
170

MEGEMLÉKEZÉS

Prof. dr. Gáti István, az MTA rendes tagja
 

Prof. dr. Gáti István az MTA rendes tagja, Széchenyi díjas, a Ma-
gyar Nô orvos és a Magyar Nôgyógyász Onkológusok Tásaságának 
örökös tiszteletbeli elnöke, 2007. október 3-án váratlanul elhunyt.

Gáti István 1922-ben szüle-
tett Bonyhádon. Orvosegye-
temi tanulmányait Pécsett 
végezte, itt szerzett diplomát 
és kezdte egyetemi pályafu-
tását a PTE Szülészeti és 
Nô gyó gyá szati Klinikáján. 
Fiatal orvosként is kitûnt a 
klinikum iránti érzékével, 
vonzódásával, amely mellett 
le he tô sé ge volt bekapcsolód-
ni az ott folyó, általánosan is 
elismert színvonalú tudomá-
nyos munkába. Szorgalma, 
mindenki által becsült mun-

kabírása, igényessége hamar megérdemelt tekintélyt szerzett 
munkatársai körében, és érthetô, hogy csaknem három évtize-
des ottléte alatt teljes körû egyetemi elômenetelt ért el. 

Érdeklôdött az akkor még éppen létrejövô szülészeti anaes-
thesio ló giai módszerek iránt. Zürichben szerzett tapasztalatá-
val megszervezte és irányította a szülészeti endokrinológiát, 
foglalkozott a nôi hormoneltérések értelmezésével (1965: kan-
didátusi értekezés a Sheehan-szindrómáról), alapvetô munkás-
sága volt a méhlepény élet- és kórtana (1975: doktori értekezés 
a humán placentáris laktogén jelentôségérôl), de munkatár-
saival érintette lényegében a szakma számos más területét is. 
– Kez det tôl fogva együtt mûködött a Kaáli Intézettel, amelynek 
hosszú idô óta tudományos igazgatója is volt.

1976-ban kinevezést nyert az Orvostovábbképzô Intézet (ké-
sôbb Orvos tovább képzô Egyetem) Szülészeti Klinikájára, 
ahol igazgatói munkája mellett több ciklusban rek tor he lyet te-
si feladatokat is betöltött. Elnöki megbízást kapott a Magyar 
Nô or vos Társaságban és a Magyar Nôgyógyász Onko ló gu sok 
Társaságában, fôigazgatója volt az Országos Szülészeti és Nô-
gyó gyá sza ti Intézetnek, elnöke a Szülészeti és Nô gyó gyá sza ti 
Szakmai Kollégiumnak. Számos hazai és nemzetközi szaklap 
szer kesz tôje, szerkesztôbizottsági tagja. Munkatársaival együtt 
400-nál több közleményt írtak, kilenc egyetemi tanárt, nyolc 
tudományok doktorát, 31 kandidátust és számos osztályvezetô 
fô or vost támogatott pályafutásuk alatt. 

Személyes elismertségét számos kitüntetése jelzi (Kiváló orvos, 
Munka Érdemrend Arany Fokozata, Semmelweis Érem, Mar ku-
sov szky Díj, Pro Sanitate, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje, Széchenyi Díj stb.). Fellow ad Eundem a Royal 
College of Obstet. Gynecol. Díszdoktor a prágai Károly Egye-
temen, tiszteletbeli tag a német, japán, grúz társaságokban, és 
természetesen nem utolsó sorban a SOTE emeritus professzora.

1987 óta tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, ahol 
a Tudományetikai Bizottság elnökeként is dolgozott.

Az említetteken túl külön kiemelést érdemel szeretetreméltó 
egyénisége, örök példamutatása, emberi tartása, mellyel az 
utolsó hétig jelen volt és támogatta anyaintézetét, valamint 
mindazokat, akik a legkülönbözôbb kérdésekkel fordultak hoz-
zá. Gáti István professzor iskolateremtô egyéniség volt, s bár 
maradandót alkotott, pótolhatatlan ûrt hagyott maga után. 

