
Száz esztendeje hét meg 
Hátai Gábor 

A medicinánk és farmakológiánk egyaránt magáé
nak vallja, teljes joggal. Gyógyszerész-(inas)ként 
kezdte és országos hírű orvosként fejezte be arány
lag rövid pályafutását (mindössze 47 évet élt) tu
dománytörténetünknek abban a hőskorában, amely 
nagyjában a 48-as szabadságharc és a 67-̂ es ki
egyezés közé szorult. Nehéz időben tette hát 'tenni
valóját, hervadhatatlan érdemeket szerzett tudo
mányos irodalmunk újjáélesztésében, s alapművet 
írt tudománytörténetünkhöz. Mindezeket Karcag
ról, a „Nagy-Kun Kerület" tiszti főorvosi hivata
lából. 

A ma Szolnok megyéhez tartozó Karcag régen 
a Nagykunság központja volt. Itt született 1831-
ben. Apja szegény földműves lévén, nemigen gon-
dolhato'tt taníttatására. Sőt, alig vártak a betűve
tés és az olvasás megtanulását, hogy ezzel egy
részt eleget tegyenek az elemi tankötelezettségnek, 
másrészt a kis munkaerő ne analfabétaként legyen 
a segítségükre. A kisiskolás azonban sehogysem 595 



akart elszakadni a könyvektől. Amikor tehette, ol
vasott, tanult, s az apja józanul hamar belátta, 
hogy betűfaló fiából aligha lesz majd szántóvető. 
Beleegyezett hát; legyen tanuló Hollay úr helybéli 
gyógyszertárában. A tulajdonos felismerte tanoncá
ban a földiszony helyetti tudományszomjat, és 
ahogy tudta, segítette. 

A gyógyszerészinas 1848-^ban lett gyógyszerész, 
ami kib. a mai technikusnak felel meg. Ö nagyon 
megfelelt. Ügyannyira, hogy 1851jben az összeku
porgatott garasain beiratkozott a pesti gyógyszeré
szeti tanfolyamra, a hivatalos farmakológiai elvég
zendő. Azonban itt is csak a bécsi oklevélnek volt 
renoméja. A szaktudásán nem múlott, a német 
nyelvtudásán viszont igen. Szerencséjére kitűnően 
tudta a latint, s külön tanári engedéllyel cicerói 
körmondatokban tette le kötelező vizsgáit. Patinás 
bécsi oklevéllel a tarsolyában indult haza gyógy-
szerészeskedni. 

Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszafüred, Szentes 
voltak az állomásai, szorgalommal végezte munká
ját, meg voltak vele elégedve, de ő nem. Többet 
érzett magában egy egyszerű gyógyszerke verőnél. 
Fantáziáját egyre inkább izgatta, hogy miért kell 
az embernek medikamentumokat szedni, s megint 
a megtakarít ott pénzével kezdett új tanulói életet, 
ezúttal 1856-tól a pesti orvosi fakultáson. A medi
cina azonban hosszabb időt igényelt a farmakoló-
giánál, így „mellékállásról" kellett gondoskodnia. 
Sikerült munkát kapni Mattá László pesti gyógy
szertárában, Csaplonczay Lilla nőnevelő intézeté
ben és principálisa volt a néhai szemész tanár, Fa-
bini J. Theophil nem túlzottan tehetséges unoká
jának. 

A végzett gyógyszerész, másodéves medikus az 
1857-̂ ben meginduló Markusovszky Hetilapjában 
már szorgalmas szakíró. Legelőször a magyar 
gyógyszerészet tudományos állásáról és legsürgő
sebb teendődről értekezik (1857), majd a homeo
pátia württembergi betiltásáról, az 1858-̂ as évfo
lyamban főleg német nyelvű gyógyszerészeti könyv
recenziókat ismertet (F. Döbereiner, FT. Mohr, A. 
Duflos), ami azt jelenti, hogy időközben megtanult 
németül, *s fájdalmasan hiányolja a hasonló ma
gyar nyelvű könyveket, 1860-ban pedig gyógyszer-
kémiai cikkeket közölt: például: „Mikép lehet a 
borostyán megy vizet a 'keserűimandula víztül meg
különböztetni?; Erősen meghamisított pokolkő vizs
gálata", stb. 

Rövidesen olyan tekintélyre tett szert, hogy 
1858-^ban a Királyi Természettudómányi Társulat a 
rendes tagjai 'sorába választotta. Orvosdoktorrá 
18614>en avatták a szomszédos Kisújszállás szülött
jével, Fekete Lajossal együtt, aki szintén kerületi 
tiszti főorvos lett és szaíbad idejében szenvedélyes 
orvostörténész. 

