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Abstract
Kovács J. A., Szabó L. Gy. (2013): Prominent personality of medicinal plant science – Gábor 
Rácz (1928-2013). – Kanitzia 20: 7-40.
The work is dedicated to the memory and scientific activity of Professor Gábor Rácz (1928-2013), 
who was a prominent Hungarian scientist and personality of the medicinal plant science of the 
20th century in the Carpathian Basin. He was born in Arad (15. 06. 1928, Romania) and died in 
Pécs (17. 06. 2013, Hungary). His fundamental activity has related to the Institute of Medicine and 
Pharmacy from Târgu Mureş (Marosvásárhely, Transylvania) founded in 1948 (now University of 
Medicine and Pharmacy). He arrived there to establish a good research team in pharmacognosy, 
a research school of the medicinal plants and a botanical garden. In the second part of his life, 
after retirement he settled down in Pécs (Tansdanubia, Hungary) and his activity was performed 
at the University of Pécs, Faculty of Medicine, Institute of Pharmacognosy. He was an excellent 
professor and prodigious researcher, his presentations and lectures were made in various languages 
(Hungarian, Romanian, French, English, German), during four decades in Târgu Mureş and two 
decades also in Pécs (Hungary).

His scientific work comprehended large themes of the medicinal plant research like: 
taxonomy and anatomy, history of science, chemistry, chorology, genetic resources, nature 
protection, plant breeding and cultivation, pharmacognosy, natural remedies, phytotherapy, 
aromatherapy, homeopathy etc. During his prodigious scientific activity he permanently worked 
together with his wife Erzsébet Kotilla-Rácz who, also a scientist and professor of pharmacognosy. 
He was the leader of 19 doctorate student thesis, elaborated 26 scientific books and monographies, 
7 stencilled sheets/lectures notes, and more that 500 scientific articles published in journals like: 
Planta Medica, Die Pharmazie, Naturwissenschaften, Scientia Pharmaceutica, Herba Hungarica, 
Herba Romanica, Österreichische Apoth. Zeitung, Kanitzia, Studii şi Cercet. Biol. Bot., Note 
Botanice etc., Most important books and handbooks written by Gábor Rácz were several times 
re-edited like: Medicinal plants 1970, 1975, 1984, Medicinal and aromatic plants 1972, 1975, 
Medicinal plants - Phytotherapy and alternative medicine 1992, 2012. The present study contains 
only a selected list from his main publications. 

He was a great promoter of the holistic view and treating/applying of the medicinal 
plants. His scientific results were awarded by various institutes and academic societies. So, for 
a long time he was the president of the Romanian Committee of Medicinal Plants (1974-1990), 
member of the Romanian Medical Academy (1993), member of the International Academy for 
the History of Pharmacy (1988), member of the New York Science Academy etc. Two universities 
conferred to him the title of „Doctor honoris causa”, certificated by the University of Medicine 
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and Pharmacy Târgu Mureş (Marosvásárhely, 1998) and University of Oradea (Nagyvárad, 2010). 
These lines express our honour and appreciation to the memory of this prominent scientist and 
professor, Gábor Rácz. 
Key words: biography, scientific activity, Medicinal Plants, Transylvanian scientist, Pharmacognosy, 
Gábor Rácz

Bevezetés
A Kárpát-medence gyógyszerészeti, biológiai és botanikai tudományosságát 

2013 nyarán nagy veszteség érte. Életének 85. évében, június 17-én Pécsen elhunyt a 20. 
századi erdélyi és pannóniai gyógynövénykutatás, gyógyszerészképzés és botanikatörténet 
kiemelkedő egyénisége: Dr. Rácz Gábor professzor. Gazdag életpályájának, sokszínű 
tudományos tevékenységének forrását az a felkészültség, műveltség, hivatástudat, 
lelkesedés és emberi nagyság határozta meg, melyet sem a történelmi megrázkódtatások, 
sem a kisebbségi lét nem tudott megtörni, sőt inkább megedzett, hisz alkotó életével, 
találékonyságával, kompromisszum-készségével évtizedekig tudományos iskolát 
működtetett Marosvásárhelyen.

Rácz Gábor tudós professzor volt a szó valódi értelmében. Rendkívüli 
pedagógiai érzékkel megáldva, alapos tudományos ismeretekkel felvértezve, hangulatos 
előadásokat és gyakorlatokat tartott Erdélyben négy évtizeden keresztül, majd amikor 
mások már leteszik a lantot, nyugdíjazása után folytatta tudományos tevékenységét és 
előadásait a Dunántúlon. A gyógynövénykutatás széles spektrumára épülő kutatásait, 
egyetemi előadásait, továbbképző tanfolyamait sok gyógyszerész, orvos, botanikus és 
természetgyógyász generáció hallgatta. Tanítványai, munkatársai szerették előadásait, 
lelkesedtek érte és büszkén emlékeznek tanárukra nemcsak a Kárpát-medencében, 
de ma szétszóródva szerte Európában. Barátai ragaszkodtak hozzá, értékelték kiváló 
kritikai érzékét, az egészet kutató holisztikus szemléletét, szerették szelíd humorát, 
segítőkészségét, otthonosságát a gyógynövényismeret, a botanika, a tudománytörténet, a 
fitoterápia, az alternatív medicina területén.

Tudományos eredményeivel nevét örökre beírta az egyetemes gyógy-
növénytudomány aranykönyvébe. Enciklopédikus tudása, alkotó munkássága a 
gyógynövényismeret és gyógynövénykutatás teljes szakterületére vonatkozik: 
gyógyszerészet-történet, botanikatörténet, népi gyógyászat, gyógynövények 
taxonómiája és szövettana, növénykémiája, térképezése, termesztése, természetvédelme, 
géntartalékai, hatásvizsgálatai, növényi gyógyszerek és készítmények előállítása 
stb. Szerencsére kutatásainak szakmai elismerése még életében megadatott. Számos 
kitüntetés, elismerés és tudományos társasági tagságokon túl a legfontosabbak közül 
kiemeljük: a Román Akadémia Gyógynövénykutató Bizottságának elnöke (1974-1990), 
a Román Orvosi Akadémia tagja (1993), a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia 
tagja (Párizs-1988), a New Yorki Tudományos Akadémia tagja (1998), az MTA 
köztestületi tagja. Két egyetem doctor honoris causa kitüntetéssel avatta díszdoktorrá: a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (1998) és a Nagyváradi Egyetem 
(2010). 
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Rácz Gábor életútja
Életpályájával, személyes és szakmai tevékenységével kapcsolatos városok, ma 

jelentős művelődési központok a Kárpát-medencében: Arad, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Keszthely, Pécs. A városokhoz ahol élt, az intézményekhez ahol tanult és dolgozott, 
mindvégig lokálpatrióta módon tudott ragaszkodni.

Arad. Rácz Gábor 1928. június 15-én született Aradon, értelmiségi családban. 
Apja Rácz Sándor (1885-1959) ügyvéd, aki jogi diplomáját a Berlini Egyetemen 
szerezte, anyja Zerkowitz Johanna (1899-1976) művészettörténész, diplomát a Budapesti 
Egyetemen szerzett. Apai nagyapja miskolci volt, onnan telepedett át Aradra. Anyai 
ágon nagyanyja, dédszülei pécsiek voltak, felmenőik a Dunántúlról Baranyából, Zalából 
származtak. A családi környezet befolyásolta fiatalkori kibontakozását, korai érdeklődését 
a tudományok, művészetek, nyelvek iránt. Mindezek folyamatos ismeretekkel, 
töltődésekkel gyarapodtak majd az aradi iskolai évek alatt: az aradi 8. sz. általános iskola 
(1934-1938), a „Moise Nicoară” liceum (1938-1942, 1944-1945) és a Római Katolikus 
Gimnázium (1942-1944, 1945-1946) keretében. Az akkori háború utáni időket jellemzi, 
hogy az érettségi vizsgát latin szakon viszont Nagyváradon kellett megszereznie (1946). 
Az aradi iskolák szelleme, a tudományok történeti vizsgálata iránt tette fogékonnyá, hisz 
abban a monarchia idejében létesített aradi királyi főgimnázium épületében tanult (háború 
után Moise Nicoară), ahonnan hajdani tudós tanárok (Simonkai Lajos, Jancsó Benedek, 
Richter Aladár) példaképeit vitte magával.

