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Egyetemek

Halmai János
(1903-1973)

Mint hallgató, 1964-ben az általa vezetett intézet-
ben voltam demonstrátor. Nagy hatást gyakorolt 
rám	az	Üllői	út	26.-ban	 található,	 legfelső	emele-
ten	 elhelyezkedő	„drogintézet”	 félszinti,	meglehe-
tősen	homályos,	hatalmas	szobája,	benne	tömény-
telen	sok	könyvvel,	 irattal.	A	különös	„elvarázsolt	
barlang”	mindig	ott	található	„őre”	Zboray	Berta-
lan volt, aki hosszú élete folyamán még Augustin 
Béla intézetében is szolgált.

A 100 éves budapesti 
gyógynövény- és drog-
ismereti oktatás első in-
tézetvezetői orvosok 
voltak. Hiszen a gyógy-
szerismeret korábban a 
hatás ismeretén kívül a 
hatást gyakorló, akkor 
még főleg növényi anya-
gok, mérgek morfológi-
ai és kémiai ismeretére 
is kiterjedt. A nagy 
orvoselődök: Vámossy 
Zoltán (1868-1953), Jakabházy Zsigmond (1867-1945), 
id. Issekutz Béla (1886-1979), Lipták Pál (1887-1949). 
Közülük Lipták professzor emelhető ki. 1939 és 1949 
között volt a Gyógyszerismereti Intézet vezetője, 
„Gyógyszerismereti Vizsgálatok” c. könyvében 
gyógy növényekről van szó! A neves gyógyszerésszel, 
Deér Endrével alapították meg 1924-ben a Magyar 

Gyógyszerésztudományi Társaságot. Később, főtitkári 
beosztását követően, 1947-től 1949-ig Lipták Pál volt a 
Társaság elnöke. Ő jelentette az átmenetet Magyaror-
szágon a farmakognózia önálló gyógyszerészi tárgy-
ként való megjelenítésében. Utóda 1949-től a Buda-
pesti Orvostudományi Egyetemen intézetigazgató 
egyetemi docensként, már a gyógyszerész Halmai Já-
nos. Az intézet új nevet kapott: Gyógynövény- és 
Drogismereti Intézet.

Halmai János 1903. március 3-án, Nyitrán szüle-
tett. 1921-22-ben Bonyhádon volt gyógyszerészgya-
kornok. 1925-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen. Ezután két évig 
vidéki gyógyszertárakban dolgozott. Budapestre ke-
rülve a Pázmány Péter Tudományegyetem Növény-
élettani Intézetébe került, ahol a világhírű Paál Ár-
pád, az auxin egyik felfedezője volt az igazgató pro-
fesszor. Feladata a gyógyszerész-hallgatók növénytani 
oktatása lett. 1931-ben itt készítette el gyógyszerész-
doktori disszertációját. 

1939-ben került tanársegédnek az orvoskarhoz tar-
tozó Gyógyszerismereti Intézetbe. 1940-től adjunktus-
ként oktatott. 1942-ben magántanári képesítést szer-
zett. Különösen sokat foglalkozott a drogok szennye-
ződésével, hamisításának kérdéseivel. A minőségi 
vizsgálatok precíz kidolgozásával megalkotta az V. és 
VI. Magyar Gyógyszerkönyv gyógynövény cikkelyeit. 
A farmakognóziai albizottságoknak nélkülözhetetlen 
tagja lett, folytatva Augustin Béla törekvéseit. A Ma-
gyar Szabványok sorozatban közel 50 gyógynövény-
szabvány kidolgozása is nevéhez fűződik.  Igen érté-
kes feldolgozása a gyógynövény- és drognevekről szó-
ló „Kossuth-csillag, Vénusz-sarucska” c. műve (Ma-

Amagyargyógynövénykutatáskiemelkedőalakjai 
–visszatekintésaGyógynövényKutatóIntézetcentenáriumaalkalmából