Katáiban is igen erős volt a história iránti ér
deklődés. Az 1860-ban megjelent „Történeti tanul
mány a magyar egyetemi ügy körül, különös te
kintettel a magyar orvosi egyetemre és irodalomra 
a legrégibb időktől máig" c. cikke Győry Tibor 
kairtörténetíró és bibliográfus ősévé avatja. Ennek 
alapján 1861-ben rábízták a Társulat könyvtárá-

. nak a rendezését, amit nagy odaadással végzett. 
.,. Pedig akkor már tudta, hogy nem lesz hivatásos 

bibliográfus. Jó hírének hullámai mindig eljutot
tak Karcagig, közben gyógyszerész is volt a szülő
városban, így lett ő választás alapján próféta a 
hazájában. Azaz lett volna, ha az országgyűlés fel
oszlató rendelete meg nem érkezik, amely sérel
mes volt az egészségügyre nézve. így hivataláról 
átmenetileg lemondott, amely kényszerhelyzetből 
kitűnő alkalom volt egy külföldi tanulmányút köz
beiktatására. 

A német természetvizsgálók 1862-ben Karlsbad 
városában tartották azévi vándorgyűlésüket. Kátai 
sóvárgó szemlélője volt ennek az illusztris és szín
vonalas összejövetelnek, s itt döbbent rá, hogy az 
18414>en Bugát és Bene által megalakított, majd 
1847-ben kényszerbőL félbemaradt Magyar Orvo
sok és Természetvizsgálók vándorgyűléseit ideje 
lenne folytatni. Közben a karcagiak anyagi segít
ségévei megfordult Angliában, Franciaországban 
és Svájcban. Az Orvosi Hetilapban megjelent úti 
levelei nagy ösztönzéssel bírtak a IX. nagygyűlés 
pesti összejövetelére, amelynek Rózsay József, 
Grósz Albert, Tóth N. János tragikus sorsú szifili-
dológus, Batizfalvy Sámuel, valaimint Poór Imre 
voltak az orvos főszereplői. A belgyógyászat köré
ből különvált egy „pokolvar-malaria" bizottság, az 
elnöke Kátai, a jegyzője Balogh Kálmán lett. A 
szeptember 24-i gyűlésen került sor arra a bizo
nyos ominózus Poór Imre kontra Korányi Frigyes 
vitára, amelyen a klinikus Korányit Poór mániá
kusan a belgyógyászatból akarta kétvállra fektet
ni, persze mindig ő került a padlóra. Ennek az 
éles, de nem lovagiatlan vitának a fő és okos mo
derátora Balogh Kálmán volt, de belefolyt Kátai, 
sőt olykor Sass István — Petőfi egykori iskolatár
sa — is. Túl a fölényes irodalmi tájékozottságon, 
Korányi orvosként, Poór pedig csak a dermatoló-
giai tünetek alapján ítélte meg a 'betegségeket., 
ezért sem lehetett egyenrangú vitapartner. 

Kátai 1865-ig Karcagon lakott. Amikor a ter
mészettudományi társulat megválasztotta első tit
kárának, Pestre költözött. Korábban a Vasárnapi 
Újságban is írt, főleg életrajzokat; Budai Ézsaiás, 
Rácz Sámuel, Pápai Páriz voltak a kedvencei. A 
Gyógyszerészeti Hetilapot sem hanyagolta el. Fő
leg a ,,mákony-opium"-ról írt az egykori kollégái
nak, nekik is ismertette (1864) a pesti királyi ma
gyar egyetem történetét. A Gyógyászat ugyanezéyi 
kötetében a „Húgykémle (uroscopia), különösen az 
emberhúgy természeti, vegyi, stb. vizsgálata és 
kórtani értéke" c. dolgozata öregbítette hírnevét. 
„Hogy a húgynak fehérvizelésnél (haematuria) 
vért, cukorvizelésnél (glykosuria) cukrot, sóskavi
zelésnél (oxaluria) sóskasavat kell tartalmaznia", 
ezek ma magától értetődőek, akkor nem voltak 
azok. ír a vizelet színváltozásának kórtani jelen
tőségéről (pl. az epefestékek, a vér megjelenése), 
szagáról, kinézéséről, vegyi hatásának jellegéről, a 
benne jelentkező rendellenes alkatrészekről és az 
üledékeiről. A vizelet fajsúlyát a Heller-féle mé
rő vei l,0214>en állapítja meg, amelyet szerinte 
leginkább a carbamid (hugyacny) módosít. Az üle
dékben xanthint, cystint, sóskasavas meszet és 
foszforsavat említ. Külön fejezetben foglalkozik a 
hűgykövesedéssel, azok összetételével stb. 



