
A korábbi századokban a nyugati történetírók
a magyar Alföldet a hadak temetőjének nevez-
ték, mert az átvonuló seregek fertőző betegsé-
gekben harcok nélkül is elvesztek. A magyar és
kun eredetű lakosság ősi tapasztalatok alapjain
és a babonás hiedelmek szerint gyógyított. Még
másfél évszázaddal visszatekintve is, Karcag
és környékének mocsaras területe a maláriás,
pestises és kolerás megbetegedések színhelye
volt. Bár a korabeli Magyarországon várme-
gyénként a Mária Terézia által kiadott „GNRS-
rendelet” (Generale Normativum in Re Sanita-
tis – 1770) szerint igyekeztek az egészségügyet
szervezni, a Nagykunság e tekintetben is hát-
rányos helyzetű volt, nehezen volt megoldható
az orvos, gyógyszerész letelepítése. A feljegy-
zések szerint az 1820-as években már 2 orvosa
van a városnak, de patikája egy sem: csak 1830-
ban nyílt meg az első gyógyszertár Magyar Ko-
rona néven.

Az 1831-ben pusztító kolerajárvány 625 em-
ber halálát okozta Karcagon a korabeli feljegy-
zések szerint. Ebben az évben született egy egy-
szerű földműves családból az a gyermek, aki
felnőve a Nagykunság és az egész ország köz-
egészségügyét a szívén viselte. Kátai Gábor éles
eszű, fogékony lelkületű gyermek volt, akit az
apja földművesnek szánt. A helybeli gyógysze-
rész, Hollay József azonban felfigyelt rá, és a
gyógyszertárába vette inasnak. Gyakornoki
zsebpénzét tudományos könyvekre költi, ál-
landóan tanul, képezi magát. 1848-ban gyógy-
szerészsegédi vizsgát tesz, és a szülővárosában
dolgozik tovább.

3 év múlva, 1851 őszén a Pesti Egyetem
Gyógyszerészeti Karára iratkozik be, majd ké-
sőbb a bécsi egyetem hallgatója lesz. Gyógy-
szerészi vizsgáját – tanárai őszinte csodálatára
– latin nyelven tette le, kitűnő eredménnyel. Élén-
ken élt még benne a magyar szabadságharc és
annak véres leverése; így nem akart német
nyelven vizsgázni!

Visszatért Karcagra, de dolgozott a vármegye
több városában: Törökszentmiklóson, Szolno-

kon és Tiszafüreden is gyógyszerészként.
Gyógyszerészeti tudását tovább kívánja gya-
rapítani, és beiratkozik a Pesti Egyetem orvosi
karára 1856 őszén. Itt ismerkedik meg olyan
világhírű hazai orvosokkal, mint Semmelweis
Ignác, Arányi János, Balassa János.

Az orvostanhallgató Kátai Gábor életében az
1857-es év életének és munkásságának új sza-
kaszát nyitotta meg. Szakirodalmi, tankönyví-
rói és egészségügyi témájú cikkei jelennek meg.

A dr. Markusovszky Lajos szerkesztésében
megindult Orvosi Hetilap közölte az első dolgo-
zatát, amelyben szomorúan állapítja meg, hogy
a két „rokon szakmában” azaz az orvosi és
gyógyszerészi képzésben igen nagy különbsé-
gek találhatók. Rámutat a magyar gyógysze-
részképzés mostoha sorsára, tankönyvek és
más szakkönyvek hiányára. Dolgozatának
címe: „A gyógyszerészeti tudomány állása ha-
zánkban, s mik volnának annak e téren a leg-
sürgősb teendői.”

Írásában felszólítja a magyar gyógyszerésze-
ket gyógyszerészeti szakkönyv kiadatására.
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Emlékezés Kátai Gábor (1831–1878)
orvos-gyógyszerészre



Külföldi példákra hivatkozva javasolja gyógy-
szerészi testületek felállítását és országos meg-
szervezését. Cikkére sokan felfigyeltek, és gon-
dolatait helyeselték. A kiváló stílussal író fiatal
Kátai az Orvosi Hetilap 75 számában komoly és
értékes cikkeket jelentetett meg a vegy-
tan, gyógyszertan, gyógyszerisme-
ret, méregtan, közegészségtan és a
gyakorló gyógyszerészet köré-
ből is.