Emlékét szeretettel ôrizzük.
Prof. dr. Egyed Jenô

PROF. DR. GÁTI ISTVÁN AKADÉMIKUS ÚR  

TEMETÉSÉN ELHANGZOTT BESZÉD  

„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens egy ré-
sze, a szárazföld egy darabja, ha egy göröngyöt mos el a tenger, 
Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna 
el,… minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az 
emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted 
szól.” (John Donne)

A feleségével lakásukban
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Két héttel ezelôtt a tenger nem egy göröngyöt mosott el Euró-
pából, hanem egy hegyfokot. Jelenlévôk és a távol maradottak, 
egész Magyarország, mindannyian kevesebbek lettünk. Sokkal 
kevesebbek.

Talán a gyászoló család után, mi, akik Gáti István akadémikus 
úr tanítványainak, követôjének valljuk magunkat, és akiknek 
nevében számomra rendkívül nagy megtiszteltetés beszélni,  
mi érezzük mindezt a leginkább.

Szeretjük és tiszteljük Ôt. 

Szeretjük csodálatos embersége okán. Nekünk, akiknek meg-
adatott, hogy munkatársai lehettünk, olyan embert ismerhet-
tünk meg, aki nem ismert meghunyászkodást. Soha, semmi-
lyen üzletet nem kötött az élettel. Gyûlölte az elvtelenséget, a 
megalkuvást. Politikai vagy emberi félelmek nélkül, kíméletle-
nül ôszinte ember volt. Soha nem adta fel humánus elveit. Pá-
lyafutása is ilyen, egyenes és töretlen.   

Tiszteljük óriási tudása és életpályája okán. Több mint fél év-
százados, 60 éves szülészeti-nôgyógyászati pályafutása alatt, 
halála napjáig, végig dolgozott. Energiái, kimeríthetetlennek 
tûntek. A huszadik századi hazai és nemzetközi szülészet nagy 
nemzedékének legnagyobbjai közé tartozik. Amikor 1946-ban 
hivatását gyakorolni kezdte, hazánkban az anyai halálozást még 
tízezrelékekben, a csecsemôhalálozást százalékokban mérték. 
Halálakor, egy nagyságrenddel, tízszer kevesebb anyának és 
családnak kell átélnie azt a tragédiát, amit egy fiatal anya vagy 
gyermekének elvesztése jelent. Senki sem tagadhatja, hogy 
Gáti István akadémikus úrnak mindebben óriási, meghatározó 

szerepe volt a XX. század második felében. Tanítványai, kli-
nikaigazgató professzorokként, osztályvezetô fôorvosokként, 
hivatásunk vezetô testületeinek tagjaiként vitték és viszik to-
vább szellemiségét. Tudományos teljesítményét szinte meg-
számlálhatatlan közleménye, elôadása fémjelzi. Személyében, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjaként, a szülészet-
nô gyó gyá szat tudománya is a legmagasabb tudományos szint-
re jutott. Munkássága nemzetközi elismertségét mutatja, hogy 
több ország szülész-nôgyógyász társaságának, hogy csak egyet 
emeljek ki, például, az Angol Királyi Szülészeti-Nôgyógyászati 
Társaságnak is tiszteletbeli tagjává választották.

Mint a XX. századi hazai és nemzetközi szülészet-nôgyógyászat 
egyik meghatározó egyénisége, olyan iskolát teremtett, amely-
nek alapjait hozzá hasonló nagy szülész-nôgyógyászok építették 
fel. Az ô temploma kôsziklára épült, évszázadokon át, tégláról 
téglára. A korszerû szülészet-nôgyógyászat nagy, több száz éves 
építményébe, Gáti akadémikus úr az építôk legjelesebbjei közé 
tartozik. Ezt a templomot az éppen divatos ötleteknek hódoló, 
reformista elképzelések keltette futó záporok nem hordják el. 

Én nem búcsúzni jöttem Gáti István akadémikus úrtól, hanem 
tiszteletemet tenni a saját, valamint tanítványai, és ha megen-
gedik, az egész magyar szülész-nôgyógyász társadalom nevé-
ben. Nem búcsúzni jöttem, mert bár az utóbbi két hétben kedd 
és csütörtök délelôttönként nem tölti be a szobámat az ô ener-
gikus egyénisége az ô testi valóságában, azért ô ott van. Ô nem 
az a fajta ember, aki csak úgy távozik az élôk sorából. 