II.rész

Szabó László Gyula

A	magyar	 gyógyszerészet	 történetében	 kiemelkedő	 esemény,	 hogy	 1915-ben,	 100	 éve	 jött	 létre	 a	ma	 is	 létező	
Gyógynövény	Kutató	Intézet.	Világszerte	elismert	eredményeit	annak	köszönheti,	hogy	a	tudományterület	–	sajátos	
összetettsége	miatt	–	többféle	képesítésű	szakember	(gyógyszerész,	vegyész,	biológus,	orvos,	kertész-	és	agrármér-
nök)	együttműködésével	gazdagodott.	A	Gyógyszerészet	Szerkesztőbizottságának	felkérésére	Szabó	László	Gyula,	
a	Pécsi	Tudományegyetem	emeritus	professzora	egyéni	hangvételű	visszatekintést	nyújt	a	 tisztelt	Olvasónak,	a	
100	éves	hazai	gyógynövénykutatás	kiemelkedő	tudósainak	életútjáról.	Az	I.	rész	–	melyben	Augustin	Bélára	és	a	
kutató intézetekben hírnevet szerzett gyógynövénykutatókra (Páter Béla, Kopp Elemér, Boros Ádám, Tétényi Péter, 
Máthé	Imre,	Nyiredy	Szabolcs)	emlékezett	a	szerző	–	a	Gyógyszerészet	2015.	januári	számában	jelent	meg.	
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gyar Gyógyszerészek Centenáris Bizottsága kiadása, 
Budapest, 1948), ami ma már forrás értékű ritkaság.    

1957-től 1971-ig, nyugdíjba vonulásáig egyetemi ta-
nárként vezette az Intézetet.

1963-ban a szegedi Novák István professzorral máig 
is kiváló tankönyvet írtak. A Farmakognózia című 
monográfia a legrészletesebb és legmegbízhatóbb ma-
gyar nyelvű szakkönyv. 

Halmai János elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
magyar gyógyszerészettörténeti kutatás úttörőjeként. 
Mintegy 150 publikációjának nagyobbik fele történeti 
témájú. Már 1943-1948 között, majd 1954-től rendsze-
res előadója volt a „Gyógyszerészet története” tárgy-
nak. 1956-ban e témakörből nyerte el a gyógyszeré-
szeti tudományok kandidátusa fokozatot. 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény 
Szakosztályának, majd az 1968-ban megalakult 
Gyógy szerészettörténeti Szakosztálynak első elnöke-
ként nagy érdemeket szerzett, többek között az Ernyey 
Gyógyszerészettörténeti Könyvtár és Múzeum létre-
hozásával, és fontos szerepe volt a Semmelweis Or-
vostörténeti Múzeum és Könyvtár kialakításában. Ve-
zetőségi tagja volt a Nemzetközi Gyógyszerészettörté-
neti Társaságnak.

Eredményeit több kitüntetéssel ismerték el: Jakab-
házy emlékérem (1940), Kabay emlékérem (1956), 
Weszprémi emlékérem (1966).

1973. július 23-án, Budapesten hunyt el.

Forrás:
1. Zboray B. (1974): Halmai János egyetemi tanár irodalmi 
munkássága. Gyógyszerészet 18, 418-422 (1974). – 2. Szőke	
É. szerk.: 100 éves a Semmelweis Egyetem Farmakognózia 
Intézete. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.

Novák István
(1906-1978)

Nevét már akkor megismertem, amikor Halmai Já-
nossal	 megírták	 a	 híres	 „Farmakognózia”	 tan-
könyvet. Máig is alapmunkaként használom. Ké-
sőbb,	 mint	 az	 ELTE	 Alkalmazott	 Növénytani	 és	
Szövetfejlődéstani	 Intézetében	 tevékenykedő	 diák-
körös,	társaimmal	együtt	–	Dános	Béla,	akkor	még	
adjunktus úr szervezésében – Szegeden megláto-
gattuk intézetében, ahol nagy lelkesedéssel mutatta 
be legújabb izolációs módszereit és újonnan be-
szerzett	műszereit.	Tanítványai	révén	a	mai,	kivá-
lóan	 műszerezett	 szegedi	 intézet	 neki	 köszönheti	
kivívott hírnevét. 

1906. szeptember 25-én született, Nagyenyeden. Sza-
mosújvári, örmény eredetű családból származik. A 
kereskedő Novák ősei között vannak Issekutz és Dá-
vid nevű családtagok is. István édesapja és annak 
Sándor öccse, mindketten Kézdivásárhelyen születtek 

és Kolozsváron, a Fe-
renc József Tudomány-
egyetemen kaptak 
gyógy szerészi okleve-
let. Id. Novák Istvánnak 
kisebbik fia, Novák 
Ernő is gyógyszerész 
volt, akinek változatos 
és gazdag életpályája 
úgy alakult, hogy Sze-
geden gyógyszerészi 
doktorátust szerzett (té-
mavezető: Dávid Lajos), 
majd orvosi diplomát is kapott a pécsi Erzsébet Tudo-
mányegyetemen 1944-ben. Itt a Közegészségtani In-
tézetben két évig dolgozott, miközben magántanárrá 
habilitált.