Ezek alapján méltán tekint-
hetjük Kátait a magyar
gyógyszerészképzés és a
gyógyszerészeti irodalom
megújítójának. 1859-től előbb
az Orvosi Hetilap főmunkatár-
sa, később segédszerkesztője,
végül 1860-tól a szerkesztője lett.

1858. június 19-én a Természet-
tudományi Társulat tagjává, majd
elismert tagként 1860. december 9-
én másodtitkárává választják, mely
teendőket 3 éven át látta el. 1862.
március 20-án külföldi tartózkodása
alatt a Földtani Társulat tagjává választják.

Kiváló minősítésű orvosi diplomájának meg-
szerzését követően szülőföldje hazavárja: 1861.
március 13-án megválasztják a Nagykunság ke-
rületi főorvosának. Ekkor teszi közzé az Orvosi
Hetilap hasábjain kora egyik legkorszerűbb ja-
vaslatát: „Javaslat a közegészségügyi ügyet ille-
tőleg” címmel. Tanulmányában többek között ja-
vasolja: létesítsenek több és nagyobb férőhelyű
kórházat, kiemeli a jó ivóvizű kutak és közfürdők
fontosságát, és sürgeti a mocsarak lecsapolását.

Érdemes beleolvasni e haladó gondolatokat
tartalmazó, kivonatolt írásba:

Javaslat a közegészségi ügyet illetőleg
Dr. Kátai Gábor, kún-kerületi főorvostól, Or-
vosi Hetilap, 1861, 5. évf. 32. szám, 620. oldal

„1-ször. Legelső s legégetőbb szükségleteink közzé
tartoznának a községi kórházak. Ezekre, a mint al-
kalmasint mindnyájan tudjuk, több mint 30 évvel
ezelőtt a Jász-Kún kerület minden községében kór-
házi pénztár alapitatott, idő folytán ezen pénztári
alap több községben oly tetemes összegre növeke-
dett, hogy abból meglehetős tágas, kellőleg berende-
zett és a szükségnek teljesen megfelelő alappal biró
kórházat lehetett volna épiteni. Fájdalom, eljöttek a
viszontagságos idők…

…szerény, azonban a czélnak még is kellőleg meg-
felelő alapon kisebbszerű csakis egyes községi szük-
ségletnek megfelelő külön-külön városi kórházakat ál-
litani fel, melynek férfiak és nők számára egy-egy
külön 4-4, vagy ha ennyire terjeszkedni lehetne 6-6

ággyal s mindenik osztályhoz egy kis folyosó-
féle előcsarnokba helyezett fürdő-káddal

ellátott két kórszobát, az ápoló lakását,
egy konyhát s egy kisded pinczét

magában foglaló épülete vályogból
jó erősen készitve egy kis séta-
kerttel ellátva 2000 új forintnál
többe alig kerülne. Meglehet,
hogy nem minden ember előtt
látszik egy tekintetre ezen Kór-

házi ügy oly igen lényegesnek,
mint valósággal a minő, s úgy le-

het többen volnának olyanok, kik
ezek felállitását mint eddig úgy ezután

is hosszú, talán örök időkre elhalaszt-
hatónak tartják.

2-or. egyes elmebetegek, …folytonosan
igen gondos felügyelet s szorgos gyó-

gyitást igényelnek. …elmebetegek számára… egy-
egy kisebb kórházat alapitsunk, …e tekintetben biz-
ton folyamodhatnánk Jászberény városa testvéri
szeretetéhez oly módon, hogy fennálló tágas és kellő
helyiségekkel rendelkező kórházából a nagy és kis-
kún kerűletek elmebetegei számára – természetesen
meghatározott dij fizetés mellett – egy vagy két kór-
szobát, …helyet engedne át.

3-or. A közegészség bizonyosabb fenntarthatása te-
kintetéből… úgy szólván a házak mellett fekvő na-
gyobb mocsárok kártékony voltára…

Saját tapasztalásból tudom, hogy Kar-
czagnak azon részén, a rét oldalon, hol ilyen majd ke-
vés vizet s rothadt növényi részeket tartalmazó, majd
meleg nyáron egészen kiszáradó mocsáros, süppedé-
kes helyek terülnek el, a különben leggyakrabban köny-
nyen gyógyitható hideglelések (váltólázak) sokkal ma-
kacsabbak, veszélyesebbek és nehezebben gyógyitha-
tók, mint a város egyéb, ilyen mocsároktól azonban
ment részein.