A 'természettudományi társulatnak 1865-ben 
az első titkára lett. Szily Kálmán azt, írta róla, 
hogy Bugát Pál óta senki nem szerette annyira a 
társulatot minit Kátai. Olykor túlságosan is, mert 
például a Nemzeti Múzeumban nem az ország leg
illetékesebb kollekciós intézményét látta, hanem 
jogtalanul jobban dotált gyűjtői versenytársat. Bu
gát Pálról a XI. nagygyűlés kötetében emlékezett 
meg meleghangú megbecsüléssel. 

Legnagyobb vállalkozása a Felletár Emillel kö
zösen írt, 1867Hben megjelent háromkötetes gyógy
szerészeti könyvük volt, a Vegytan különös tekin
tettel a gyógyszerészeire, valamint a Gyógyszeré
szet és természettan c. részeket Felletár, az Állat
tan és ásványtan, továbbá a Növénytan különös 
tekintettel a gyógy szer ismére c. fejezeteket Kátai 
írta. Üt törő munka, rengeteg ábrával és mérsékelt 
bugáti nyelven. Kétségtelenül' kompiláeió, a leg
jobb értelemben. Buchholz, Peschier, Chevalier mű
vei voltak a fő források. 

Talán a legérdekesebben és legbővebben a ki-
ninről ír. Állítólag a perui alkirály Chincon váltó-
lázban szenvedő nejét gyógyították meg vele elő
ször, 1638-ban. Kontinensünkön a jezsuiták terjesz
tették volna el, innen ered a pulvis jesuiticus elne
vezés. Nagy üzletet az angol Róbert Talbor csinált 
belőle, aki Párizsban előbb Colbert minisztert, 
majd a napkirályt gyógyította ki a maláriából. Bo-
tanikailag a francia La Condamine írta le, később 
Linné, Jussieu, Lambert, A. Humboldt egyaránt 
ismertették. Kémiailag Duncan fedezte fel benne 
1803-ban a kinkonalt, a kinint belőle Pelletier és 
Caventou állították elő, gyógyszerként a sárga kí
nakéregből kivont kénsavas kinalt alkalmazták. A 
francia akadémia Monthyon-díjjal jutalmazta a 
szorgos kutatókat, de az export sem volt elhanya
golandó szempont. 

Jellegzetes farmakológiai ízelítő ez a három
kötetes könyvből, az, hogy Felletár szerzőtársul "vá
lasztotta (vagy elfogadta) Kátai Gábort, önmagáért 
beszél. 

Nem kevésbé volt termékeny a következő esz
tendő. A Természettudományi Társulat felkérésére 
ő írta meg negyedszázados jubileumuk alkalmából 
a történetüket. Gombocz Endre szerint ez az 1868-
ban megjelent mű „nem más, mint az egyes ülések 
jegyzőkönyveinek kronológiai sorrendben való köz
lése, és így csak tényeket regisztrál, ellenben a tár
sulat életének főbb mozzanatait alig emeli ki, még
is elsőrangú adattár azok számára, kik a társulat 
történetével foglalkozni akarnak". Az igaz, hogy a 
főbb mozzanatokat nem emeli ki, de benne van
nak és ez a lényeg. Gombocz Endre sem tudta 
volna megírni nélküle a centenáriumi könyvét 
1941-ben. Szívszorító olvasni Kátai kötetének 117. 
lapján az 1849—1850 júniusa közé eső „fejezetet", 
amely Petőfi gyönyörű háromi sorából áll: „Le
ment a nap. De csillagok / Nem jöttének. Sötét az 
ég. / Közel s távolban semmi fény nincs". 

Az 1868-as, Egerben megtartott XIII. nagy
gyűlés egyik szervező titkára Kátai volt. Az előző 
esztendőben megvált a Társulat első titkári tisztsé
gétől, valószínűleg a nagy tekintélyű Szabó József 
geológus tanárral történő összekülöribözése miatt. 
Ráadásul Kátai a földtani társulat rendes és a bi

rodalmi földtani intézet levelező tagja volt, s a geo
lógiai tevékenység nélküli embert nem nézhette jó 
szemmel a kor legnagyobb magyar geológusa. El
fogadta a karcagiak hazahívását, s a XIII. nagy
gyűléshez már itt írta az előszót. Azon előszót, 
amelyben külön kiemeli Szabó József értekezésé
nek értékét Szolnok megye földtani leírásáról. A 
személyes ellentét nem befolyásolta a szakmai szín
vonal megítélésében. Emelkedett szellemű elfogu
latlanságát bizonyítandó, jellemző, hogy a tőle tá
vol álló „hasonszenvészet" nagy magyar apostolá
ról, Almási Balogh Pálról, aki a kiegyezés évében 
költözött a túlvilágra a dualizmus elől, ő emléke
zett meg. 