Az idősebb fiú, Novák István iskoláit Gyergyó-
szentmiklóson kezdte meg, majd a család Szegedre te-
lepült át, így Szegeden érettségizett 1924-ben a Klau-
zál Gábor Főgimnáziumban.  1924-től 1926-ig Szege-
den, Barcsay Károly gyógyszertárában volt gyógysze-
részgyakornok. Gyógyszerészi tanulmányait Szege-
den, a Ferenc József Tudományegyetemen végezte, 
ahol 1928-ban kapott gyógyszerészi oklevelet. Már ta-
nulmányai alatt Dávid Lajos mellett, az egyetemi 
gyógyszertárban lett gyakornok, majd tanársegéd. Itt 
készítette el doktori disszertációját is („A morphin 
meghatározó	módszerekről	általában,	egy	új	morphin	
meghatározási	 módszerről”), melynek alapján 1930-
ban gyógyszerészdoktori fokozatot kapott.

1931-től a Richter Gedeon Gyógyszergyárba került 
analitikus vegyésznek. Hamarosan osztályvezetőként 
nagy gyakorlatra tett szert. 1937-ben visszahívták 
Szegedre a gyógyszerészképzés fejlesztése érdekében. 
Mint a Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógy-
szertár fővegyésze bekapcsolódott a gyakornoki, hall-
gatói és doktoranduszi oktatásba. A háborút is átvé-
szelve 1944-ben magántanárrá habilitált („Nem hiva-
talos	gyógyszerek,	gyógyszerkészítmények	előállítása	
és vizsgálata”). 

1950-ben megbízták a Gyógyszerismereti Intézet 
vezetésével, 1953-ban egyetemi tanárnak nevezik ki. 
1953-tól 1977-ig volt a Gyógynövény- és Drogismereti 
Intézet igazgatója, miközben 1953 és 1956 között 
dékánhelyettesi tisztséget is betöltött. 

A farmakognózián kívül sok más szaktárgyat is 
előadott, pl. gyógyszerészettörténetet, gyógyszerellen-
őrzést, jogszabály-ismeretet. Egyetemi jegyzeteken kí-
vül megjelent fő műve, a Halmai Jánossal együtt írt 
nagyszerű monográfia „Farmakognózia” címmel (Me-
dicina, Budapest, 1963). 146, zömmel társszerzőkkel 
írt tudományos cikke főleg hatóanyagok izolálásával 
foglalkozik (pl. kerti ruta, szürke repcsény, kender). 
Számos doktori dolgozat témavezetőjeként adta át sok-
oldalú tudását. Kitűnő kapcsolatokat épített ki a 
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Gyógyszerészi Kar többi vezetőjével, különösen a pé-
csi származású Minker Emil orvosprofesszorral, aki 
farmakológiai kísérletek révén kapcsolódott az új 
fitokémiai felfedezésekhez. Tehetséges tanítványai (pl. 
Szendrei Kálmán, Tóth László és „unokatanítványai”) 
a mai napig folytatják az általa megkezdett oktatást és 
kutatást.

Rengeteget dolgozott a szegedi gyógyszerészokta-
tás feltételeinek megteremtéséért, ennek érdekében 
több tanéven át rektorként és dékánként is sokat tett. 

Aktívan részt vett az MGYT Gyógynövény Szak-
osztály és Gyógyszerkutatási Szakosztály vezetésé-
ben. Emellett német, amerikai és más nemzetközi tár-
saságok és bizottságok tagjaként szerzett elismerést a 
magyar gyógynövénykutatásnak.

Munkásságát a Munka Érdemrend arany fokozatá-
val kétszer is elismerték. 

1977-ben nyugalomba vonult, rövidesen, 1978. no-
vember 28-án elhunyt. Novák István a magyar gyógy-
szerészet egyik legszínesebb egyénisége, legsokolda-
lúbb tudós művelője volt.      

Forrás:
1. Szendrei K.: Novák István 1906-1978. Gyógyszerészet 23, 
81-82 (1979). – 2. Péter H. M.: Az erdélyi magyar gyógysze-
részet magyar vonatkozásai I-II. Erdélyi Múzeum-
Egyesület, Kolozsvár, II. kötet, p. 266-268(2013). – 3. 
Minker E.: Néhány ecsetvonás dr. Novák István arcképéhez. 
Gyógyszerészet 47, 650-654 (2003).