Arad városához és a Maros-menti tájhoz kötődik nemcsak egész gyermekkora 
és korai fiatalságának élményei, de itt fogantatott meg két olyan kapcsolat is, mely egész 
további életét és munkásságát befolyásolták. Az egyik az a német nyelvű gyógynövényekről 
szóló gimnáziumi jutalomkönyv (1943), mely nemcsak felébresztette benne a természet 
iránti kíváncsiságot, de olyannyira felkeltette a téma iránti korai érdeklődését, hogy 
végül is a gyógynövény-irányzat egy életre szóló élménnyé vált és meghatározta későbbi 
pályafutását. Ennek az élménynek az első közvetlen aradi folytatása volt az, hogy 1946-
ban az érettségi után gyakornoki munkát vállalt a híres Rozsnyay Mátyás gyógyszertárban, 
mely akkor még a család tulajdonában állt. Az itt szerzett ismeretek és tapasztalatok 
nagyban segítették későbbi munkáit. A másik kapcsolat egy mély, személyes és egész 
életre szóló megtalálás-megfelelés, ami a gimnáziumi évek alatt indult (1945-1946) aradi 
osztálytársával Kotilla Erzsébettel való barátságával, mely tovább egy nagyszerű szakmai 
és lelki összefonódásban, élettársi, házassági és munkatársi kapcsolatban terebélyesedett 
ki. Együtt jártak egyetemre, együtt élték meg a Marosvásárhelyen magyar nyelven induló 
egyetemi oktatás hőskorát, együtt jelentettek meg tudományos közleményeket, írtak 
szakkönyveket. Lányuk Rácz Erzsébet Johanna (sz. 1953) férje után Voik-Rácz Erzsébet 
Johanna, biológiát végzett Kolozsváron, majd citopatológus Münchenben.

Kolozsvár. Életének következő állomása Kolozsvár (1946-1948), mivel 1946 
őszén beiratkozik a magyar nyelvű Bolyai Tudományegyetem Természettudományi és 
Matematika Karára, ahol párhuzamosan a természetrajz és a gyógyszerészet hallgatója is. 
Ebben az időszakban mélyíti el botanikai ismereteit és használja ki a város természetes 
környezete által nyújtott kirándulási-terepbejárási lehetőségeket. Gyakran emlegette 
nagy meghatottsággal a hétvégeken rendszeresen szervezett botanikai kirándulásokat 
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Kol Erzsébet professzor asszony vezetésével, akitől tanszéki meghívást is kapott. A 
gyűjteményes anyag egy részét a tanszéken is feldolgozták Halmágyi Anna adjunktusnő 
segítségével. A következő években sajnos minkét oktató távozni kényszerült Kolozsvárról. 
Csak kevesen tudják, hogy évek múlva Halmágyi Anna mégis a marosvásárhelyi 
botanikus kert működtetésében játszott szerepet.

Prof. Dr. Rácz Gábor (2008) Prof. Dr. Rácz-Kotilla Erzsébet (2010)

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem bejárata (MOGYE-2008) (Épült 1909-ben)
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Marosvásárhely. Egyetemi tanulmányait megszakítás nélkül, Kolozsvár után 
Marosvásárhelyen folytatta (1948-1950). Ugyanis az 1948-as román tanügyi reformot 
követően módosult az egyetemek és karok szerkezete, a marosvásárhelyi orvosi kart 
különválasztották a Bolyai Tudományegyetemtől, létrehozták a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetet (OGYI-1948, majd Egyetem-1991). Ebben az 
intézetben szerzett feleségével együtt gyógyszerészi diplomát (1950) és elsőnek szerzett 
gyógyszerészdoktori (Dr. pharm.) címet (1958), (felesége 1962), ez az intézet és a 
magyar nyelven induló gyógyszerészképzés vált munka-, kutató- és lakóhelyévé 42 éven 
keresztül, egészen az 1992-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. A sors különös adománya, 
hogy a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészeti oktatás ún. hőskorában szakmai 
vezetője és mentora az a Kopp Elemér professzor volt a Gyógynövény- és Drogismereti 
Tanszék vezetője, aki korábban Kolozsváron Páter Béla munkatársa és a gyógynövény 
állomás utolsó igazgatója volt 1945-ig. Kopp Elemér Marosvásárhelyen, a Páter-iskola 
szellemét folytatva, maga is iskolát alapított: országos szinten első volt, aki jogot kapott 
doktorátusi vezetésre a farmakognózia tárgykörében, ugyanakkor folytatta nemesítési 
kísérleteit és fitokémiai vizsgálatait egészen haláláig (1964). Kopp Elemér nyugdíjazása 
után, 1960-ban Rácz Gábor vette át a Farmakognóziai tanszék vezetését, folytatta a 
Kopp Elemér irányvonalat, az oktatás és kutatás szervezését, működtette kollégáival 
és doktoranduszaival a gyógynövényismereti iskolát. Kollégái és első munkatársai 
közül sokan a szakma megbecsült tudósai közé emelkedtek: Füzi József (1931-1997), 
Kisgyörgy Zoltán (1929-2005), Rácz-Kotilla Erzsébet (1925-), Csedő Károly (1930-
), Péter H. Mária (1936-), Zágoni Elemér (1941-), Gyéresi Árpád (1941-), Németh 
Tibor (1941-) és mások. Ennek az iskolának és kutatási irányzatnak az erősségét a 
gyógynövénykutatásokon túl, az alapos gyógyszerhatástani vizsgálatok jelentették. 
Marosvásárhelyen a Gyógyszerhatástani tanszék 1963-ban önállósult és vezetője Rácz-
Kotilla Erzsébet volt egészen nyugdíjazásáig (1988). A Marosvásárhelyen 44 éven 
keresztül végzett tudományos tevékenység, Rácz Gábor életútjának talán legvirágzóbb 
szakaszát jelentette.

Pécs, Keszthely. Alkotó embernek, tudósnak a nyugdíjazás nem jelenthetett 
megállást, tétlenkedést. Így amikor Rácz Gábor és felesége 1991-ben díjtalan 
vendégtanári meghívást kapott a Pécsi Orvostudományi Egyetemre (később PTE), Prof. 
Dr. Kellenmayer Miklós egyetemi tanár, tudományos rektor helyettes közreműködésével, 
ők elfogadták azt, és áttelepültek Pécsre. Korábbi kutatásaikat hasznosítva, évtizedes 
oktatói tapasztalataik birtokában 1992-től Pécsen bekapcsolódtak a hallgatók részére 
meghirdetett „Természetes gyógymódok alapjai” c. tematikába, azon belül a Kőszegi 
Tamás docens által meghirdetett „Klinikai fitoterápia” speciális tantárgy oktatásába. A 
nagy érdeklődést kiváltó előadások folytatásaként Szegeden a „Természetgyógyászat”, 
Sopronban a „Gyógynövényismeret” témakörében oktattak. Részt vettek még a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Haynal Imre Egészségtudományi 
Egyetem posztgraduális képzéseiben. Rendszeresen oktattak az orvos- és gyógyszerész 
továbbképző alap, közép és felsőfokú szaktanfolyamokon. De a kutatásokat sem adták 
fel. Kezdetben sokat ingáztak Keszthely és Pécs között, tekintettel arra, hogy a keszthelyi 
EGYM Vital Center tartós kutatási és termékfejlesztési megbízásban részesítette őket. 
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Rácz Gábor kis csapata vizsgálta a Golden Yacca étrend-kiegészítőket, a készítmények 
szteroid szaponinjainak biológiai értékelését, összeállította „ A Yucca shidigera és 
a Hordeum vulgare hatóanyagai és hatásmechanizmusa” c. tanulmányt (2005). A 
gyógyszerészeti kutatás folytatásaként, másokkal együtt részt vett a Béres RT által 
támogatott termékfejlesztési munkában, melynek egyik sikeres terméke az Antifront 
cseppek és kapszula. Élete végéig a PTE-ÁOK Farmakognóziai Tanszékének külső 
tudományos tanácsadója maradt. Ha életének erdélyi, marosvásárhelyi évtizedeit, mint 
munkásságának „legvirágzóbb” szakaszát említettük, akkor a metaforánál maradva, a 
Pécsen töltött 22 év, a magyar „gyümölcsérés” szakaszát jelentette.

