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Megalakult a MANET Nephrológiai Orvostörténeti Bizottsága.
Az alakuló ülés 2011. február 10-én a budapesti Radisson Béke Hotel Zsolnay termében
került sor.
A Nephrológiai Történeti Bizottság / a továbbiakban NTB / elnöke Prof Dr Radó János, titkára
Dr Tóth Tibor F. lettek.
Prof. Dr. Radó János elnök Úr nyitotta meg az alakuló ülést.
A megjelentek üdvözlése után nagy örömmel konstatálta, hogy megalakult - többek
egybehangzó kérése után - a MANET új vezetősége egyetértő támogatásával a hiánypótló
Bizottság. Ezzel szervezett keretek közé kerülhet a MANET tagjainak eddig sporadikus
hagyományőrző tevékenysége. Mint a Hypertonia-Nephrolgia c. folyóirat főszerkesztője utalt
arra, hogy az újságban mindig helyet tud biztosítani a megfelelően lektorált nephrológiai
orvostörténeti tárgyú írásoknak. Ezáltal írásos fórum lehetősége is adottá vált. Említette,
hogy szakmatörténeti előadásra készül /Diuretikumok története/ és másokat is ilyen jellegű
közlemények írására biztatott. /Pl Hemodialízis története, Peritoneális dialízis története
hazánkban stb./ Rendszeres regisztrációt és adatbázis létrehozását javasolta a MANET
Nephrológiai Nagygyűlésének alkalmából kiosztott Taraba és Hársing díjazottjainak, valamint
Korányi Sándor emlékelőadásainak illetve a MANET Tiszteletbeli Tagjainak adatai
összegyűjtését illetően. Ehhez az illetékes rendező helyek segítségét kérte. Felmerült a
MANET honlapján egy önálló Nephrológiai Történeti Bizottsági locus létesítésének gondolata
is, melyben számítunk Dr. Kárpáti István Főtitkár Úr segítségére is.
Dr. Tóth Tibor titkárként utalt az eddig rendezetlen, elődeink nagyságához nem méltó
emlékmegőrzésre, mely egyféle hagyományőrző tevékenységet jelent, amely a jelenlévő
kiváló tagság együttes munkáját igényli. Említette a közelmúltban a Szent Margit Kórházban
létesült Taraba István emléktáblát illetve a nevét felvevő Műveseállomás példáját. Javasolta,
főként a megjelent és tagságot vállalt kiváló professzoroknak, hogy mindenki a saját
régiójában gyűjtse össze az írásos-képes anyagokat és azt egy közös regiszterbe küldje el,
hogy azt rendszerezve létrehozhassuk a Magyar Nephrológia Történetét bemutató
kiadványt. Emellett kérte a jelenlévők hozzájárulását ahhoz, hogy a távol lévő szegedi Prof Dr
Gál György urat vegyük be tagjaink sorába, aki a magyar nephrológia "alapító atyáinak"
egyike és kapcsolhassuk be a munkába.
Az ezt követő discussióban számos ötlet hangzott el, egyben próbáltuk a következő időszak
aktuális feladatait is kijelölni.
Bálint Péter professzor 100 éves évfordulójáról illőképpen kellene megemlékezni.
Hársing László professzor esetében Rosivall László Professzorra gondoltunk.
Gömöri Pálról az Elnök Úr és Sonkodi Professzor Úr közösen készíthetne publikációt.
Takács Lajos Professzorról szintén készülhetne megemlékezés.
Elhangzott, hogy példa értékű a pécsi Hámori Artúrról való megemlékezés a róla
elnevezett belgyógyász napok meghívójában. Javaslat hangzott el Dr Boros György előbb
pécsi majd később kaposvári főorvos nephrológiát előtérbe helyező munkássága
megörökítéséről. Video-felvételek illetve rádió-riportok készítésének jó ötlete is felmerült Dr
Barna István jóvoltából. Megfelelő helyen és időben emléktáblák elhelyezéséről.

Javasoltatott még írásos megemlékezés készítése Prof. Dr. Taraba Istvánról /Polner
Kálmán emlékbeszéde alapján/, Prof. Dr. Petrányi Gyuláról /Szalay László főorvos Úr/, illetve
a Magyar Nephrológiai Ki Kicsoda kiadvány létrehozása.
Ezeken kívül minden Nephrológiai Nagygyűlésen egy történeti sectió létrehozása, melyben az
aktuális megemlékezésekre kerülhetne sor, miként ez legutóbb Szegeden már megtörtént.
Végül javaslat hangzott el a Magyar Nephrológia Emléknapja létrehozásáról minden év június
18.-án, mely Tolcsvai báró Korányi Sándor születésnapja. Ekkor megkoszorúzásra kerülne az
Alapító Atya Fiumei úti Nemzeti Sirkertben lévő sírja is.
Végül megegyezés született a tagok és szimpatizánsok e-mail címeinek kicseréléséről, hogy a
kapcsolatot egymással is tartani tudják.
A Történeti Bizottság titkára vállalta, hogy személyes számítógépén összegyűjti a küldött
dokumentumokat és tárolja illetve feldolgozásra alkalmas állapotban tartja.
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