Sárkány Sándor
(1906-1996)

Sárkány Sándor pályámra meghatározó egyéniség 
volt.	 Nemcsak	 azért,	 mert	 növénytan	 főtárgyból	
Nála tettem le a doktori szigorlatot és védtem meg 
disszertációmat, hanem azért is, mert biológusi 
státusra	–	első	kutatóintézeti	munkahelyemre	–	en-
gem ajánlott Mándy György professzornak, az Or-
szágos Agrobotanikai Intézet botanikai osztályve-
zetőjének.	Így	lettem	gyógyszerész	létemre	„az	al-
kalmazott botanika” szolgálója. 

Sárkány Sándor 1906. 
március 18-án, Désen 
született. Apja, dr. Sár-
kány Loránd gimnáziu-
mi tanár, majd igazgató 
volt. Édesanyja Réthy 
Erzsébet. Iskoláit Dé-
sen, Fogarason, Makón 
és Budapesten végezte. 
1926-ban felvételt nyert 
a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemre, ahol 
1930-ban igen értékes 

diplomát, biológia, földrajz és kémia szakos tanári ok-
levelet szerzett. Felfigyelt rá Mágocsy-Dietz Sándor 
professzor, és meghívta a tanszékre gyakornoknak. 
1929-ben a híres növényfiziológus, Paál Árpád lett az 
Általános Növénytani Intézet, majd hamarosan Nö-
vényélettani Intézet vezetője. Ide kapott tanársegédi 
kinevezést. A biológus- és gyógyszerészhallgatók 
növény szer ve zettani oktatá sá ban vett részt.

1934-ben doktorált („A szállítószövet-rendszer ki-
fejlődése	a	Ricinus	communis	szárában”).  Az egye-
temi munka mellett 1936-tól 1942-ig a fasori evan-
gélikus gimnáziumban is tanított. 1941-ben a Páz-
mány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán növényszövettan tárgykörből egyetemi ma-
gántanárrá habilitált. Még ebben az évben magyar 
állami ösztöndíjjal a bécsi Collegium Hungaricum 
tagjaként tanulmányúton Bécsben, Drezdában, 
Tharandban és Berlinben xilotómiai-antakotómiai 
kutatást végzett. 

Hazatérve – Paál Árpád hirtelen halála miatt – 
1943-ban a Magyar Királyi Növényörökléstani és Ne-
mesítéstani Kísérleti Intézet szövettani osztályára ke-
rült kísérleti főadjunktusként, majd 1947-től kísérlet-
ügyi igazgatóként.

A Növényélettani Intézet új vezetője, Gimesi Nán-
dor akadémikus (ciszterci szerzetes) kezdeményezésé-
re jött létre a Gyógyszerészi Növénytani Tanszék, 
melynek élére 1947-ben Sárkány Sándor került egyete-
mi nyilvános rendes tanárként. Ez a tanszék volt a jog-
elődje az ELTE Alkalmazott Növénytani és 
Szövetfejlődéstani Tanszékének. Itt tevékenykedett 
1973-ig, mint tanszékvezető, majd tovább, haláláig, 
mint tanácsadó. Már 1952-ben az MTA Tudományos 
Minősítő Bizottsága – tudományos eredményeit elis-
merve – a biológiai tudományok doktora fokozatot 
ítélte oda számára. Nemcsak a xilotómiában és 
antrakotómiában ért el nemzetközileg elismert ered-
ményeket, hanem a növényszövettan többi területén is 
(embriológia, alkaloidképződés, szekréció, szállító-
szövet rendszer, elekronmikroszkópia, drogismeret 
stb.). Különösen jó kapcsolatot alakított ki a világhírű 
Mothes professzorral a mákalkaloidok biogenezisének 
kutatása terén. Számos világkongresszuson és hazai 
fórumon tartott előadásokat. Nevéhez fűződik a Nö-
vényanatómiai Szimpóziumok rendszeres megszerve-
zése. Közvetlen tanszéki munkatársai kiváló anatómu-
sokká váltak, pl. Fridvalszky	 Loránd,	 Stieber József, 
Verzárné Petri Gizella, Dános Béla, Dánosné Juhász 
Gabriella, Baranyai Elemérné, Gracza Péter, 
Andrásfalvyné Vicenti Mária, Kerekesné Liszt Kata-
lin, Babos Károly, Keresztes Áron. 

Számos tankönyve és jegyzete közül legmaradan-
dóbb az 1957-ben (és még kétszer) megjelent „Növény-
tani Praktikum I. Növényszervezettani Gyakorlatok”.

Külön ki kell emelni, hogy Sárkány Sándor elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a hazai máknemesítés te-
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rén is. Fő munkatársa felesége, Sárkányné Kiss Irén 
biológus volt. Kiss Irén Székelykeresztúron született 
és már Kolozsváron, Kopp Elemér munkatársaként a 
mákkal foglalkozott. A munkába később, nagy erővel 
Dános Béla is bekapcsolódott. A több évtizedes szor-
galmas nemesítés magas morfintartalmú fajták állami 
elismerését eredményezte. 