Vallomások. Rácz Gábor életútjának vázolása során természetesen gyakran 
említettük feleségét, közvetlen munkatársát, a finn származására büszke Rácz-Kotilla 
Erzsébet professzor asszonyt, tekintettel arra, hogy életük-útjaik elválaszthatatlanok. A 
teremtő alkotás, a játékos hangnem rájuk még 75-85 éves korukban is jellemző volt és 
összefonódott, ahogyan az alábbi kis szöveg is bizonyítja. Idézet: [Rácz-Kotilla Erzsébet, 
Rácz Gábor: Előszó az utószóhoz (Utószó, 2002)]. „Együtt jártunk gimnáziumba, 
latin szakon végeztünk és érettségiztünk. Együtt kezdtük és fejeztük be az egyetemet. 
Ugyanaz a munkahelyünk 1948-tól jelen pillanatig. Oktatási és kutatási tevékenységünk 
összefonódott. Ebből az élettársi és munkatársi viszonyból hiányzott valami, mert nem 
szerepelt benne szemrehányás sem egymással, sem saját magunkkal szemben. Szakmánk 
kettős: gyógynövényismeret és gyógyszerhatástan. Részünkre egyet jelentett. Egyaránt 
fontos volt számunkra a növény és hatásai állatra, emberre. Szeretjük a növényt természetes 
környezetében, a kertben, az üvegházban, otthonunkban. Csodáljuk azt is, ami csak 
mikroszkóppal látható. Vizsgáljuk a növények hatóanyagait és azok változását sok-sok 
tényező hatására. Érdekel a növények felhasználása az előző évszázadoktól napjainkig. 
Gyűjtjük a fennmaradt népgyógyászati adatokat. Kísérletes módszerekkel követjük a 
feltételezhető hatásokat. Mindez külön-külön érdekes és szép. De a legnagyobb élményt 
jelentik az összefüggések. Létezik biológia, kémia, gyógyszertechnológia, élettan, 
gyógyszerhatástan. Ezek oktatási tárgyak, munkaterületek. De a Világ nem rekeszek, 
dobozok tartalmának halmaza. Összefüggő egész. Soha nem vizsgáltunk mások által 
gyűjtött növényeket, soha nem adtunk albérletbe kísérletet. Sokszor dolgoztunk együtt 
terepen, a laboratóriumban tanítványainkkal, munkatársainkkal. Készítmények születtek 
„saját” laboratóriumainkban, kísérleti üzemünkben, gyógyszergyárakban. A kifejlesztett 
készítmények klinikai vizsgálatában, forgalmazásában éppen úgy részt vettünk, mint az 
általunk termesztett gyógynövények kivonatainak előállításában. Ma is különleges érzést 
jelent saját gyógyszerünk megvásárlása a patikában”.

Jellegzetesek Rácz Gábor professzornak megismerkedései barátaival, melyek 
többnyire Erdélyhez, a Kárpátokhoz és a Székelyföldhöz kötődő botanikai, terepi utakkal 
kapcsolatosak. Szemléltetésként álljon itt két példa.

Kovács J. Attila: „már egyetemi hallgatóként hallottam róla, használtam könyvét, 
ezt követte egy találkozás a marosvásárhelyi gyógynövényes csapattal a Csicsói-Hargita 
Bagolykőnek nevezett részén (1969), majd a Bucsecs-hegységi geobotanikai találkozó 
(1970). Igazi szakmai és baráti kapcsolat mégis az 1973-ban, a Jassy „Al. I. Cuza” 
Egyetem Pongráczi kutatóállomása által szervezett ’Gyógynövényes’-konferencia révén 
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alakult ki. A tudományos ülésen mindketten tartottunk előadást, majd részt vettünk a 
Keleti Kárpátok szépséges tájain szervezett kiránduláson (Békás-szoros, Nagyhagymás, 
Gyímesek). Rácz professzor igen nagy hatással volt mindannyiunkra, örvendeztek a 
helyi kutatócsoport tagjai (Tóth Katalin Tünde, Gheorghiță Gogu, Ioan Băra, Gheorghe 
Lupaşcu), később többször is publikált a kutatóállomás folyóiratában (Travaux de 
la Station Stejarul). Magam akkor a kárpáti növényfajok kromoszóma-vizsgálatával 
foglalkoztam, így Rácz professzor közvetített a Zsókával való publikációnk ügyében 
(Date cromozomologice asupra plantelor medicinale, 1973). Ettől kezdve igaz baráti és 
tudományos kapcsolatban voltunk négy évtizeden át”.

Szabó László Gyula: „előzőleg levelező kapcsolatban voltunk, de 
megismerkedésünk kezdete és vége a Hargitával kapcsolatos. Etnobotanikai útjaink 
alkalmával, néhai Kóczián Géza nagyatádi-gyógyszerész etnobotanikussal, Zágoni 
Elemér csíkkarcfalvi gyógyszerésszel és Macalik Ernő biológiatanár, gyógynövény-
botanikussal a Hargita egyik legszebb turistaházában kerestük fel a híres professzort 
1978-ban. Lányával együtt végeztek botanikai kutatást. Halálának híre a Hargita 
alján elterülő Jenőfalván, ill. Karcfalván ért. Péter H. Mária, Szendrei Kálmán és 
Csupor Dezső mellett előadóként tartózkodtam ott, a Pest megyei gyógyszerészeknek 
rendezett gyógynövénytanfolyamon. Baráti és tudományos kapcsolatunk számos közös 
publikációban érvényesült (Gyógynövények ismerete. A fitoterápia és az alternatív 
medicina alapjai, 2012)”

Rácz Gábor tudományos munkássága 
Rácz professzor tudományos tevékenysége, egész munkássága igen változatos és 

széles spektrumot ölel magába. A széles skála központjába mindenképpen a „gyógynövény” 
fogalma helyezhető, melyhez kapcsolódóan eredményei elsősorban a gyógynövények 
oktatására, gyógyszerészettörténetre és botanikatörténetre, népgyógyászatra, flóra- és 
vegetációkutatásra, természetvédelemre, gyógynövényismeretre és gyógyszerhatástanra 
terjedtek ki. A teljes feldolgozás igénye nélkül, az alábbiakban röviden szemelvényezünk 
néhányat az elért eredményeiből. 

Oktatói tevékenysége  
Rácz Gábor szakmai felkészültsége, otthonról hozott átlagon felüli műveltsége, 