Ezen mocsárirtással egy sorozatba kell he-
lyeznem a városok útczáin az esőviz kivezetésére
szolgáló árkolások folytonosságának megszakitása
következtében pangó, s több kevesebb növényi részek
rothadása által sokhelyt szintén gerjes kigőzölgésben
bővelkedő megszorult vizek kártékonyságát.
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4-er. Az egészség fenntartására lényegesen megki-
vántatnak a jó vizű kútak és fürdők.

5-ör. A népesedés emelkedésének egyik nevezetes té-
nyezőjekint a városok területének kiljebb terjesztését,
…a szaporodást is – mire pedig szükségünk van,
mert kevesen vagyunk – tetemesen előmozditaná,…

6-or. biztos gondoskodás nélkül maradni szokott
apró gyermekekre felügyelet – kisded-óvó intézetek
által.
Csak egyetlen kisdedóvó intézetet léptessünk egy-egy
városba életbe, …a hosszabb iskolázás által… a nép-
ünknél különben is tulságosan elterjedt babonás tév-
hit mételyétől nagy részben megmenthettük.”

Sorait így zárta:

„Nincs más óhajtásom, mint hogy a jóltevés szelleme
lengje át a tekintetes hármas kerületi közgyűlés min-
den egyes jelenlévő tagjának kebelét, s az itt most el-
határozandóknak néhány év mulva bizonyosan meg-
termendő nemes gyümölcseit látva, örömmel
mondhassák el gyermekeiknek ’fiaim azon jász-kún-
kerületi közgyűlésen, hol ezen határozat hozatott –
én is jelen voltam…”

Kátai Gábor életére végig jellemző volt a tu-
dásvágy annak érdekében, hogy munkáját a
kor színvonalán tudja végezni. Ezért a jeles ifjú
főorvos – ismeretei bővítésére – külföldi tanul-
mányútra egy év szabadságot kért, ahol kiváló
orvosok előadásait hallgatta, s kora első sebé-
szeinek műtétét látta. Figyelmet szentelt az eu-

rópai kórházak korszerű berendezéseire és az
ott folyó munkákra. Münchenben a szülészeti
intézet tisztaságát mintául említi, mert a gyer-
mekágyi lázat ott nem tapasztalták, holott a bé-
csi kórházakban – főként az orvosegyetem gya-
korló kórházaiban – félelmetes mértéket öltött
a szülő nők rejtélyes betegsége és halála. A hi-
giénés különbségek felismerése – okozati té-
nyezőként – hasonló volt Semmelweis zseniális
meglátásához!

Semmelweis Ignáccal még a Pesti Egyetemen
kialakult barátsága; majd – az Orvosi Hetilap
munkatársaként Semmelweis írásait „első kéz-
ből” ismerte; és rendkívül nagy hatással voltak
rá Semmelweis tanai.

A fiatal Kátai 1865. január 3-tól szülőföldjén,
a Nagykunságban folytatott magánorvosi gya-
korlatot, és széles körű tudományos munkát
végez: a kor vezető tudósaival gyógyszerészeti
tankönyv kiadásán munkálkodik: Nékám Sán-
dor és Felletár Emil szerkesztőkkel.

A Budapesti Gyógyszerész Testület kiadásá-
ban 3 kötetes tankönyv készült pályakezdő
gyógyszerészek részére. Kátai írta ebből az ál-
lattant, ásványtant és a második kötetet teljes
egészében: „Növénytan, különös tekintettel a
gyógyszerészismére” címmel. Német, francia
és angol nyelvű művek és folyóiratok szüntelen
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tanulmányozása alapján a tudomány legújabb
vívmányait ismerte meg.

Az Orvosi Könyvkiadó Társulatot alapító
tagjaként komoly pénzadománnyal támogatta.
Kátai – Bugát Pálhoz hasonlóan – ékes ma-
gyarsággal, fordulatos nyelvezettel, izzó haza-
fisággal végezte a közügyeket, és állította maga
mellé a többi tudós kollé-
gát. Budapestről 1868 tava-
szán újra visszatér szülő-
földjére, mivel ismét meg-
választották tiszti főorvos-
nak a Nagykun kerületben.

