
KÖSZÖNTÉS 

Prof. Dr. Gáti István akadémikus 75 éves 

---

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ 

Gáti Is tván akad émiku s napjainkban ünnep elte 75-dik sz ületés

napjá t. Örömmel em lékez nek meg erről a jeles évfo rdulóró l nagy

szá mú tisztelői: a kollégák hatalma s tábora, a hálá s betegek se rege 

és az igaz i barátok népe s csopo rtja. 

Gáti akadé mikus hosszú és gazdag életútjá t nehéz ismerte rni, mél 

tatni pedi g úgyszólván lehet etlen kísérlet. Pályájának kezdetén a 

Pécs i Orvostudomá nyi Egye tem Nőgyógyászat i Klinik áján bizo

nyítot ta be kivételes tehetségét. A fiatal orvos nemcsak a beteg

ágyn ál, hanem a tudományos kutatás ban is már korán kitűnt. 

Gyors előmenetele a klinika egyik vezető egyén iség évé tette. 

Ebben a minőségben is iskolateremtőnek bizony ult. Keze alatt fi

ata l, aktív nőgyógyász generáció nőtt ki, akik fontos pozíciókat 

töltenek be. 

Nem vé let len , hogy Gáti akad émiku s orvos pá lyájá nak második 

jelentős állomása Budapesten va lósult meg . Ő ve tte át Győ1y pro

fesszor utódjaként az Orvostovábbképző Egyetem Nőgyógyászati 

Tans zé kének vezetését. Ebbe n a minőségben figye lme a posz tgra

duáli s képzés szellemi és gya korlati sz ínvona lának emelésé re irá

nyult. Fáradhatatlanul oktato tt és lelkii smeretes, megbízható tudá

sú sza kemberek et neve lt. A terhesgo ndozástó l az onko gyneko

lógiáig mind en témában sikeresen tevékenykedett . Eredményeivel 

szé leskörű nemze tköz i elismer ést aratott. Itthon az orv ostovább

képző Egye tem Oktatá si Rek torhelyettesévé vá laszto tták , és ezt a 

fontos állá st 6 év ig tö ltötte be. Kü lön méltatásra érdemes az az 

áldozatos munk a, amit az Országo s Szülésze ti és Nőgyógyászati 

Intézet élén kifejtett. Harcolt az anyákért és ezen keresztül az 

egész magya r társadalom ért. Mindi g sze m e lőtt tartotta a nők 

érdekét, és azokat megvé dte akkor is, ha ez nehézségekbe 

ütk özö tt. Betegek sz áza i és ez rei emlékeznek háláva l reá . 

Munká sságáé rt többek köz ött Széc heny i-díjja l tüntet ték ki. 
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Szá munkra csak egy óhaj marad ezen az ünnepnapon. Szeret nénk 

ha továbbra is közöttünk működne j ó egészség ben , és mutatn á az 

utat a sikeres jövő felé. 

Eckhardt Sándor 

Gáti István egyetemi tanár közelmúltban ünnepelt szüle tésnapjá 

val kapcso latban küld öm az alábbi sorokat : 

Gáti István pro fesszo r 1997. szep temberében ünnepe lte 75 . sz üle 

tésnapját, amely egyúttal módot adott a szak ma tiszteletének ki fe

je zésé re. 

Gáti profe sszo r 1976- ig do lgozo tt a Pécs i Orvostudomány i 

Egyetem Szülészet i Klinikáján , majd mint egyetem i tanár kine

vezést nyert az Orvostovábbképző Egyetem (je len leg HIET E) 

Szülészet i és Nőgyógyászati Klin ikája igazgatójáv á. Másfél 

év tizedes mu nkásság a sorá n igen s ikeres , szé les körben e lismert 

tevéke nységet fejtett ki . Sze mélyét , k iemelkedő sz akmai 

igé nyességé t, bete gce ntri kus sze mlé letét nagy megbecsü lés 

övez te, mel yet a mind enki fe lé irány uló önzetlen seg íteni akarás , 

va lamennyi munkatár sának az élet legkülönbözőbb terüle tein is 

megnyilvánul ó támogatása egés z ített ki. Tanítványi közü l 8 

egyete mi tanár, 13 vezető beosztású főorvos és 3 1 kandidátu s 

kerü lt ki. Ő maga 1987-be n len az MTA levelező tagja, majd 

röv iddel azután rendes tagja. A Professzor úr ma is számos 

területen ak1ív tevéke nységet fejt ki, a 1-IIET E emeritu s profes z

szora , tudomán yos társaságok vezetőségi tagja itth on és 

kü lföldön. Fe lismer ve a nőgyógyászati onko lógia mind nagyobb 

je lentőségét tevéke ny szerepet vá llalt annak öná lló szakmai e lis

merésé ben. Ak tívan részt vesz az Or szágos Szü lészet és 

őgyógyászat i Intéze t műkődéséban és orvo sigazga tója a Kaáli 

Intézet nek. 

Gáti István profe sszo r a szakma k i emelkedő generáci ójának egyik 

vezető képvise l ője . Sz ületés napja és az életművét el ismerő 

köze lmú ltban kapott Széc henyi- díja alkalmáb ó l valamennyie n azt 

kívánju k, hogy közis mert munk abírása és remél hetőleg töretle n 

egés zség e mellett mind tovább é lvezze körünkb en azt a mé ly 

baráti légkört, ame lyet egyéniségéve l sikeresen teremtett meg 

magának. 

Egyed Jenő 
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Köszöntés 

A szerkesztő abban a szerencsés és sze rencsét len helyzetben van, 

hogy, amikor a többi köszöntő mellett ő is szeret ne a 75 . születés

nap alkalmából néhány szó t papírr a vetn i, már isme ri, amit a töb

biek írtak. Ha nem akar ismétlésekbe bocsátkozni , nem tehet mást, 

mint hogy va lami egyebet villant fel. Magam is ezt próbál om 

tenni . 