holisztikus szemlélete eleve a felsőoktatásban való aktív részvételre, oktatói pályára 
predesztinálta. Nagyszerű előadó volt, színvonalas egyetemi előadásait évtizedekig 
magyar és román nyelven tartotta, jegyzetetek adott ki. Érdemes kiemelni, hogy a 
magyar és román nyelv ismeretén kívül, előadói szinten beszélte a francia, német és angol 
nyelvet. Egész oktatói és kutatói tevékenységét a rendkívüli igényesség és pontosság 
jellemezte. Bár 1950-ben szerezte meg gyógyszerészi diplomáját, már azt megelőzően 
1949-től gyakornokként bekapcsolódott a Gyógyszerészeti Növénytani tanszék 
munkálataiba, majd 1950-től mint tanársegéd segítette Jablonkay István botanikus kerti 
kezdeményezéseit. Az oktatói munka megalapozása érdekében Kopp Elemér irányítása 
alatt 1958-ban megszerezte a gyógyszerészeti tudományok doktora (Dr. pharm.) címet 
(ez nem egyenlő a magyarországi ún. egyetemi doktorival, sőt a mai PhD-él is jóval 
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erősebb, inkább az akadémiai doktori címmel hozható párhuzamba). Értekezésében 
a körte vegetatív szerveinek fenolos vegyületeivel foglalkozott [Principiile active de 
natură fenolică din organele vegetative de păr (Pyrus communis)]. Oktatói munkájához 
kapcsolódóan, végigjárta az egyetemi hierarchia minden lépcsőfokát. Így a Növénytanon 
kezdetben tanársegéd (1950), adjunktus (1952), docens (1957). Kopp Elemér professzor 
nyugdíjazása után a Farmakognóziai (Drogismereti) Tanszék irányítója (1960), majd 
kinevezett tanszékvezetője, egyetemi tanára, ill. a doktori iskola vezetője lesz (1968-
1992). Közben még intézményi feladatokat is lát el. Háromszor volt a Gyógyszerészeti 
Kar dékánja: 1956-1958, 1962-1976 és 1984-1986 között. A háború utáni Romániában 
a marosvásárhelyi gyógyszerészeti kar tudományos előnye volt, hogy Kopp Elemér 
személyében a Páter Béla gyógynövényiskola eredményei átmentődtek, majd a doktori 
iskola keretében újra kirügyeztek. E rügyek virágba borulását segítette Rácz professzor, 
aki 1968-tól megkapta a doktoranduszok irányításának a jogát, iskolát alapított. Az ő 
szakmai vezetésével és közreműködésével a marosvásárhelyi gyógyszerészdoktori 
iskola kimagasló eredményeket ért el. Irányítása alatt generációk egész sora szerzett 
gyógynövénykutatásból gyógyszerészdoktori képesítést, többek között: Formanek 
Gyula (1972, Rubia tinctorum), Péter H. Mária (1973, Agrimonia), Tibori Gabriel (1973, 
Illóolajos növények), Gyéresi Árpád (1975, Papaver somniferum), Németh Tibor (1975, 
Humulus lupulus), Máthé János (1976, Helianthemum nummularia), Kacsó Albert (1978, 
Kis-Küküllő völgyének gyógynövényei), Stănculescu Maria (1978, Levendula-fajok), 
Zágoni Elemér (1979, Ribes nigrum), Hamza Ottó (1980, Potentilla anserina), Nagy 
Levente (1980, Cerasus avium, Cerasus vulgare), Giurgiu Mihai (1981, Nyárád-völgy 
gyögynövényei), Kiss F. Ilona (1983, Angelica archangelica), Rogoşcă S. Maria (1984, 
Lythrum salicaria), Péter Olga (1986, Calendula officinalis), Oşan Alexandrina (1987, 
fenilpropán és izoprenoid anyagok), Rosenberg László (1993, Lamiaceae), Dogaru T. 
Maria (1993, Lamiaceae). A disszertációkhoz kapcsolódóan sorozatosan jelentek meg 
azon igényes hazai és nemzetközi publikációk, melyek magasra emelték a marosvásárhelyi 
gyógyszerészeti-gyógynövényismereti iskola zászlaját. 

A gyógyszerészeti oktatást a marosvásárhelyi időszakban számos kőnyomatos 
(litografiált) egyetemi jegyzetével segítette: Általános botanika I. Sejttan és szövettan, 
II. Vegetatív szervek (1954), Növényrendszer (1956), Növényi sejttan, szövettan (1960), 
első szerzője volt a háromkötetes Farmakognózia (1983-1987) c. magyar és román 
nyelven megjelent hallgatói jegyzeteknek. Egyetemi előadásaival, jegyzeteivel több száz 
gyógyszerészhallgató ismereteit gazdagította. Életének második, pécsi szakaszában már 
nem kőnyomatos jegyzetekkel, hanem szakosodott kiadóknál megjelentetett kötetekkel 
segítette az egyetemi hallgatóságot. Több fejezetet írt a Bernáth Jenő szerkesztésében 
megjelent Vadon termő és termesztett gyógynövények (1993, 2000, 2013) c. egyetemi 
tankönyvbe.

A gyógynövények oktatása, kutatása elképzelhetetlen kísérleti kert ún. 
gyógynövénykert és botanikus kert (Hortus Medicinalis, Hortus Botanicus) nélkül. 
Ezen kertek kialakítása és működtetése sokaknak volt szívügye. A nemesítésre 
szánt gyógynövényes kísérleti kert alapjait Kopp Elemér és Rácz-Kotilla Erzsébet 
kezdeményezték. A botanikus kert megálmodója, a solymári származású Jablonkay István 
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1. kép: Rácz Gábor fiatal adjunktus a Botanika Tanszé-
ken (OGYI-Marosvásárhely, 1952)

2. kép: Rácz Gábor docens a Farmakognóziai 
Tanszéken (OGYI-Marosvásárhely, 1960)

3. kép: Látogatás a Gyógynövény kertben: Kopp Elem-
ér, id. Goina Teodor, Rácz Gábor, Füzi József, Avram 
Radu (Marosvásárhely, 1962)

4. kép: Beszélgetés a Botanikus kertben: Kopp Elem-
ér, id. Goina Teodor, Rácz Gábor (jobbra), Kisgyörgy 
Zoltán (balra) oktatók társaságában (Marosvásárhely, 
1962)

5. kép: Rácz Gábor és felesége Rácz-Kotilla 
Erzsébet a Botanikus Kert üvegházában, 
(Kolozsvár, 1970)
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(1913-2000) volt, aki akkor, mint marosvásárhelyi földrajz-természetrajz szakos tanár az 
egyetemi növénytani oktatás elindításában játszott szerepet. A kert igazi megalapozása 
mégis Rácz Gábor vezetése alatt történt, aki 1952-1992 között a kert igazgatója is volt. 
A kertépítés és a rendszertani rész működtetése lényegében arra a kitűnő tervrajzra épült, 
melyet Halmágyi Anna (férje után Csehné Halmágyi Anna) a kolozsvári egyetem hajdani 
oktatója készített. Az adjunktusnő az ötvenes években politikai okokból elvesztette 
egyetemi állását, már nem taníthatott, de Rácz Gábor jóvoltából a marosvásárhelyi 
könyvtári szolgálatban kapott munkahelyet, egykori kolozsvári tanítványa tudta 
értékelni és hasznosítani képességeit, segítette. A Somos-tető alatti botanikus kertet ma a 
természetvédők, mint Székelyföld hét csodájának egyikét tartják számon.

Az oktatást és kutatást szolgáló botanikus kert fejlesztése érdekében, 1959-
től megszervezte a Magkatalógus (Delectus Seminum, később Index Seminum) 
megjelentetését és a nemzetközi magcsere akciókat. A botanikus kerthez és a tanszékekhez 
kapcsolódóan szerkesztői munkájának sajátosságát mutatja, hogy 1965-től szerkesztette 
a Note botanice c. kiadványt, melyben folyamatosan jelentek meg a kerthez és a 
gyógynövénykutatásokhoz kapcsolódó eredmények. A publikációk nagyon változatosak, 
sok a gyógyszerhatástani, gyógynövénytermesztési, botanikatörténeti közlemény, de 
itt jelentek meg a gyógynövények regionális felmérését, elterjedését, ökológiai és 
vegetációviszonyait tárgyaló szakmunkák is. A kiadványban megjelent közlemények, 
nemcsak a gyógynövény-szakirodalomban, de a botanikai és a vegetációbiológiai 
közleményekben részesültek gyakori hivatkozásokban.

Tudománytörténet: gyógyszerészettörténet-botanikatörténet 
Rácz Gábor tudományos tevékenységének egyik fontos pillérét képezte a 

történetiség, az eredeti gondolatok feltárása, megismerése, az alkotó folytonosság 
bizonyítása. Kutatásaival azon az úton járt, melyet Jókai Anna találóan úgy fogalmazott: 
„a jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha tartozását ki nem elégíti, a jövőtől sem követelhet”. 
Tudománytörténeti dolgozatai főleg a 18. sz. végi és 19. sz. kezdeti erdélyi tudományosság 
kezdeteit taglalják, többnyire gyógyszerészettörténetre és botanikatörténetre vonatkoznak. 
E területen alkotott munkáival alapozta meg nemzetközi ismertségét (Die Bedeutung 
Siebenbürgischer Aerzte für die Entwicklung der Botanischer Kenntnissen Ende des 
18. und Afgang der 19. Jahrhunderts, 1976) olyannyira, hogy 1988-ban a Nemzetközi 
Gyógyszerésztörténeti Akadémia (Párizs) tagjai közé választotta. Gyakran tartott 
előadásokat, publikált neves gyógyszerészekről és botanikusokról, kutatta az alkotó 
múltat. Szemléltetésként utalunk itt két székelyföldi tudós Balog József és Benkő József 
munkásságának a feltárására. 