Isten kegyelmébôl tovább dolgozik ebben a világban. Akik úgy 
érzik, hogy Gáti István akadémikus úr utódai, szellemi örökösei, 
bizony nincsenek könnyû helyzetben. Mert a mérce igen magas, 
és a mi, erkölcsileg egyre mélyebbre süllyedô talajú világunkban 
egyre magasabbnak látszik. Úgy érzem azonban, hogy itt és most 
kell megígérnem, hogy megpróbáljuk továbbvinni azt az erköl-
csiséget, hivatásbeli elkötelezettséget, amelyet Gáti akadémikus-
tól tanultunk, örököltünk. Tisztelt Akadémikus Úr! Köszönjük. 

Nyugodjék Békében Isten áldásával! Amen.
Dr. Török Miklós

A gyémántdiploma átvételekor

Jelenlegi utódjával, a hajdani klinikáját vezetô Dr. Török Miklóssal
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Értünk szól a harang, mi lettünk kevesebbek. Ám az „élet él és 
élni akar” írta Ady Endre, s Professzor Úr, Te ezt is tökéletesen 
tudtad, tettél is érte: alkotásod, iskolád, orvosi tevékenységed 
tovább él, és nemcsak azoknak ezreiben, akik Neked köszön-
hetik, hogy betegségeiket, szülési szövôdményeiket túlélték, de 
mindnyájunkban: tanítványaidban, munkatársaidban, betegeid-
ben és a férjekben, a gyermekekben, az egész magyarságban. 

Mindig tanítottál, példát mutattál, s mint valós nagyság: szeré-
nyen, félszavakkal, mozdulatokkal igazítottad hibáinkat, botla-
dozásainkat, vigyázva, nehogy kellemetlenül érezzük magun-
kat. Ezt is tudtad. Jól emlékszem: a szülôszobában fogómûtétet 
végeztem, amikor vagy húsz orvos kíséretében bejöttél, s rög-
tön észrevetted, hogy bajlódom. Közelebb kerültél a hátam 
mögé, észrevétlen kicsit megnyomtad a könyökömet, s minden 
megoldódott. Nem mondtad, hogy „beljebb a kezet”, csak se-
gítettél, úgy hogy senki ne vegye észre. Hogy ez így volt, én 
tudtam csupán, s a fogómûtéttel sem erôlködtem soha többé. 

Az életed a szakmád volt, hajnaltól késô estig dolgoztál a kli-
nikán, s éjjel sem tudtak úgy hívni szüléshez, hogy azonnal ne 
lettél volna ott. A szülészkedés egy életforma, ugrásra készen 
éjjel-nappal, kieresztés pedig soha. A babák születnek, s nem 
kérdik, hogy alkalmas-e az idôpont a szülésznek, de mikor fel-
sírnak, nyitogatják a szemüket Rád, mindent elfelejtesz. Csodát 

mû vel tél: életet segítettél a világra. Ez a pálya nagyon göröngyös, 
min den rôl lemondást követel, viszont csodás. Még játszom a 
gondolattal, hogy jó lenne a szülészet-életformának szobrot állí-
tani, mindenekelôtt a jövô szülésznemzedékének példaként, azt 
azonban már tudom, hogy ezt a szobrot Rólad kell megmintázni: 
az életed a szülészeti hivatásnak is meg tes te sí tô je volt.

Kegyelt a sors, hisz sokat beszélgethettem veled, s nemcsak a 
szakmáról. Váltig töprengtem, honnan óriási energiád, töret-
len lendületed, a mindig csak segíteni akarásod. A válasz pedig 
egy sze rû volt: nem ismertél félelmet, hittél abban, amit tettél. 
Tudatosan vagy génjeidtôl kódolva indultál utadon, s buktató 
nélkül jártad végig.

Gyászjelentéseden ezt olvastam:
 „Az utamat megfutottam, 
 a hitemet megtartottam [...]”

Igen, ez így volt. 

Tisztelt Professzor Úr! „Az él és élni akar”, s mi tanítványaid 
születtünk arra, hogy az „akar-t” segítsük, s meg is tesszük. Te-
hetjük is, hiszen egy kicsit azt is ellestük Tôled, hogy félelem 
nélkül tegyük, amiben hiszünk. Köszönet érte.

Bôsze Péter
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