Kátai karcagi lakosként és
praktizáló orvosként írja meg
232 lapból álló könyvét,
amelyben orvosi tapasztala-
tait adja közzé: Ismeretter-
jesztő az orvosi és természettu-
dományok köréből címmel. Egy
külön füzete is megjelent –
Semmelweis nyomdokain –:
„A fertőtlenítő szerek és fer-
tőtlenítés értékeléséről” cí-
men. Kísérleti munkán ala-
puló művében a fertőtlení-
tőszerek összehasonlító ér-
tékelését adja, és a fenolt
tartja a legjobbnak.

Ennek a kolerajárványok kapcsán lett külö-
nös jelentősége.

Kátai Gábor 1869-ben nősült, felesége Po-
roszlay Karolin lett. Családi élete nem tartott
hosszú ideig, hiszen szeretett feleségét és kisfiát
tüdőbetegségben korán elveszítette.

A családi életében bekövetkezett tragédiákat
követően került szembe élete talán legnagyobb
feladatával: 1873-ban ugyanis szörnyű kolera-
járvány dúlt az ország nagyobbik felében. Nagy
tudása, tapasztalata és lelkiismeretes munkája
miatt területi kormánybiztosként intézte a tisz-
tiorvosi teendőket: Pest, Pilis-Solt, Kis-Kun vár-
megyék és Külső-Szolnok vármegye tartozott
hozzá. Kátai közel 2 hónapig állandóan úton
volt, és egészségügyi, közegészségügyi és szer-
vezői ismeretei révén igyekezett mindent meg-
tenni a járvány terjedésének megakadályozá-
sára. A nép tudatlanságát, műveletlenségét
találta a legfőbb akadálynak. Felismerte, hogy
ez ellen csak úgy lehet küzdeni, ha az iskolában
egészségtant is tanítanak. „…tapasztalati tény
az, hogy minden erősebben járványozott he-

lyeken ott volt a cholera a legpusztitóbb, ahol
apró, majdnem ablak nélküli, vagy igen apró
szellőzetlen szobákban a szegény nép közül so-
kan zsúfolódtak össze…” „…Ebből indulva ki,
önkényt következik, hogy a cholera ellen minél
sikeresebben nem annyira gyógyszerekkel,
mint a legcélszerűbb egészségtani rendszabá-

lyok pontos teljesitésével
küzdhetünk…”

A járvány idején végzett
eredményes, buzgó és köz-
hasznú működéséért az
uralkodó, Ferenc József is el-
ismerését fejezte ki.

A gyógyszerészet területén
az alábbi fontos, időszerű
teendőkre világított rá:

– jogszabállyal szabályoz-
ni az ún. gyökös és nem gyö-
kös, azaz reáljogú gyógy-
szertárak működését

– elengedhetetlennek tar-
totta országos testület meg-
alakítását

– sürgette a Magyar Gyógy-
szerkönyv (Pharmacopoeia
Hungarica) kiadását, hiszen
a Monarchiában 1871-ig az
osztrák gyógyszerkönyvek

voltak hatályosak
– szót emel a gyógyszerárszabás (Taxa Medi-

camentorum) kijavításáért, megújításáért
– javasolja, hogy a gyógyszerkincset idősza-

kosan felül kellene vizsgálni, és a régi, elavul-
takat törölni kell

– elengedhetetlennek tartotta törvényben
meghatározni, hány lakosra lehet patikát léte-
síteni, hogy – amint írta – az ország „a tudo-
mányosan képzett ifjait elhelyezhesse” és „tisz-
tességes megélhetésüket biztosíthassa”.

Írásaiban többször is ostorozta a gyógyszertár-
tulajdonosokat, hogy segédeik számára az ol-
vasás, szakirodalmi művelődés lehetőségét biz-
tosítsák.

Tekintélyes könyvgyűjteménnyel rendelke-
zett, ami közel 10 000 kötetet számlált. Könyv-
tárának néhány kötete még fellelhető a karcagi
Gábor Áron Gimnázium könyvtárában.

