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Rácz Gábor professzor 75 éves
Di: Pokomy László
„Bőven elég az a kis hely, ahová Isten rendelte,
hogy szülessen az ember. Bőven elég, ha ott tudja teljesíteni - többé kevésbé - azt a feladatot, amit magára
vállalt, vagy azt, amivel megbízták."
Ferenczy István

Tollat ragadtam, hogy kifejezze1n a legőszintébb és
legrnelegebb gondolataimat és érzései111et az iránt az
Etnber iránt, aki előtt ina is kisdiáknak érzen1 rnaga111.
Nen1 könnyü dolog egy nagy professzorról ín1i. Nehéz
szavakba foglalni egy kivételesen intelligens etnberrel
való találkozást, kapcsolatot, olyan emberrel, akit átitat
a kultúra és tudás, aki több világnyelven képes gondolkodni, aki a szak.n1a elitjéhez tartozik, értékes tanító1nester, akit a határon túl is elisn1ernek, becsülnek.
Szátnunkra. egykori tnarosvásárhclyi gyógyszerészhallgatók szá1nára nagy nyereség volt, hogy Rácz
Gábor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) Gyógyszerészeti Karát választotta
tanári karrierje kibontakozásának helyszínéül.
Több gyógyszerész nernzedék volt abban a szerencsés helyzetben, hogy e nagyszerü tanár és en1ber révén töltekezzen tudással és lélekkel az előadásain.
Tudása és egyénisége vezetett oda, hogy a gyógynövény-isn1ereti tanszéken végzett sajátos sze111léletű
oktatás és kutató111unka jelentöségét a hazai és európai
kiváló iskolák is elisme1jék. Rácz Gábor akadémikusnak a néhai l(opp Ele1nér professzorral együtt egy
n1eghatározóan erdélyi, új gyógynövény kutató iskolát
sikerült létrehoznia.
Én abban a szerencsés helyzetben volta111. hogy ennek a kiváló e1nben1ek a vezetésével rnélyíthette1n el a
növényekkel kapcsolatos tudásornat és fannakognózia
iskolank filozófüijút.
Diákkoron1ban és késöbb is. lenyügözött a töle kapott isrneretanyag 1nennyisége és rninősége, va\anünt
elegáns, akadé1niai stílusa. in1ponáló szókincse, finotn
hu1nora. fvlegvolt az a képessége, hogy a szárntalan vele folytatott beszélgetés sorún belőlünk. kezdőkből elő
hozza azokat a nen1 is sejtett ötleteket. tudon1ányos
rnegoldásokat. an1elyek a legbelső gondolataink között
eladdig rejtve voltak. A laborban vagy a f-Iargita-hcgység lejtőin, a Nlaros partján 1negejtett beszélgetéseinkre, rnarkáns szernélyiségének lelkisége és dina111izn1usa nyornta rá a bélyegét.
A1nellctt, hogy kivúló tehetséggel nevelt 1ninkct a
növények szeretetére és értékelésére. az cgyeterncs
kultúra kiapadhatatlan forrúsa is volt. Öröki Gú crnber.

Rác;; Gábor 1928. június l 5-én Aradon született. A
MOGYE Gyógyszerészeti Karán 1950-ben szerzett oklevelet.
Ugyanott a növénytani tanszéken niár 1949-töl gyakornok,
majd a drogisn1ereti tanszéken tanársegéd, adjunktus, e&,l)'etemi elöadótanár, 1968-tól pedig tanszékvezetö professzor
1992-ig, ainikor Ron1ániából Magyarországra telepszik át.
Közben a Gyógyszerészeti Kar dékánja volt I 956-1958, 19621976, valainint l 984-1986 közölt. 1968-ban jogot kap doktorandusok irányítására is.
Több 1ninl 500 köz!en1ény, szán1os egycterni jegyzet.
könyvfejezet. könyv szerzöje illetve társszerLöje. Fö kutatúsi
területe a népgyógyászat. a növényszövettan. a növényi hatóanyagok kén1iai és hatástani vizsgálata és a gyÓ!:,')'SZerészet történek:. Tudo1nányos tevékenységében fO inunkatársa felesége,
dr. Rácz-Kotilla Erzsébet a gyÓ!:,l)'SZerhatástani tanszék vezető
je volt A rnarosvásárhelyi Botanikus Kert alapítása és vezetése szintén Rúcz professzor nevéhez füzödik. Szerkesztője, szerkesztöbizottsúgi tagja számos folyóiratnak. Brüsszelben,
Athénban, Ankarában, Isztambulban. Bonnban, Hamburgban,
Kiclben, Münchenben. lnnsbn1ckban. Düsseldorfban. Stuttgartban kap ösztöndíjat illetve jár tanuln1ányúton.
t\ gyógyszerészeti tudon1ány doktora (1958). a tvlOGYE
díszdoktora ( 1998). az Augusztin Béla Ernlékérern kitüntetettje ( 1998). a Ro1nániai Gyógyszerésztudo1nányi Társaság
élctn1ü díjasa (1998). A Ro1nán 1\kadé1nia Gyógynövénykutató Bizottságának elnöke ( 1974-1994 ), a Ronuín Orvosi
Akadé111ia rendes tagja ( 1993 ), a Nen1zetközi Gyógyszerésztörténeti 1\kadérnia tagja ( 1988 ), a Ne\v York-i Tudon1ányos
J\kadérnia tagja ( 1998). a Romániai Fitoterápia Társaság tisz~
teletbeli elnöke, a Magyar Fitotcrápiás Társaság, a ivl<1gyar
l-lon1eopata Orvosi Egyesület. a ivlagyar Gyógyszerész Ka1nara tiszteletbeli tagja.

aki n1indig tele volt új elképzelésekkel és tervekkel,
jel!ernvonásai közé tartozott a jovialitás és a tnegértés.
a nehéz percekben nlindig segített. és ha valaki kiérderneltc, ncn1 fukarkodott a dicsérő szavakkal.
Szakértőket, en1bercket faragott belőlünk. Ma is
büszkén őrzö111 a szá1110111ra dedikált könyveit. s habár
jelenleg távolabb él tőlünk. alakja elevenen, színesen él
benne111, rnunkán1ban 1nost is ösztönöz. Ncn1rég egy
hozzáin intézett levelében elégtétellel szá1nolt be arról
a széleskörű hotncopátia tudásról. tnelyet a professzor
úr előadásai révén a budapesti orvosok és gyógyszerészek tnagukévá tettek.
Habár az idő telik és a kiváló Professzor Úr betölti
75. életévét, gondolataitn n1a is gyakran hozzá szúllnak.
I-Iosszú életet, egészséget és n1unkabírást kívánunk
Neki! Isten éltessen Gabi bácsi!

L. P ok o r ny: Professor Gábor Rác';; is 75 ycars old
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