Balog József (1750-1781) Nyárádszentimrén született, tanult a marosvásárhelyi 
Református Kollégiumban, de valószínűleg Székelyudvarhelyen és Nagyenyeden is. 
Tanulmányait a Bécsi Egyetemen majd Leidenben folytatta. Erdélyi tanítómesterének 
Benkő Józsefet tekintette, hozzá írt leveleket és tőle kért szakkönyveket. Bécsben N. J. 
Jacquin tanítványa volt, akik hatására Leidenben orvosdoktori címet szerzett: Specimen 
inaugurale Botanico-Medicum sistens praecipuas plantas in M. Transylvaniae principatu 
sponte et sine cultura provenientes…1799). Szerző értekezését erdélyi mesterének Benkő 
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Józsefnek ajánlotta, hiteles példány a marosvásárhelyi Teleki Tékában maradt fenn, 
bejegyzett kézírással Teleki Sámuel Erdély kancellárjának ajánlva. Rácz Gábor és Rácz 
Erzsébet Johanna szerint (Kanitzia 11/2003) ez volt az első nyomtatásban megjelent, 
latin nyelvű gyógynövényeket tárgyaló értekezés a magyar gyógyszerészettörténet és 
botanikatörténet területén. Az orvosdoktori értekezés 64 olyan gyógynövény tudományos 
ismertetését adja, amely Erdélyben spontán előfordul, számos közülük ma is használatos 
(Salvia pratensis, Vaccinium vitis-idaea, Hypericum perforatum, Origanum vulgare, 
Atropa belladonna stb,).

Benkő József (1740-1814) Erdély és Székelyföld flórájának első hiteles feltárója 
is kitüntetett helyet foglalt el Rácz Gábor kutatásaiban. Tekintettel arra, hogy a latin nyelvű 
kéziratos „Flora Transsilvanica” (1778) az Enyedi könyvtárban 1848-ban elégett, különös 
jelentőséggel bír, hogy a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai dokumentációs könyvtárban 
fennmaradt „Transsilvania Specialis”. A latin nyelvű kéziratos munka „Transsilvania sive 
magnus Transsilvaniae-Principatus olim Dacia Mediterranea dictus orbi non dum satis 
cognitus Nunc multifariam atstrictum illustratus auctore Josepho Benkő Transsilvano-
Siculo Parocho Közép-Ajtensis et Notario Venerabilis Dioeceseos Erdővidékiensis 
Helvetica confessioni addictam ordunario. Pars posterior Specialis” tartalmazza viszont 
az egykori Miklósvárszéknek, Erdővidéknek a flórajegyzékét. Rácz Gábor és Rácz 
Erzsébet Johanna feltárása alapján (Aluta, 1972) megismerhetjük, hogy Benkő ebben 
a munkában, az egykori Miklósvárszék kilenc községének (Barót, Sepsi-Bacon, Száraz 
Ajta, Közép Ajta, Nagy Ajta, Bölön, Miklósvár, Köpetz és Bodos) területéről közel 
200 növényfajt ismertet. Ezek közül, egyesek ma már ritka vagy eltűntnek tekinthető 
fajok a térségből: Lysimachia thyrsiflora, Stratiotes alloides, Sison amomum, Marsilea 
quadrifolia, Chimaphila umbellata. Benkő közlése tartalmaz még adatokat az alsórákosi 
Tepű-hegyről (Tepej, Töpej): Asplenium adiantum nigrum, Allium flavum, Sempervivum 
tectorum, Artemisia campestris, Scilla bifolia, Erythronium dens-canis, Arum maculatum, 
Polypodium vulgare és mások. Simonkai (1887) és Soó (1940) összefoglaló munkái ezen 
adatokat nem tartalmazzák. Rácz Gábor kutatásai hozzájárulnak a termőhely szerinti 
csoportosítások aktualizálásához, a biológiai sokféleség változásának jobb megértéséhez.

Népi gyógyászat 
A népi gyógyászat növényei, az egészségügyi hálózaton kívül alkalmazott, a meg-

figyelésekre, tapasztalatokra és hagyományokra épülő gyógykezelések megismerése Rácz 
professzor kedvelt témakörét jelentették. Számos népgyógyászati, etnobotanikai gyűjtőúton 
vett részt (Hargita, Gyimesek, Vaskapu, Bekecs, Erdővidék), a szerzett ismereteket doku-
mentálta, és igyekezett a marosvásárhelyi kutatócsoport tematikájába beépíteni. Az 
eredmények számos összefoglalásban szerepelnek (Népgyógyászati adatok értékelése, 
1979, Korszerű gyógynövényhasználat, 1985, A fitoterápia évezredünk végén, 1991). A 
népgyógyászati ismeretek a 19. század végéig folyamatosan gyarapodtak, hisz hosszú 
évszázadok során elsősorban növényekkel gyógyítottak, a „fűben-fában orvosság” elve 
sokáig megőrződött. Később az ismeretek feledésbe merültek és kutatások, megerősítések 
híján nem kerültek be a hivatalos gyógyászat keretébe. Ezen a helyzeten a Rácz Gábor 
vezette kutatások sokat javítottak. Tanulságos felidéznünk néhány jellegzetes esetet.
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A háború utáni időkben Marosvásárhelyen és környékén, a Küküllők mentén, 
Gidófalvy István (1889-1983) kitelepített földbirtokos neve a gyógynövények 
gyűjtésével és forgalmazásával volt kapcsolatos. Jól ismerték őt elsősorban a vásárokon, 
ahol forgalmazta gyógynövényeit, de bejáratos volt az egyetemi tanszékre is. Gidófalvi 
a hatvanas években egyik vásári piacról hozta az információt: keresik, érdeklődnek 
a „vadgörögdinnye” iránt, melynek vizelethajtó sajátosságait dicsérték. Így került 
előtérbe a varjúmák (Hibiscus trionum) kutatása, mennyiségi gyűjtése (kukorica- és 
pityókatáblákból), hatóanyag- és gyógyászati vizsgálata (1965), kísérleti állatokon való 
kipróbálása, majd a Hibiscus-tea szabadalmaztatása (1971).

Ugyancsak népi növényismeretre épülő kutatások során hasznosítottak további 
gyógynövény fajokat. A Bánságban, a Vaskapunál, Krassó-Szörény megye hegyvidéki 
falvaiban a hegyközi cickafark (Achillea crithmifolia) virágzatának szárított, aprított, 
mézzel kevert porát féregűzőnek használják. A helyi gyűjtők ezt a növényt nem keverik 
össze a közönséges cickafark (A. millefolium) állományaival, mert a virágzatot megízlelve 
a hegyközi cickafark virágzata kellemes édes ízű, míg a közönséges cickafarknál a 
kesernyés, aromás íz a jellemző. Felhasználásra utaló irodalmi adatok nem léteztek. 
A gázkromatográfiai és hatástani vizsgálatok a két faj közötti lényeges különbséget 
mutattak ki. Igazolódott tehát az erős bélféregölő hatás. Így kapcsolódott össze a falusi 
ember megfigyelőképessége és tapasztalata a hegyközi cickafark tudományos kutatásával 
(1964, 1984).

A népi növényismeret az apróbojtorjánt, vagy párlófűvet (Agrimonia 
eupatoria), az ún. szárazbetegségben (tuberkulózisban) szenvedők gyógyfűvének tartja 
és „tüdőfűnek” is nevezi. Marosvásárhelyi kutatások igazolták, hogy az apróbojtorján 
vizes kivonata jól meghatározott antibiotikus hatással rendelkezik. A növényi kivonatok 
gátolják a Mycobacterium törzsek fejlődését még a sztreptomicinre ellenállók esetében 
is (1964). Újabb kutatások a kívonatoknak még antivirális és tumorellenes hatást is 
tulajdonítanak. Itt is összekapcsolódik tehát a hagyományos népi megfigyelések és azok 
kísérletes igazolása. A népi gyógyászatból származó tapasztalatok, észrevételek a jövő 
tudományosságának igazi tartalékát jelentik. 

