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A Magyar Nephrologiai Társaság elhatározta, hogy évenként Korányi Sándor halálának 

napján Emléknapot tart. Köszönöm önöknek, valamennyiöknek , hogy a Magyar Nephrologia 

Emléknapján itt megjelentek és szombat délelőttjüket Korányi Sándor emlékének áldozták. 

Korányi Sándor halhatatlan fölfedezése, a fagyáspontcsökkenés klinikai vizsgálóeljárássá való 

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

orvostudomány és a gyógyszerészet egyik leggyakoribb laboratóriumi eljárása. 

Ozmometriával ma már nagyon könnyű utána vizsgálni, amit Korányi Sándor a 

fagyáspontcsökkenéssel megállapított, hogy az egészséges vese széles tartományban tudja 

változtatni a vizelet töménységét, de a beteg vese elveszti ezt a képességet. Korányi Sándor 

idejében egy kutatói életpálya alatt mindössze néhány száz vagy talán ezer 

fagyáspontcsökkenés meghatározásra, ha futhatta és Ő ebből olyat alkotott, ami miatt a 

Magyar Tudományos Akadémia Nobel- díjra terjesztette fel. Az én kandidátusi 

disszertációmban mintegy 80.000 ozmolalitás meghatározásomat dolgoztam fel, ami nem 

kevés, de ozmometer birtokában már 40 évvel ezelőtt is elvégezhető volt. Mit alkotott volna 

Korányi Sándor ha ozmometer már az ő idejében is létezett volna. Korányi Sándor 70 éve 

halott. de olyan mintha élne és fogná a kezünket. Irányt mutat a mindennapi orvoslásban, a 

nephrologiai kutatásban és az emberi tartásban egyaránt. Erről szól a mai ünnep és ez fog 

kitárulni az Emlékbeszédekből. Nekem személy szerint az elsődleges, vagyis a tudományos 

kapcsolatom Korányi Sándorral a fagyáspontcsökkenés-ozmometria, de ezen kívül egyéb 

személyes szálak is fűznek hozzá. Korányi Sándor klinikájának 3 híres adjunktusa volt: 

Rusznyák István, Hajnal Imre és Hetényi Géza. Ma már a sors kegyeltjének érzem magam, 

hogy mindhárom közreműködésével tanultam a belgyógyászatot: Rusznyák István és Hajnal 

Imre klinikáin és Hetényi Géza könyvéből. Magyar Imre ugyancsak Korányi Sándor 

tanársegéde volt, akinek betegbemutatásai mintául szolgáltak kiképzésem során. Préda István 

könyvéből tudom, hogy egykori tutorom Mosonyi László professzor is Korányi Sándor 

klinikáján tevékenykedett. Radiologia tanárom Ratkóczy Nándor a Korányi Klinikán kezdte 

pályafutását. Első munkahelyemen a János Kórházban a III.-as belosztály vezetője Baráth 

Jenő professzor tanársegéd volt az egykori Korányi Klinikán. Ugyanitt dolgozott valamikor 

helyettese a főorvosnő, akinek a nevét azonban 60 év távlatából sajnos már nem tudom 

felidézni. Korányi András professzor volt, a János Kórház másik. belosztályának vezetője, a 



Korányi klinika egykori oszlopos tagja. Fiatalkori önérzetemet hallatlanul növelte, hogy egy 

tudományos művének Amerikában való közléséhez a segítségemet kérte. Korányi András 

professzor unokaöccse Korányi László, az MTA doktora egykor János Kórházi kollégám volt, 

akit meghívtam a mai ünnepségünkre, de nem tud eljönni, mert éppen külföldön van. Egy 

osztályon dolgoztam a Korányi Sándor rokon, Kovács Gergelyjel aki korábban Korányi 

András professzor beosztottja volt. A lista nem teljes. Elképzelhetik, hogy a mai 

magyarországi belgyógyászok egy része valóban Korányi tanítvány és hogy engem mi fűz oly 

tisztelettel és rajongással Korányi Sándorhoz és az Emléknaphoz. Ezért itt az ideje, hogy 

felkérjem a Korányi Klinika jelenlegi igazgatóját Szathmári professzort Emlékelőadásának 

megtartására. 

 

 

 