Elméleti és gyakorlati munkásságát számos elisme-
rés és kitüntetés kísérte: Kabay János emlékérem (3-
szor, 1956, 1958, 1967), Kazay Endre emlékérem 
(1976), Eötvös Loránd emlékérem (1976), Széchenyi 
István emlékplakett (1986), Herman Ottó-díj (1992), 
Honoris causa doctor (ELTE, 1995), Societas Pharma-
ceutica Hungarica emlékérem (1996).       

Sárkány Sándor professzort rendkívüli pontosság és 
megbízhatóság jellemezte. Élete fő művét, a mákról 
szóló akadémiai monográfia kéziratát hosszú éveken 
át tökéletesítette, mindaddig, amíg élete lehetővé tette. 
Megjelenését (2001, Magyarország Kultúrflórája 71. 
V/22., Akadémiai Kiadó) már nem érhette meg. 1996. 
május 10-én, mindennapi, rendszeresen végzett szelle-
mi tevékenységét abbahagyva, csendesen elhunyt.

Forrás:
1. Szabó L. Gy.: 100 éve született Sárkány Sándor, a 
farmakobotanika és a növényszervezettan kiemelkedő tu-
dósa. Gyógyszerészet 50, 511-513 (2006).

Petri Gizella
(1927-2006)

Verzárné	 Petri	 Gizella	 igen	 csinos	 fiatalasszony	
volt, amikor az ELTE TTK Alkalmazott Növénytani 
és	 Szövetfejlődési	 Tanszékén	 dolgozott	 Sárkány	
Sándor	adjunktusaként.	A	fiúhallgatók	nála	mindig	
szívesen	vizsgáztak	és	ő	is,	mintha	engedékenyebb	
és	megértőbb	lett	volna	irántuk.	Büszke	volt	fiaira,	
boldog	anya	és	feleség	volt.	Sajnos	később	sok	csa-
ládi tragédia érte, de emberi tartása példás ma-
radt. Csak megjegyzem, hogy ezen a tanszéken 
voltam tudományos diákköri titkár, itt is készítet-
tem egyetemi doktori dolgozatomat Sárkány Sán-
dor és Dános Béla témavezetésével.

Petri Gizella 1927. július 2-án Hevesen született. Ta-
nulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen végezte, 1950-ben kapott gyógyszerészi 
oklevelet. (1950 őszén a gyógyszerészképzés már a 
Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi 
Karán folytatódott.) Rögtön végzés után az előbb em-
lített tanszéken maradt. Docensi beosztásáig mindvé-
gig gyógyszerészhallgatókat oktatott. 1960-ban egye-
temi doktorátust („A	 hazai	 termesztésben	 szereplő	
Datura metel szisztematikai vizsgálata”, ELTE, dr. rer. 
nat.), 1964-ben pedig biológiai kandidátusi fokozatot 
szerzett („Gyógyászatilag	 jelentős	 Datura-fajok	

alkaloidtar tal  mának 
alakulása	az	egyedfejlő-
dés alatt”). 1973-ban el-
nyerte a biológiai tudo-
mányok doktora akadé-
miai fokozatot („Alkalo-
idák	 képződése	 és	
lokalizációja a növényi 
szövetekben”).   

Úttörő eredményeket 
ért el Magyarországon 
az alkaloidok és illólajok 
képződésének biokémiai 
és hisztokémiai kutatásában (pl. Datura, Valeriana).

Halmai János nyugdíjba vonulását követően – sike-
res pályázat nyomán – egyetemi tanári kinevezést ka-
pott a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógy-
növény- és Drogismereti Intézetébe, amelyet 1996-ig 
intézetigazgatóként irányított. Több mint öt évtizeden 
át oktatta a gyógyszerészhallgatókat. Félszáz dokto-
randusz és 15 hazai, valamint külföldi aspiráns téma-
vezetését látta el. 1998-tól a Semmelweis Egyetem 
professor emeritája. 

Bevezette a fitokémia és a fitoterápia külön tárgyként 
való oktatását. 1991-ben megalapította a Magyar 
Fitoterápiás Társaságot, majd a Fitoterápia szakfolyóiratot. 