Ez a kötet nemcsak vastagságával tűnik ki. Az 
orvosi szakosztályban főleg a fülészek-gégészek, Bö-
ke Gyula és Navratil Imre brillíroznak, nemkülön
ben az elmegyógyászok (Pólya József, Bolyó Ká
roly), az állat-növénytani szakosztályban Entz Géza 
a szűznemzésről; Thanhoffer Lajos a Malpighi-tes-
tekről, Hazslinszky Frigyes a Bükk hegység kryp-
togrammjainak ismertetéséről értekezik. A gyógy
szerészeti szakosztályban Rozsnyay Mátyás a kinin 
és kinoidin farmakodmamiáját tárgyalja, másutt 
Jedlik Ányos a „villámdelejes hullámgépét" mu
tatja be. A Malpighi4;estefcről (amelyeket ma ro
varoknál Malpighi-csöveknek nevezünk) Thanhof
fer csodálatos színes rajzokat készített. A Párádon 
tartott záróülés jegyzőkönyvének titkára Kátai, el
nöke, Flór Ferenc volt. 

Az 1868-as évétől tehát ismét a „nagy-kunok" 
főorvosa, Karcag központtal. Az 1868-as esztendő
höz hasonlóan sikeres volt 1874. Ekkor jelent meg 
az „Ismeretterjesztő az Orvosi és Természeti tudo
mányok köréből" című népszerűsítő könyve, talán 
a legérdekesebb írásgyűjteménye, életművének ol
vasmányos összesítése. A hűskivonat hasznától Dar
win elméletéig mi mindennel megismerkedhetett 
belőle a természettudományokra fogékony olvasó. 
Szerette a történelmi bevezetőket. Tőle tudjuk 
meg, hogy a lóhús fogyasztását ííí. Gergely pápa 
tiltotta el, mint a pogányságra emlékeztető eledelt. 
Párizs azonban a nagy Geoffroy-Saint-Hilaire ja
vaslatára isimét megnyitotta a lómészárszékeket. 
Különösen a háborúk tették szükségessé amit ti
tokban az éhezők úgyis megszegtek. 

Nagyon érdekes, hogy ez az ízig-vérig népi 
származású orvos mennyire nem kedvelte a népi 
gyógyászatot. A Kuruzslók c. fejezetben kijelentet
te egy szomorú eset kapcsán, amikor egy gyermek 
bőrbaját forró kemencével „gyógyították", s a kis
lány szabályszerűen megsült, hogy „a nép gyógy
módja iránt a lelkesedésnek legcsekélyebb árnya
latával sem viseltetem". 

Igen érdekes az ópiumról írt tanulmánya. A 
zöld mákfejeket napjában kétszer: reggel kelet, 
délután nyugat irányában vízszintesen bekarcolják, 
s abból folyik ki a sűrű sárgás folyadék. Állítólag 
már Hippokratész és Diagorász használta bizonyos 
szembetegségekben. A mákonyból (ópium) Sertür-
ner 18044>en a morfiumot, Robiquet 1833-^ban a 
kodeint, Merck 1848-ban a papaverint állította elő. 
A szunyal (morphin) elnevezést nem szívesen hasz
nálja. Idézi Hufelandot, aki szerint „a máktoknak 
a természet nem ok nélkül tette fel fejére a koro-



nat . . . amely életet és halált zár magába". Az 
ópium csökkenti az éhségérzetet, Pereira szerint a 
tatár futárok hosszú útjaikon mákonyos dohányt 
szívtak étvágyuk csillapítására. 

Kátai kolera orvosként két nagy járványt vé
szelt át: 1886-ban, s az 1873-as esztendeit. Általá
nos ismereteink szerint a königrátzi csatában az 
ütközetet a poroszok javára a hátultöltős puskák 
bevezetése döntötte el. Azt Katáitól tudjuk, hogy 
ugyanakkor az osztrák hadseregben kolerajárvány 
ütötte fel a fejét, ami egymagában megbéníthatja 
a csapatok ütőképességét. Tehát az osztrákok elöl
töltős puska és Ludwig von Benedek hadvezéri te-
hetségtelensége nélkül is veszítettek volna. 