Gáti István profe sszor urat már az Orvostovábbképző Egyetem, 

Szü lésze ti és Nőgyógyászati Klinika igazga tójának történt ki

nev ezése előtt is mindenki ismerte. Tudományos rendezvények 

rendsze res résztvevője és előadója volt. Megjegy zése i, hoz

zászó lásai lényeg et kiemelők és kímélet len[il bírá lók voltak . 

Fiatalos és határozott hangga l, összevont sze mmel beszé lt, röv i

den, minth a az e lmondott néhány mondato s hozzá szólá sa a kon 

gressz us egyi k üzen ete vo lna. Fiatalo s határo zo ttsága a téved

hetet lenség go ndo latát keltette. Csa k később, amiko r már beosz

tottjaként dolgoz tam ve le, értettem meg , hogy ez az ő lénye, 

ame ly mind enen átseg íti. Meg ingatha tatlanul hisz azokban a 

keze lési eljáráso kban , nézetekben, ame lyeket tanulmányaibó l 

kiszűrt és saját magának megfo ga lmazott. Összevo nt sze möldöke 

és fiatalos megjegyzései a 75. életévben is vá ltozat lanok. Mintha 

megá llt vo lna az idő. A szekér azo nban halad . Új és új dolgok jön

nek , nagyságre ndeket átugró válto záso k. Megann yi új tanulmán y, 

amelyet ma is próbál kritikusan átlátni és mege mész teni, hogy új 

me gfoga lma záso kat alakít son ki magában , és ismét magabiztosa n 

j árja útját 75 évesen is továb b előre. Mind ig csak előre, ez a lénye 

és nyitja fiatalságá nak. Az ember akkor kezd ö reged ni, amikor 

már a múltja felé fordu l, abban él. Ő ettől nagyon messze van . 

A szü lészkedés egy életforma. A szü lész nek nincs biztos szaba d 

ideje sem éjje l sem nappal. A gye rmekek nem munkaidőben 

születnek . Sokan az éj szaká t válasz tják, de a munkaidőt mások 

sem tartják tiszteletben . em tudj uk , hogy mi vezé rli a magza

tokat a születésük órájá nak megvá lasztásá ban , azt azon ban tudjuk , 

hogy a szülész nek alkalmazkodnia kell a magza tok, civili zác iós 

fogalmak szer inti rendezetlen világához. Mint a !,,yermek, a 

ma gza t is kárpótol. incs szebb, mint megszü letésük . Állandó 

késze nlét és gyönyörűség, ez a szülészet. a meg veszé ly, ame ly, 

mint derült égből villámcsapás, hirte len jelentkezik, és egészséges 

emberek végze tévé vá lhat . Ezér t mondjuk , hogy a szülész kedés 
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egy életforma, méghozzá egy sajátságo s életforma , amely Gáti 

prof esszor urat maradék nélkül kitöl tötte, és ma is kitölti. 

Fára dhatat lan, ha szülést kell vezetni. Nem n1dom, hog y a magza

tok vagy a már megsz ületettek é lvez ik-e j obban seg íteni akará sát. 

Ő sz ülész a szó neme s érte lmében. Ez az éle t forma génjeiben 

kódolt. 

Elévülhetetlen érdemei vannak a szakma , a szülészet-nőgyó

gyá sza t megújí tásában. Mint a Szülé szet i és őgyógyászati 

Kollég ium e lnöke megértette az akkor még eretne kségnek 

szá mító előterjesztésemet, és felkaro lta a nőgyógyászati onko ló

gia kérdésé1. A hosszú évti7edek a latt meggyö keresedett feudális 

hatalmi szerke zet felboml ását féltők ellenére telje s hata lmá val 

seg ítette azt, hogy a nőgyógyászati onkológia, min t a szü lésze t 

nőgyógyászat önálló szakmája , hazánkban hivata losan is e l fo
gadott legye n. Emberi nagyságát d icsér i, és a j obb ításba vetert 

töretlen hitét mutatja , hogy tette mind ezt annak ellené re, hogy 

akkor ez szá mára nem volt szükséges és ta lán előnyös se m. Ő a 

szülészet-nőgyógyászat egészé t művelő, a szó reneszánsz 

értelem ében vett, ma rkáns alakja. Világosan látta azonban , hog y a 

daganat tudom ány és eze n be lül a nőgyógyászati daga nat orvoslás 

o lyan mennyiségű új ismer etany agot, gyakorlatot kíván, ame lyet 

a szü lészet i -nőgyógyászati sza kképzés nem tud biztosítani. 

Kiegészítő, és csak egy új szak ma ke rete in belül meg va lósítható 

képzé si programma l neve lhetünk o lyan szakemb ereket, akik 

képesek a daganato s betegek lehető legjobb kezelésére . Gáti pro

fesszor úr támogatása né lkül a nőgyógyászati onkológ ia 

hazánkban hiva talosa n nem kerü lt vol na elismeré sre, és jutott 

vo lna arra a szin tre, amely megfe le l a kor kihívásainak és a 

nemzetkö zi követelményeknek . Őszi nte hálával köszönöm, hogy 

ebben is mellém állt. 

Széché ny i-d íja alkalmábó l nyilatk oz ta, hogy ez nem csak az ő 

munká sság ának, hanem az egész szak ma , és an nak ran gos 

művelőinek elismerése . A nagy ember szerénysége mon datta ezt 

ve le. Mindny ája n okulhatunk belőle. Iste n éltesse a 75 éves Gáti 

profe sszo r urat egészségben, munkakedvb en és töret len derű látás

ban. 

Bősze Péter 
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