Munkatársaival közösen írt, több mint kétszáz tu-
dományos közleményének javát világszerte ismerik. 
15 szabadalom társszerzője. Könyvei a farmakog-
nózia-oktatásban fontosak: Farmakognózia gyakorlati 
jegyzet (1975), Drogatlasz (Medicina, 1979), 
Farmakognózia (Medicina, 1982), Fitokémia jegyzet 
(1985), Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása 
(Nyiredyné Mikita K. és Nyiredy Sz. társszerzőkkel, 
Medicina, 1989), Gyógynövény- és Drogismeret (Me-
dicina, 1989), Pharmacognosy textbook for pharmacy 
students, jegyzet (1991), Fitoterápia az orvosi gyakor-
latban (Springer, 1999), Phytotherapy in medicine, 
jegyzet (2002), Gyógynövények és készítmények a te-
rápiában (Galenus, 2006).

1982-től 10 éven át az Acta Pharmaceutica Hunga-
rica felelős szerkesztőjeként tevékenykedett. Aktív 
tagja volt a Gyógynövény Szakosztálynak, élete utolsó 
éveiben pedig az MGYT szenátusának. Számos kitün-
tetéssel ismerték el munkásságát, csak néhány közü-
lük: Kabay János emlékérem (1980), Winkler Lajos 
emlékérem (1993), Kazay Endre emlékérem (2003).

2006. június 18-án hunyt el a magyar gyógynö-
vénykutatás szeretetnek örvendő, kiváló egyénisége, 
Baranyai Aurél szavaival élve „a gyógynövények 
nagyasszonya”.

     
Forrás:
1. Szőke	 É. szerk.: 100 éves a Semmelweis Egyetem 
Farmakognózia Intézete. Semmelweis Kiadó, Budapest, 
2014.
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Háznagy András
(1913-1987)

1978-ban barátommal, Kóczián Géza (1942-1987) 
nagyatádi	főgyógyszerésszel,	neves	etnobotani	kus-
sal	 látogatást	 tettünk	 Szegeden.	 Doktori	 témavá-
lasztás	 ügyében	 fogadott	minket	Háznagy	András	
adjunktus, a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Gyógynövény- és Drogismereti Tanszékének mb. 
tanszékvezetője.	 Géza	 barátomnak	 egy	 izolációs	
fitokémiai	 témát	 ajánlott,	miközben	megvitattuk	 a	
pirrolizidin-alkaloidok „valós veszélyeit”. Több kg 
nyers martilapu-levél elfogyasztása már toxikus a 
májra,	 de	 ki	 az,	 aki	 ennyit	 elfogyaszt?	Végül	 is	 a	
témaválasztás más egyetemen (Mosonmagyaróvár, 
Agráregyetem Növénytani Tanszék) történt, etno-
botanikai	témakörből.

Háznagy András 1976-
tól 1978-ig helyettesítet-
te Szendrei Kálmán pro-
fesszort, aki abban az 
időben többet volt 
Svájcban (majd Bécs-
ben) ENSZ-állásban, 
mint idehaza a szegedi 
tanszéken.

Háznagy (eredetileg 
Hofbauer) András 1913. 
március 22-én, a Szeged 
melletti, határ menti 
Kiszomborban született. Édesapja, Hofbauer Andor itt 
volt az „Isteni Gondviselés” patika tulajdonos gyógy-
szerésze. 

Az érettségit Szegeden tette le, 1935-től 1937-ig 
Makón és Szegeden volt gyógyszerészgyakornok, 
majd a Ferenc József Tudományegyetemen 1938-ban 
szerzett gyógyszerészi oklevelet. 1940-től 1942-ig a 
szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem gyógyszer-
tárának gyakornokaként készítette el disszertációját 
(témája: „Adatok az Urtica dioica és az Urtica urens 
vércukorszintet befolyásoló hatásához”). 1942-ben 
avatták gyógyszerészdoktorrá. Még ebben az évben 
kutatóvegyészi állást nyert el a kolozsvári ’Napo-
chemia’ gyógyszer- és vegyészeti gyárban, majd a há-
borúban tábori kórházban teljesített szolgálatot. 1944-
ben megnősült, felesége Romvári Olga gyógyszerész 
volt. Boldog házasságából később 3 gyermek született 
(gyógyszerész, orvos, erdőmérnök). 1944-től 1948-ig 
orosz hadifogságban volt. Hazatérve átélte az államo-
sítás miatt földönfutó gyógyszerészek megalázó sor-
sát: 1948-tól két évig szülőhelyén, Kiszomborban volt 
gyógyszerészsegéd, majd 1957-ig Makón beosztott 
gyógyszerész. 