Kátai tapasztalata szerint kolerában az ópium 
alkalmazása addig célszerű, amíg a hányás nem 
nagyfokú. Ha a beteg kiszáradt, fokozza a bélhű-
désre való hajlamot. A központi idegrendszerre 
kifejtett hatása körüli két nézet dominált. Brown 
szerint ,,ópium me hercle excitat" (az ópium bizo
nyára izgat), Sydenham szerint ,,ópium me hercle 
sedat" (az ópium bizonyára nyugtat). Kátai köny
véből megtudható, hogy kis adagban izgat, nagy 
adagban tompít, tehát mindkét állítás igaz, az 
adagolástól függően. A hozzászokás elképesztő le
het. Christinson skót orvos szerint egy asszony 
negyven esztendő alatt közel öt mázsa mákonyt 
fogyasztott el. Alkalmazható tetanusznál, veszett
ségben, továbbá heveny hasmenéssel járó beteg
ségekben (vérhas, tífusz, kolera), erős köhögési in
gerrel járó betegségekben (kodein hatás), végül 
nehéz sérüléseknél és „palástoló szerül csendes át-
szenderülés tekintetéből mindennemű fájdalmas 
és gyógyíthatatlan betegségeknél". 

Az 1873-as kolerajárvány idején Kátai Pest 
megye, Kecskemét város, Heves megye tiszántúli 
részének, Nagy- és Kiskunságnak, valamint Bé
kés megyének volt a miniszteri biztosa. Óriási te
rület. Nem volt egyházellenes, de több ízben ösz-
szeütközésbe került a papokkal. Az állandó haran-
gozást pánikkeltőnek tartotta, ezért kérte a mellő
zését. Nem értett egyet „első a pap, azután jön az 
orvos" elvével, erre azt felelte: „ha élőnek marad 
a test, meglelik a lelket későbben is". 

Nagyon bántotta a közegészségügyi elmara
dottságunk. Ahogy írta, „a mi magyar köznépünk 
pedig lényegileg ma is nomád". Szerinte a szentek 
életének ismertetését az iskolákban szűkebbre le
hetne szabni, helyette egészségtant oktatni. 

A kolera-vibriók felfedezése előtt kitűnő meg
figyelése volt, hogy a kolerás betegek ürülékét ki-
hordók és a lepedőt mosó nők között mennyivel 
nagyobb a morbiditás, illetve a mortalitás. Nem 
hagyta szó nélkül, hogy amíg Weimarba a kolera
kongresszusra kiküldték Korányi Frigyest, addig 
a bécsi kongresszusra senkit. 

Felsorolja, hogy Tiszántúlon közel 30 000 em
ber volt kórház, illetve gyógyszertár nékül. Hiá
nyolja, hogy a cholera-csírát (sic!) eddig a „gór
cső vész műszerök alá még nem vehették". Intui
tíve és deduktíve csaknem kimondja a bakterioló
giai eredetet. Fertőtlenítésre karbolsvat, klórme
szes vizet, rézgálicos oldatot, s mindenekelőtt az 
egészségügyi rendszabályok betartását javasolja, 
ha kell — úgymond — diktatórikusán. 

Feltétlenül darwinista, tanulmánya azt bizo
nyítja. A magyar orvosok és természetvizsgálók 
XVII. nagygyűlésén Győrött 1874-ben „Az orvosi 
tudomány jelen iránya" címmel tartott előadást, 
amely egy sűrített orvostörténeti tanulmány Hip-
pokrátésztől Wunderlichig. Ezen a gyűlésen az al
elnöki tisztséget töltötte be. 

A páratlanul tevékeny orvos szervi szívbaj
ban szenvedett. Már 1877-ben agyi embóliát ka
pott, de ezt még látszólag kiheverte. Majd 1878 
februárjában egy sorozás alkalmával az ictus 
Kunszentmártonban megismétlődött. Fray József 
dr. főorvos lakásán dőlt ágynak, s fel sem kelt 
többé. Holttestét hazaszállították Karcagra. 

Hatalmas könyvtárát (kb. tízezer kötet) a ti-
szaszentmártoni Magyary-Kossa Sámuel vásárolta 
meg az özvegytől. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XX. 
nagygyűlésén Zelizy Dániel méltatta, a Vasárnapi 
"Újságban Szász Károly, a Gyógyászatban szintén 
Zelizy. 

Sírját nem jelöli ^emlékkő, de az orvos- és 
gyógyszerésztörténet a centenáriumtól függetlenül 
is tisztelettel számontartja\munkásságát. 

Szállási Árpád 