Flóra- és vegetációkutatás, természetvédelem
Már a kezdeti kutatások során, Rácz Gábor holisztikus szemléletében a 

gyógynövények taxonómiai ismerete, előfordulásuk feltérképezése (chorológiája), 
veszélyeztetettségük megállapítása, termőhelyi-ökológiai jellemzőinek, mennyiségi 
adatainak az ismerete számos nagyszabású felmérés kezdeményezését tette lehetővé az 
egyetem hatáskörébe tartozó Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Beszterce-Naszód és 
Szatmár megyékben. Egyes kistérségekről (Hargita déli oldala, Székelyvarság, Küküllők, 
Nyárád-mente, Olt-mente, Tatros-Gyimesek, Erdővidék stb.) készült botanikai-
gyógynövényismereti felmérések szakfolyóiratokban láttak napvilágot (Aluta, Studii şi 
Cercet. Biol., Note Botanice, Revista Medicală etc). Mindezeken túl a Rácz Gábor vezette 
marosvásárhelyi iskolának sikerült olyan átfogó tájmonográfiákat is megjelentetni, 
melyek hosszú távon nélkülözhetetlenné váltak a romániai flóra- és vegetációkutatás 
számára. Ezek közül kiemelendő a Csíki-medence spontán flórájának gyógynövényei 
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6. kép: Rácz Gábor részvétele a Gyógyszerész Társulat 
ülésén (Marosvásárhely, 1965)

7. kép: Vendégekkel a Botanikus kertben (Marosvá-
sárhely, 1991)

8. kép: Gyógynövény kert (Marosvásárhely, 1998)

9. kép: Rácz-Kotilla Erzsébet és Maria T. 
Dogaru (Gyógynövény kert, Marosvásár-
hely, 1998)

10. kép: A Doctor Honoris Causa diploma 
átvétele (Prof. Dr. Rácz Gábor, Prof. Dr. Deac 
Radu, MOGYE Marosvásárhely, 1998)
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(Plantele medicinale din flora spontană a bazimului Ciuc, 1968) és a Kovászna megye 
gyógynövényei (1973) c. kötetek, melyekben a sajátos gyógynövénykészletek felmérését, 
modern taxonómiai, florisztikai, vegetációvizsgálati és természetvédelmi adatokkal és 
elemzésekkel egészítették ki.

A Hargita megye központi részének intrakárpátikus medencéjét magába foglaló 
„Csíki-medence spontán flórájának gyógynövényei” c. munka román nyelven jelent meg 
(Plantele medicinale din flora spontană a bazimului Ciuc, 183 oldal) és Rácz Gábor 
szerkesztette. A nagyon igényes feldolgozásban részt vettek nemcsak a marosvásárhelyi 
tanszékek munkatársai (Rácz Gábor, Csedő Károly, Füzi József, Kisgyörgy Zoltán), 
hanem jeles szakemberek más regionális vagy központi intézetekből: Gergely János 
(Kolozsvár), Kristó András, György Antal (Csíkszereda), Puşcaru-Soroceanu Evdochia, 
Sănduleac Ioan, Andrei Marin (Bukarest). A megjelentetett kötet olyan flóra- és vegetációs 
tájmonográfia, melynek egyes fejezetei nagyon sok tudományos hivatkozást kaptak, 
ezért megemlítjük a fontosabbakat: A Csíki-medence és a környező hegyek geológiai és 
geomorfológiai jellemzése (pp. 10-36), A Csíki-medence termőterületének gazdálkodása 
és a gyógynövények hasznosításának problémája (pp. 42-44), A Csíki-medence és a 
környező hegyek flórakutatásának története (pp. 45-50), A Csíki-medence és a környező 
hegyek haraszt- és zárvatermő flórája (pp. 51-65), A Csíki-medence gyógynövényeinek 
mikroszisztematikai aszpektusai (pp. 66-77), A Csíki-medence vegetációja (pp. 78-
100), A Csíki-medence gyógynövényeinek térképezése (pp. 101-159), A Csíki-medence 
spontán flórájából gyűjtött növényfajok hatóanyagai (pp. 171-160), A Tatros (Gyimesek) 
felső szakaszának népgyógyászatban használt növényei (pp. 171-176), Természetvédelmi 
területek és védett növények a Csíki-medencében (pp. 177-183). A kötetben jól 
elhatárolódnak a gyakorlatban begyűjthető fajokra vonatkozó ismeretek, a védett területek 
(Borsáros, Lucs, Mohos) és a védett fajok (pl. Ligularia sibirica, Calamagrostis neglecta, 
Euonymus nana, Vaccinium oxycoccos, V. uliginosum stb.) sajátosságait tárgyaló fejezetek. 
A gyógynövénykutatás szempontjából igen fontosnak tartjuk, a terepi felmérések alapján 
készített kistérségi jellemzéseket és zonációt: Z1. Marosfő-Csíkszentdomokos, Z2. 
Csíkkarcfalva-Csíkszenttamás, Z3. Csíkmadaras-Csíkrákos, Z4. Csíkszereda-Madéfalva, 
Z5. Hargita-hegység, Z6. Csíkszentkirály-Csíkszentsimon, Z7. Tusnád-Tusnádfürdő, Z8. 
Csíklázárfalva-Újtusnád, Z9. Nyerges-tető, Z10, Kászoni-medence.

Háromszék gyógynövénykészletét felmérő kötet (Kovászna megye 
gyógynövényei, 239 oldal), hasznosítva a Csíki-medencében szerzett tapasztalatokat, 
ugyancsak többszerzős munka eredménye, melyben a szervezők és szerkesztők (Rácz 
Gábor, Füzi József) mellett egy egész munkacsoport dolgozott: Gergely János, Rațiu 
Flavia (Kolozsvár), Kisgyörgy Zoltán, Csedő Károly, Márton Aranka, Monya Maria, 
Giurgiu Mihai, Voicu Nicoleta (Marosvásárhely), Kovács Sándor, Kónya Ádám, Féder 
Zoltán, Tompa Ernő (Sepsiszentgyörgy). A kötet igazi tájmonográfia, mely a földrajzi, 
talajtani és művelési ágak bemutatása után, a regionális gyógynövénykincs felmérését 
tulajdonképpen egy megyei flóra- és vegetációt tárgyaló szakkönyvben támasztja alá. 
A fontosabb fejezetek közül kiemeljük: A flóra- és vegetációkutatás története Kovászna 
megyében (pp. 20-30), Kovászna megye flórája (pp. 31-63), Reliktum növények Kovászna 
megye flórájában (pp. 64-65), Kovászna megye vegetációja (pp. 66-135), Adatok a 
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vadon termő gyógynövények elterjedéséhez (pp. 136-146), Kovászna megye vadon 
előforduló gyógynövényei (pp. 147-198), Kovászna megyében termesztett fontosabb 
gyógynövények (pp. 199-203), A fontosabb gyógynövények hatóanyagtartalma (pp. 
204-216), A népi növényismeret egyes kérdései (pp. 217-220), A természetvédelem 
és távlatai Kovászna megyében (pp. 221-230). A kötet igazi forrásmunka, ismerteti a 
Benkő Józseffel elkezdődött flórakutatás két évszázados útját, megadja a megyei flóra 
elemzését, tárgyalja a legfontosabb növénytársulásokat, 22 faj természetvédelmi értékét, 
11 tömegesen gyűjtött faj leírását, 19 faj felhasználhatóságát, felhívja a figyelmet egyes 
fajok-lokálpopulációk (Atropa, Papaver, Rhamnus, Thymus, Vaccinium) viszonylag 
magas hatóanyagtartalmára. Az egész munkát jellemzi Rácz Gábor integrációs szemlélete. 
Kevés ilyen alapos szakmonográfia jelent meg magyar nyelven abban az időben. 

Az ismertetett kötetekben és más publikációban is megmutatkozik, hogy Rácz 
Gábor lényegében tágabban értelmezte a gyógynövények ismeretét, felhasználását, 
értékesítését, hisz a gyógynövénykutatásban mindig a természetvédelmi szempontok 
figyelembe vételét szorgalmazza. Több közleményében foglalkozik a Kárpátok 
gyógynövény-flórájának megőrzésével, fenntartásának problémáival, a géntartalékok 
felmérésével, megőrzésével (1974, 1975, 1982). Vizsgálatai alapján javaslatokat 
fogalmaz meg a ritka és veszélyeztetett fajok helyettesítése és védelme érdekében: 
Achillea impatiens, Angelica archangelica, Arnica montana, Betula nana, Gentiana 
lutea, G. punctata, Hepatica transsilvanica, Papaver corona-sancti stephani, Salvia 
transsylvanica (Erdélyben), Crataegus nigra, Iris aphylla subsp. hungarica, Paeonia 
banatica, Pulsatilla hungarica, Rosa sancti-andreae (Magyarországon) és mások (1982, 
2002).