A forradalom leverése után kezdődött egyetemi pá-
lyája. 1957-től 1962-ig a Gyógynövény- és Drogisme-

reti Tanszékre került Novák professzor mellé, itt lett 
adjunktus 1979-ig, nyugdíjba vonulásáig. Az Intézet-
ben művelt tudományos témák szinte mindegyikében 
részt vett, számos közös dolgozatban szerepelve. 
Ugyancsak társszerzője volt farmakognóziai egyetemi 
jegyzeteknek és gyógyszerkönyvi gyógynövény-cik-
kelyeknek. Különösen sokat foglalkozott a hazai ken-
derfajták hatóanyag-tartalmi változatosságával és a 
méreggyilok vagy vadpaprika (Cynanchum vagy 
Vincetoxicum) antifungális és citotoxikus vizsgálatá-
val. A hatóanyag-extrakcióban bevezette az általa ki-
dolgozott, félautomata Craig-készüléket, amit mindig 
nagy büszkeséggel mutatott be a látogatóknak.

1977-ben elkészített kandidátusi dolgozatát 
(„Gyógyhatású anyagok farmakognóziai értékelése”) 
megvédve, 1979-ben megkapta a kémiai tudományok 
kandidátusa fokozatot.

1984-ben c. egyetemi docensi rangot kapott. 
Különösen jó szakmai együttműködést épített ki 

németországi egyetemi oktatókkal. Itthon különösen a 
pécsi Baranyai Auréllal ápolt meleg szakmai és baráti 
kapcsolatot.

1986-ban a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
„Societas Pharmaceutica Hungarica” emlékérem oda-
ítélésével fejezte ki iránta való megbecsülését.    

 
Forrás:
1. Szmodits L.: Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti 
adattára. Dictum, Budapest, 2003.

Rácz Gábor
(1928-2013)

Több mint két évtizede érkeztek feleségével, Rácz-
Kotilla Erzsébettel Pécsre, hogy nyugdíjba vonulá-
suk után tovább folytathassák oktatómunkájukat, 
eleinte a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi 
Karán, majd szerte az országban. Rácz Gábort 
már	kezdő	kutatóként	megismertem	a	Hargita	csú-
csán található menedékházban, ahol etnobota ni-
záló	 társaimmal	 együtt,	 a	 szekusoktól	 távol,	 nyu-
godtan	 beszélgethettünk.	 Szoros	 barátság	 alakult	
ki	 köztünk.	 Rácz	 professzor	 2013-ban	 elhunyt	 (a	
pécsi	temetőkertben	nyugszik),	de	munkakapcsola-
tunk	most	is	tart.	A	közel	90	éves	Erzsébet	asszony-
nyal	 együtt,	 hármunk	 neve	 alatt,	 a	 Természet-
gyógyász Magazinban havonta jelennek meg cik-
keink a „Gyógynövénylexikon” rovatban (a sorozat 
még	csak	a	G	betűnél	tart!).

Rácz Gábor 1928. június 25-én született Aradon. Apja 
Rácz Sándor ügyvéd, anyja Zerkowitz Johanna művé-
szettörténész volt. A családi környezet fogékonnyá tet-
te a tudományok, művészetek és nyelvek iránt. Hamar 
elsajátította a francia, német és angol nyelvet. A ma-
gyar és román nyelvi tudása kivételesen szabatos volt. 
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Aradon járt iskolába, az 
Aradi Római Katolikus 
Gimnáziumban érettsé-
gizett. Aradhoz és a 
Maros-menti tájhoz való 
ragaszkodása egész éle-
tében megmaradt. 

Az érettségi után 
gyógyszerészgyakornok 
lett Rozsnyay Mátyás 
egykori aradi gyógy-
szertárában. Egyetemi 
tanulmányait 1948-ban 
kezdte meg Kolozsváron, a Bolyai Tudományegyete-
men, majd Marosvásárhelyen folytatta, ahol már meg-
alakult az önálló Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet 
(rövidítése ennek is OGYI). Itt, a Gyógyszerészeti Ka-
ron kapta meg a gyógyszerészi oklevelet.

1949-től a Gyógyszerészi Növénytani Tanszéken 
lett gyakornok, majd a Drogismereti (Farmakognóziai) 
Tanszéken tanársegéd. Tanítómestere Kopp Elemér 
professzor volt, akit egész életében mintaképének tar-
tott. Nála doktorált (a körtelevél antibakteriális hatásá-
ról), 1958-ban kapta meg a gyógyszerészdoktori foko-
zatot. Kopp professzor nyugdíjba kerülése után itt lett 
utóda 1960-tól. Akkori munkatársai közül a legismer-
tebbek: Füzi	 József (1931-1997), Kisgyörgy Zoltán 
(1929-2005), Csedő	 Károly (1930-), Péter H. Mária 
(1936-), Zágoni Elemér (1941-), Gyéresi Árpád (1941-), 
Németh Tibor (1941-). A „Páteri-Koppi” hagyományo-
kon nyugvó „Rácz-iskola” eredményes kibontakozását 
nagymértékben segítette elő az 1963-ban önállósult 
Gyógyszerhatástani Tanszék, amelynek vezetője 1988-
ig, nyugdíjba vonulásáig Rácz-Kotilla Erzsébet volt.  
A Marosvásárhelyen 44 éven át végzett oktató- és ku-
tatótevékenység jelentette Rácz Gábor életútjának leg-
virágzóbb szakaszát. 