Hitvallása: „Nem a seregek, nem a puskák
hatalma, hanem az elvitathatatlan, megtörhe-
tetlen, egyedül biztos hatalmak azok, amelyeket
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a tudomány, az értelem foka
valamely nemzetnek bizto-
sít. A nevelés és tanítás az
emeltyűk, melyek a nemze-
tek hatalmát fokozzák. Min-
den tudományos szakla-
punk egy-egy fegyveres
tábor, mely ha helyesen van
fölszerelve, a sötétség lé-
gióit előbb-utóbb szétosz-
lásra kényszeríti.”

Kátait komoly szakmai
csalódások is érték. Kétszer
is pályázott a pesti egyete-
men elméleti tanszék veze-
tésére, de nem kapta meg az
állást. Nagyon nehezen vi-
selte, hogy levelező akadé-
miai tagságát elutasították
ellenfelei az ellenzéki,
Habsburg-ellenes politikája
miatt – és a feljegyzések sze-
rint mindez csak egy szava-
zaton múlott! Az Akadémia
e tette igen nagy megütközést váltott ki tudo-
mányos körökben, mint mondták: „így mellőz-
ték Kátait a kormányhű politikusok”.

A szülőföldje ismét hazavárja szeretett fiát:
1877 decemberében az akkor létrejött „Jász-
nagykunszolnok megye” első megyei főorvo-
sának hívja meg. Ezután Szolnokról irányítja
megyéje egészségügyét.

1878. február 24-én sorozás közben Kun-
szentmártonban rosszul lett, és 4 nap múlva
kialudt élete lángja. Bár az utóbbi 3 évben tudta,
hogy súlyos szervi szívbajban szenved, még-
sem kímélte magát. Karcagon temették el 1878.
március 3-án a Déli temetőben. Kálvinista ha-
gyományhoz illő szerény síremlék jelzi nyug-
helyét.

Gyászbeszédében dr. Zelizy Dániel, a Debre-
ceni Orvos- és Gyógyszerész Egyesület titkára
méltatta életútját, és elítélte ellenfeleit: „…s akit
saját művei s azok alapján a közvélemény rég
kikiáltott tudósnak – azt érdemeinek jól meg-
fontolása után egy tudós társaság még levelező
tagjának se választott meg…”

Kátai Gábor egész életében fáradhatatlanul
dolgozott az egészségügy fejlesztésén: karcagi
gyógyszerészként, majd orvosként, később a
Nagykun kerület főorvosaként, az Orvosi Hírlap
szerkesztőjeként, az Országos Egészségügyi Ta-

nács tagjaként vagy kor-
mánybiztosként a kolera-
járvány idején – amikor is
nemcsak a veszedelmes
kórral, hanem a babonával
és az emberi értetlenséggel
is meg kellett küzdenie.
Szerteágazó, gazdag iro-
dalmi munkássága alapján
méltán tartották, és ma is
méltán tartjuk Kátait a ma-
gyar nyelvű gyógyszerészi
szakirodalom kiváló egyé-
niségének. Ő maga így val-
lott erről: „…növénytani és
állattani gyógyszerisméim-
mel első valék, ki ezen tu-
dományt nyelvünkön és
irodalmunkban meghono-
sítanám...”; valamint az Úti
levelek című művében így
fogalmaz:

„Hallottam hirdetni a Te-
remtő Természet

Változhatatlan törvényeiből mindazt,
Mit eddig látni, ismerni és tudni
Halandó szemnek megengedték.”

A Nagykunság „orvostudora” előtt tiszte-
legve, nevét felvette a Karcagon 1967-ben át-
adott és napjainkban közel 600 ággyal működő
kórház. A névadó ünnepséget – amelyet szüle-
tésének 160. évfordulóján, 1991-ben rendeztek
– jelenlétével megtisztelte Antall József minisz-
terelnök, történész is, aki korábban mint a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és
Levéltár főigazgatója maga is foglalkozott Ká-
tai munkásságával, és helyeselte, szívén viselte
e névválasztást.

A kis mezítlábas karcagi parasztfiú európai
műveltségű természettudós lett. Gyógyszerészi
és orvosi működése – egész életműve – példa-
képül állhat minden egészségügyi diplomás
előtt.

Születésének 180. évfordulója alkalmából
tisztelettel adózok ezzel az emlékezéssel Kátai
Gábor előtt.

DR. SZALAY ANNAMÁRIA
(gyógyszerész, Karcag)
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