Gyógynövényismeret 
A gyógynövények kutatása, gyógynövényismeret, hatóanyagok kimutatása, 

keletkezése, kemotaxonómiai összefüggések feltárása központi helyet foglal el Rácz 
Gábor és az általa vezetett doktori iskola tevékenységében. A vadon termő és termesztett 
gyógy és illóolajos növények leírása, gyűjtése, hatóanyagok kimutatása, fitoterápia, 
aromaterápia, komplementer medicina stb. fejezetek lényegében folyamatosan frissítve 
és modernizálva, a fontosabb összegező köteteiben és könyvfejezeteiben mindvégig 
megtalálhatók (Gyógynövények 1975, Gyógynövényismeret 1984, Gyógynövényismeret, 
a fitoterápia alapjai 1992, A gyógynövények ismerete. A fitoterápia és az alternatív 
medicina alapjai 2012). Az emberi szervezetre kedvezően ható, kórokozók fejlődését 
gátló változatos növényi hatóanyagok feltárása és vizsgálata végigkíséri egész saját és 
az általa vezetett munkaközösség tevékenységét. Szemelvényezünk néhányat az elért 
eredményekből.

Farmakotaxonómiai szempontok tisztázása, a fajok-populációk pontos 
meghatározása, kromoszómaszám vizsgálata, adaptív ökodémek feltárása, megannyi 
karakter ismerete indokolt úgy a rendszertani kategóriák bizonyítása, mint a 
gyógyszerkutatás szempontjából is. A Lamium és a Leonurus nemzetség keretében végzett 
vizsgálatok érdekes eredményeket mutattak. A szedativ anyagokat tartalmazó árvacsalán 
taxonok két lényegesen eltérő csoportban differenciálódtak (összkivonat hatás kísérleti 
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állatok motilitására). Az egyik csoportban vannak a szedatív, nyugtató tulajdonságokkal 
rendelkező taxonok, ezek csökkenő értékben a következők: Lamium amplexicaule, 
L. purpureum, L. maculatum, L. album. Ezzel szemben a másik csoportban van a L. 
galeobdolon (Galeobdolon luteum), sárga árvacsalán, mely néhol külön génuszként is 
szerepel (Lamiastrum galeobdolon), melynek hatóanyagai egyenesen serkentő hatással 
vannak a kisérleti állatok központi idegrendszerére. A Leonurus taxonok (L. cardiaca, 
L. quinquelobatus, L. villosus) a nyugtató hatású iridoidok, a szívreható glikozidok és 
nitrogéntartalmú vegyületek (hatóanyagok) tekintetében eltérőek. Mégis a morfológiai 
sajátosságok alapján egyazon faj alegységeinek is tekintik. Általában a Labiatae családban 
a föld feletti részek a központi idegrendszerre nyugtató (szedatív) hatásúak, ez lehet az 
alapja a gyógyszerkészítményeknek (Rácz-Kotilla E., Rácz G. 2001).

Az Agrimonia nemzetség spontán előforduló és kísérleti kertben termesztett 
fajainál (A. eupatoria, A. pilosa, A. procera, A. repens, A. japonica, A. asiatica etc.) a 
levelek cseranyagtartalma 4-10% között változott. A magasabb cseranyagot tartalmazó 
fajoknál a K-ion tartalom is magasabb volt (Péter H. M., Rácz G. 1985). Az Echium 
nemzetségbe tartozó fajok (E. vulgare, E. creticum, E, maculatum, E. lusitanicum, E. 
plantagineum) föld feletti részeiből készült vizes kivonatoknak gátló (antibiotikus) 
hatása volt a Gram-negatív (Salmonella, Shigella, Escherichia) baktérium törzsekre. A 
legerősebb gátló hatás az E. vulgare, E. lusitanicum fajoknál mutatkozott (Péter H. M., 
Rácz G., Péter M. 1968, 1985).

Az Origanum vulgare, Calendula officinalis és Achillea millefolium hatóanyagai 
kisérleti állatoknál csökkentik a gyomorfekély képződését (Rácz-Kotilla E., Rácz G. 
1970). Az Achillea millefolium állományok között vannak sok azulént tartalmazó és 
vannak azulén mentes populációk. A sok azulént tartalmazó új nemesített fajták előállítása 
a biológiai alapanyagok felmérését, ismeretét feltételezi (Péter H. M. et al. 1980). A 
Taraxacum officinale hatóanyagainak vizelethajtó és súlycsökkentő hatása kísérleti 
állatoknál egyenes arányban nő az adaggal (Rácz-Kotilla E. et al. 1974). Mindezek 
azt igazolják, hogy a növényi hatóanyagok vizsgálata a gyógynövénykutatás döntő 
láncszemét képezi. Az elért eredmények fontosságát mutatja, hogy a marosvásárhelyi 
gyógynövényismereti iskola adatai bekerültek a román flóra köteteibe is [Săvulescu Tr. 
(ed.) (1952-1976): Flora Romaniae, vol.1-13].

Gyógyhatású készítmények, növényi gyógyszerek 
Rácz Gábor és munkatársai a növényi hatóanyagok kimutatásán túl gyakran 

továbbfejlesztették vizsgálataikat az ún. fitoterápiás-készítmények, növényi gyógyhatású 
készítmények és növényi gyógyszerek előállítása érdekében. A növényi készítmények 
előnye a szintetikus készítményekkel szemben, hogy nincs, vagy elenyésző a mellékhatásuk, 
idült (krónikus), hosszantartó kezelések során használatuk igen előnyös. Az új növényi 
készítmények bevezetése érdekében azonban fontos feltételek sorozatait kell teljesíteni: 
megfelelő nyersanyag létezése, növényi hatóanyagok ismerete és mérése, a készítmény 
hatásának ismerete, adagolás és gyógyszerforma stb. A készítmények előállítása történhet 
különböző technológiával, gyógyszertárakban és gyógyszergyárakban. Szükség van a 
kutatók, a gyártók és a marketing ágazatok együttműködésére. A legtöbb készítmény 
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11. kép: Rácz Gábor előadása az 
EGYM Vital Forum rendezvé-
nyén (Keszthely, 2001)

12. kép: Rácz-Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor és Szabó László Gy. az 
MTA Pécsi Területi Bizottság ülésén (PTE-ÁOK, Nendvich Tamás 
terem, 2003)

13. kép: A második Doctor Honoris Causa diploma ünnepsége (adományozó 
a Nagyváradi Egyetem, képviselője prof. Dr. I. Mermeze; helyszín, Pécs, 2010)
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kipróbálása (állatra, emberre) és alkalmazása hosszú kísérletekre és csoportmunkára épül. 
Leírásaik alapján ilyen készítményeket állítottak elő saját laboratóriumaikban, kísérleti 
üzemekben, gyógyszergyárakban. Az évtizedek során munkacsoportjuk nagyon sok 
teakeverék (érvédő, vérnyomáscsökkentő, nyugtató, gyulladásgátló, májvédő, görcsoldó, 
vízhajtó, tisztító stb.) ill. illóolaj-terápiás recept forgalmazását szabadalmaztatta. Ezek 
leírása-tárgyalása kutatók számára szakfolyóiratokban fellelhető, összegezve a Teásköny 
(2003), Aromaterápia mindenkinek (2000), valamint Gyógynövényismeret, Fitoterápia 
(1992, 2012) c. könyvükben is megtalálható.

