

emlékére.

DR. RADÓ JÁNOS ÉS  

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN 

Magyar Nephrologiai Társaság

mutat a mindennapi orvoslásban, 

a nephrologiai kutatásban és az em-

beri tartásban egyaránt.

Korányi Sándor nem volt meg-

alkuvó alkat. Erkölcsi elveihez 

szigorúan ragaszkodott. Elhárít-

hatatlanul, bár fájdalommal meg-

buktatta a nem kellően felkészült 

rokon gyereket is. Igazi emberbarát 

volt, nem tett különbséget szegény 

és gazdag között. Nem használta ki 

az orvostudományban elért magas 

rangját pénzszerzésre, sokszor kí-

nos volt kérnie (elfogadni) a hono-

ráriumot. Nem nézte le kollégáit, 

de a teljesítést megkövetelte tőlük. 

tuk kívül még sok Korányi-tanít-

vány dolgozott ott: Magyar Imre, 

Mosonyi László, Ratkóczy Nán-

dor, Baráth Jenő, Korányi András 

professzorok és még sokan mások. 

Belátható, hogy a mai magyarorszá-

gi belgyógyászok jó része valóban 

Korányi-tanítvány.

A  Nobel-díjra  is felterjesztett 

kiváló magyar belgyógyász és ve-

setudós, Korányi Sándor generá-

ciókon át ihletője sok nemzetközi 

hírnévre szert tevő magyar orvos 

pályafutásának. Korányi Sándor  

70 éve halott, de olyan, mint-

ha élne és fogná a kezünket. Irányt  

ha ozmometer már az ő idejében is 

létezett volna. 

Korányi Sándor klinikájának 3 

híres adjunktusa volt, akik Európa-

szerte ismert, nagy klinikáknak let-

tek vezetői, és így maguk is iskolák 

alapítói voltak: Rusznyák István, 

Haynal Imre és Hetényi Géza. Raj-

Ozmometriával ma  már nagyon 

könnyű utánavizsgálni, amit Korá-

nyi Sándor a fagyáspontcsökkenés-

sel megállapított, hogy az egészséges 

vese széles tartományban tudja vál-

toztatni a vizelet töménységét, de 

a beteg vese elveszti ezt a képességet. 

Mit alkotott volna Korányi Sándor, 

Ma is irányt mutat a mindennapi orvoslásban, a nephrologiai kutatásban és az emberi tartásban egyaránt

Mit üzen a mának Korányi Sándor élete és munkássága?

A magyar belgyógyászat nagy mestere volt Korányi Sándor, híres 

orvosdinasztia sarja. Korányi Sándor halhatatlan fölfedezése a fa-

gyáspontcsökkenés klinikai vizsgálóeljárássá való fejlesztése volt. 

A módszer gépesített változata (az ozmometria) pedig ma a klinikai 

orvostudomány és a gyógyszerészet egyik leggyakoribb labora-

tóriumi eljárása. 

MEGEMLÉKEZÉS 

Halálozási évfordulóját a magyar nephrologia emléknapján 2012 óta megünnepeljük, és így tettünk idén 

is, 2014. április 12-én 11 órakor a Nemzeti Sírkertben Korányi Sándor sírjánál. A megemlékezést a Ma-

gyar Nephrologiai Társaság (MANET) kezdeményezte azzal a céllal, hogy hagyományt teremtsenek, és 

Korányi Sándor halálának évfordulóján minden évben megtartsák a magyar nephrologia emléknapját. 

A magyar belgyógyászok és nephrologusok oly sokat köszönhetnek személyesen Korányi Sándornak, 

hogy joggal érezhetik kötelezettségüket az ünnepségen való megjelenésükkel leróni. „Ezért vagyunk 

mi most itt valamennyien, hogy hódoljunk Korányi Sándor, a kiváló orvos és nagyszerű ember emléké-

nek” – hangzott el az első emléknapon. Korányi Sándorról emlékezett Radó János, a MANET Történeti 

Bizottság elnöke, Tóth Tibor, a MANET Történeti Bizottságának titkára és Szathmári Miklós, a Sem-

melweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója. Az emléknap koszorúzással fejeződött be. 

Ennek során elhangzott Rosivall László Széchenyi-díjas, a Magyar Vesealapítvány elnökének, Reusz 

György, a MANET elnökének és Kárpáti István, a MANET főtitkárának felszólalása.
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Szeretné tudni, hogy ma épp  

mi történik az egészségügyben?
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