Rendkívüli szakirodalmi tájékozottsága és nyelvtu-
dása lehetővé tette, hogy egyszerre több tudomány-
ágat is magas szinten művelt. A botanika minden terü-
letén járatos volt, de maradandó művekkel gyarapítot-
ta a gyógyszerészettörténetet is. A gyógynövényisme-
ret művelésén és az oktatáson kívül gyógyító hatású 
készítmények és növényi gyógyszerek kidolgozásában 
is úttörő eredményeket ért el. Szakkönyveinek, jegy-
zeteinek és könyvfejezeteinek száma közel 30, tudo-
mányos cikkeinek száma meghaladja az 500-at. 

Magyarországra kerülve a pécsi orvoskaron – fele-

ségével együtt – elsőként tartottak nagy sikerű 
fitoterápiai kurzusokat orvostanhallgatóknak. Fő pat-
rónusuk Kőszegi	 Tamás és az akkori rektorhelyettes, 
Kellermayer Miklós volt. Országszerte (pl. Pécsen kí-
vül Keszthelyen, Szegeden, Sopronban, Budapesten, 
Szekszárdon, Kaposváron) tanfolyamokat tartottak, 
még az Ormánságban is, gyűjtő-szakmunkásoknak. 
Rácz professzor vállalta azt is, hogy orvos-gyógyszeré-
szi tanfolyamokon a homeopátia lehetőségeiről reális 
képet nyújtson, eleget téve a fokozódó érdeklődésnek.

Mindketten a pécsi Farmakognóziai Tanszék külső 
szaktanácsadóiként sok értékes tapasztalattal gazdagí-
tották a hozzájuk forduló oktatókat. 

Rácz Gábor számos romániai, magyarországi és 
külföldi szakmai elismerésben részesült. Többek kö-
zött elnöke volt a Román Tudományos Akadémia 
Gyógynövénykutató Bizottságának, rendes tagja a Ro-
mán Orvosi Akadémiának, alapító tagja az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnek, díszdoktora az anyaegyete-
mének és a Nagyváradi Egyetemnek, tagja a Nemzet-
közi Gyógyszerészettörténeti Akadémiának, a Ma-
gyar Gyógyszerésztörténeti Társaságnak, a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaságnak. Sok kitünteté-
se közül kiemelésre méltó az Augustin Béla emlék-
érem (1998, Budapest) és a Pápai Páríz-díj (2010, Ma-
rosvásárhely). 

Rácz Gábor életműve jelentősen gazdagította az 
„egyetemes” magyar gyógynövényismeretet.           

Forrás:
1. Péter H. M.: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatko-
zásai I-II. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, II. kötet, 
p. 317-319, 2013. – 2. Kovács J. A., Szabó L. Gy.: A gyógy-
növénytudomány kiemelkedő alakja – Rácz Gábor (1928-
2013). Kanitzia – J. of Botany (Szombathely) 20, 7-40 
(2013). – 3. Lárencz L., Szabó L. Gy.: Dél-Dunántúl neves 
gyógyszerészei. PTE ÁOK, Pécs, 2014.

s z a B ó  L .  G y .: Prominent scientists of medical plant 
research in Hungary – a historical review in centenary of 
the Medical Plant Institute – Part II.

The Medical Plant Institute was founded in 1915. An 
opportunity offers to summarize the life history of scientists 
of	the	Hungarian	medical	plant	research.	In	the	first	part	of	
paper scientists of research institutes (Augustin B., Páter 
B., Kopp E., Boros Á., Tétényi P., Máthé I., Nyiredy Sz.) and 
secondly ones of university (Halmai J., Novák I., Sárkány S., 
Petri G., Háznagy A., Rácz G.) and industry (Kabay J., Béké-
sy M., Tuzson P., Szász K.) have discussed.   

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet Pécs, Honvéd u. 3. – 7624

     A dolgozathoz tartozó tesztkérdések az utolsó oldalon találhatók