A marosvásárhelyi időszakban a legtöbb készítményt Minisztériumi 
engedéllyel a Marosvásárhelyi Gyógyszervállalat Galenusi Laboratóriumában állították 
elő. Megemlítünk néhányat az ismertebbekből: a vérnyomáscsökkentő „Hiporib”, 
melyet a fekeribizli leveléből, a vashiányos vérszegénységben használt „Rubifer” 
és a „Rubifer-Compost”-ot a fekete ribizli terméséből állították elő (Zágoni Elemér 
vezette munkacsoport); görcsoldónak borsmentából a „Coleol”-t; epebántalmak 
kezelésére az árticsóka, borsmenta és orbáncfű összetételű „Hepatobil” és „Hepatosol” 
készítményeket, köhögéscsillapításra a „Codenal”-t (Rácz-Kotilla Erzsébet vezette 
munkacsoportcsoport, Csedő K., Monea M.); a vesekőképződést gátló „Renogal” és 
„Renol”, melyek alapanyaga az illóolajokban gazdag édeskömény, a reumás betegségek 
tüneteit javító „Bradol” (fenyőrügyekből készített) fürdőgyógyászati készítmény (Rácz-
Kotilla Erzsébet vezetésével), húgykőképződést gátló gyógyszer „Tiruco” festőbuzér-
gyökér felhasználásával (Formanek Gy., Rácz-Kotilla E.). A gyógynövénykutatás és 
hatásvizsgálat során a marosvásárhelyi munkacsoport készített még további más növényi 
gyógyszereket: libapimpóból gyulladáscsökkentésre „Anseropotan”, „Potan” (Hamza 
Ottó vezetésével); körömvirágból gyomorfekély megelőzésére (Rácz-Kotilla E., Rogosca 
M.), vérnyomáscsökkentésre aranyvessző és más fészkesek felhasználásával (Rácz Gábor 
munkacsoport), vadontermő gyümölcsökből bőrgombásodás elleni szer (Kiss Ilona), 
és mások. Különben Rácz Gábor a marosvásárhelyi egyetemen növényi gyógyszerek 
előállítására kutatólaboratóriumot működtetett, ahonnan 14 gyógyszerészkutató került a 
Richter Gedeon gyárhoz tartozó Armedica kutatórészleghez.

A pécsi időszakhoz kötődően Rácz Gábor és Rácz-Kotilla Erzsébet ugyancsak 
aktívan részt vett növényi készítmények kidolgozásában, előállításában. Érdemes itt 
kiemelni a „Golden Yacca”-készítményeket és a Béres Antifront cseppek előállítását. 
A „Golden Yacca” étrend-kiegészítő készítmények teljes egészében növényi eredetűek: 
50%-ban az amerikai származású Yucca shidigera L. és 50%-ban a közép-európai 
Hordeum vulgare L. szárított kivonatát tartalmazza. Fő hatóanyagaik a Yucca-szaponin 
és a szuperoxid-diszmutáz (SOD), melyek együttesen elősegítik a salak és méreganyagok 
kiürülését a szervezetből, továbbá immunerősítő, érelmeszesedést megelőző, koleszterin 
és gyulladáscsökkentő hatásuk is van. Ezeket egész Európában sikeresen forgalmazzák. 
A Béres Antifront cseppeket frontérzékenység és utazások alkalmával fellépő 
kellemetlen hatások (stressz, alvászavarok) elhárítására ajánlják. A készítmény fontos 
gyógynövénycsoport száraz kivonatát alkalmazza (matélevél, gyömbérgyökér, orvosi 
édesgyökér, orvosi citromfű, kurkumagyökér). Több évtizedes szakmai tapasztalatuk 
gyümölcsöző szakaszait, nemcsak tudományos közleményeik sokasága, vagy több kiadást 
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megért gyógynövény-könyveik, de az egészség megőrzését szolgáló számos gyógyászati 
termék és szabadalom igazolja.

*
Végezetül elmondhatjuk, hogy Rácz Gábor egy kivételesen gazdag tudományos 

munkásságot hagyott maga után, eredményei felölelik a gyógynövénytudomány teljes 
szakterületét: népi gyógyászat, gyógyszerészettörténet, botanikatörténet, gyógynövények 
szövettana, taxonómiája, növénykémiája, termesztése, elterjedése, térképezése, 
természetvédelme, géntartalékai, hatásvizsgálatai, növényi gyógyszerek előállítása stb. 
Alkotó munkájában, elért eredményeiben fő munkatársa felesége, Rácz-Kotilla Erzsébet 
segítette, nagyszámú tanítvány és munkatárs közreműködésével. Szakkönyveinek 
és könyvfejezeteinek száma 26, egyetemi jegyzeteinek száma 7, fordítás 1 kötet. 
Tudományos közleményeinek száma meghaladja az 500-at, ezek zöme a következő 
folyóiratokban jelentek meg: Revista Medicală-Orvosi Szemle, Farmacia, Acta 
Pharm. Hungarica, Acta Horticulturae, Naturwissenschaften, Die Pharmazie, Scientia 
Pharmaceutica, Planta Medica, Österreichische Apoth. Zeitung, Herba Hungarica, 
Herba Romanica, Ocrotirea Naturii, Acta Bot. Hort. Bucur., Rev. phytothérapie, Rev. 
Roum. Biol., Kanitzia, Ann. Şt. Univ. Iaşi., Studii Cercet. Biol.-Bot., Aluta, Note Botanice, 
Gyógyszerészet, Természetgyógyászat stb. Ismeretterjesztő írásai nagy számban jelentek 
meg: A Hét, Művelődés, Korunk Évkönyv, Természetgyógyász Magazin, Farmakognóziai 
Hírek, Golden Yacca Lapok stb. hasábjain. Szerkesztője és szerkesztőbizottsági tagja volt 
számos magyar és nemzetközi kiadványnak (Román Gyógyszerkönyv, Orvosi Szemle-
Revista Medicală, Note Botanice, Planta Medica, Revue phytothérapie, Romániai 
Magyar Irodalmi Lexikon, Természetgyógyász Magazin, Komplementer medicina 
etc.). Feleségével közreadott kis novellás kötetei (2002-2004), tudománytörténeti és 
szépirodalmi jelentőségűek. Többnyelvű előadásai nemcsak Erdélyben és a Dunántúlon 
tették ismertté, de vendégtanári minőségében (Brüsszel 1958, Athén 1967, Ankara és 
Isztambul 1971, Bologna, Hamburg, Bonn, Kiel, München 1973-többször, Düsseldorf és 
Stuttgart 1996-tól) egész Európában.

Fáradhatatlanul kereste az új tudományos összefüggéseket, ugyanakkor magas 
szinten továbbította az ismereteket nagyszámú aktív közületi tevékenységein keresztül. A 
bevezetőben vázolt akadémiai tagságokon túl, tagja volt a Román Fitoterápiai Társaságnak, 
a Román Biológiai Tudományok Társaságának, Román Gyógyszerésztörténeti 
Társaságnak (SRIF, Bukarest), a Magyar Gyógyszerészeti Kamarának, a Magyar 
Fitoterápiás Társaságnak, a Magyar Homeopatia Orvosi Egyesületnek, a Nemzetközi 
Biográfiai Intézetnek (1999), az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek (1990), a Magyar 
Gyógyszerésztörténeti Társaságnak (2003), valamint tiszteletbeli tagja volt a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaságnak. Alkotó munkája elismeréséül több kitüntetésben és díjban 
részesült: Pro Meritis in Cultu Scientiarum Pharmaceuticarum (MTA 1974), Aranyoklevél 
(MOGYE 1998), Augustin Béla emlékérem-díj (1998), „Prof. Dr. Alexandru Ionescu-
Matiu” kitüntetés (2008), Pro Pharmacia életműdíj (Bp 2001), Tankönyv Nívódíj 
(2002), Diplomă de excelență – Életműdíj (Bukarest, 2002), Pápai Páriz Ferenc díj 
(Marosvásárhely, 2005). 
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Rácz Gábor élete és munkássága az új utakat kereső tudós tanárok hivatástudatát, 
felkészültségét, segítőkészségét és helytállását tükrözi a 20. század viszontagságai 
közepette a Kárpát-medencében. Tudományos munkásságának eredményeit értékelik, 
használják és számon tartják a román, a magyar és az egyetemes gyógynövénytudományok 
művelői. Humanizmusa, erkölcsi nagysága, mely élete során kisugárzott környezetére és 
számtalanszor erőt adott kollégáinak és barátainak, példaképe lehet a jövő generációinak.
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Szeretnénk kifejezni ez úton is őszinte köszönetünket Prof. Dr. rácz-KoTilla 
erzsébeTneK (Pécs) az életrajzi adatok valamint az illusztrációs anyag beszerzésében 
nyújtott támogatásáért, Dr. PéTer H. MárianaK (Marosvásárhely) az irodalmi adatok 
lektorálásában nyújtott szakmai segítségéért.
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farmakognosztiai vizsgálata). 
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(Saxifragaceae). (A Ribes nemzetség néhány taxonjának farmakognóziai vizsgálata).

HaMza oTTó (1980): Cercetări farmacognostice în vederea valorificării superioare a speciei 
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