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A Gyógynövény Kutató Intézet története (1915-1990) II. rész* 

Dr .. Tétényi Péter 

A gyógynövények luzza4 intézményes kutatását a lwlozsvári Vetőmagvizsgáló Állomás 
vezetője, Páter Béla a múlt század végén indúotta el. Az l Világháború körülményei 
szükségessé tették, hogy aF öldmívelésiMinisterium 1915-ben önálló központi intézmény
ként Gyógynövénykísérleti Állomást létesítsen Budapesten, Irk Károly vezetésével 
A háború után Augustin Béla lett az Állomás igazgatója, s húsz év· alatt európai 
elisme1tségú minásítési rendszert alakított ki, valamint introdula:i.ós-termesztési és nö
vénykémiai-technológiai kutatásokat irányú ott .. A II. Világháborút közvetlenül megelőző 
és az azalatti id6szakban Száhlender Károly vezette az 1941-ben Intézet rangjára emelt 
intézmény szabványosítási és kutatási tevékenységét A háborút követ6 évtizedben Boros 
Ádám küzdött meg az elhe~yezési (mert az intézeti épület leégett) és az átszervezési (mert 
a minásítést leválasztották) gondokkal Sikerült biztosúania az újrakezdést az 1951 óta 
Gyógynövény Kutató Intézetben 
19.57-tól Tétényi Péter alakította ki az intézeti kemotaxonómia4 agrobiológiai kutató
munkát. 1967-tól az Intézet az FM-tói a Nehézipari Minisztérium főluztósága alá került, 
s a Magyar Gyógyszeripari Tröszthöz (később Egyesüléshez) tartozott Fél évtized alatt 
felépült az új, budakalászi épületkomplexum, s 1970-től a minásítés visszakerült az Intézet 
feladatkörébe. 1982-től az Intézet az Ipari Minisztériumhoz tartozó luzt gyógyszergyár 
közös vállalataként működött .. Az 1967~1990-ig tartó Uiászak alatt a kutatóhely ható
anyagra neme.sített új fajtá4 szabadalma4 termesztési módszerei és analitikai-izolációs 
technikái révén a gyógyszeripar biológiai háttérintézményévé és a gyógynövénykutatás 
egyik, világszerte elismert központjává vált. 

Az agrobiológiai kutatások kifejlesztése (1957-1962) 

Az FM 1957 áprilisában felmentette Boros Ádám igaz
gatót. A:z Intézet vezetésével l'étényi Pétert, - e cikk szer
z6jét-akkor az agrártudományok kandidátusát, a Kertésze
ti Egyetem Növénynemesítési tanszékének helyettes 
vezetőjét bízta meg .. Az Intézet igazgatóhelyettesi tisztét, 
1959 évi nyugdíjba vonulásáig Gubányi Emil, majd ettől 
kezdve nyolc éven át Szathmáry Géza látta el 

A főhatóság 1957 novemberi felülvizsgálata alapján 
szerVezeti változásokra került sor: a hagyományos múvelé
sa gyógynövények kutatása a Jermesztési, míg az új, pers
pektivikus fajoké a Fejlesztési Osztály feladata lett .. Ez 
utóbbi vezetését (minthogy a botanikai, növényélettani és 
a tájkutatás is ide tartozott) az ekkor intézeti állományba 
került Máthé Imre akadémikus vette át Az addig azELIE 
Alkalmazott Botanikai Illnszékén irányított mákkutatási in
tézeti csoport visszatért a Dániel úti épületbe, Ezzel meg
sz1Int a korábbi térbeli megosztottság, s az irányítás átfog
hatta a teljes kutatómunkát 

Az üzenü kísérletek szétszórtságát célszerű volt meg
~~ntetni, de az Intézet körüli tenyészkert szűkössége miatt 
~J ~tatási területet kellett találni Az FM segítségével 1957 
oszen a budapesti Kertészeti Technikum budakalászi tan
gazdaságában 20 kb kísérleti térhez jutottunk Ezt követő
en, 1958 tavaszán az egész, 150 kh területű gazdaság, a 
hoZzá tartozó épületekkel-a 47 392/1958. FM rendelkezés 

, '"A Magyar Országos Levéltár iratai, az Országos Széchényi Könyvtár 
~-~-~rolyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár szak.irodalmi 
a; :i:e1; valamint az intézeti éves jelentések felhasználásával az Intézet 
I a~itásanak 80. évfordulójára készített tanulmány 
· re:z: Gyógyszerészet 39 503-509 (1995) 

értelmében -központi telepként kezelésünkbe került Űze
nú kísérleti lehetóséget biztosított az FM azzal, hogy a 
Daránypusztai Állami Gazdaságban 1961-ben 10 kh te
nyészkert kialakítására adott utasítást az illóolajipari köve
telmények kielégítésére, majd az év végére ez a gazdaság 
vált az intézeti üzemi kísérletek „bázisgazdaságává". 
1962-ben az Intézethez csatolták azt az illóolajkísérleti 
csoportot Bittera Gyula illóolajgyártó, majd kutatóvegyész 
vezetésével, mely addig az Élelmezésügyi Minisztérium 
keretében, főként daránypusztai agrotechnikai, f3jtaössze
hasonlító, és lepárlás-technológiai kísérleteket végzett 

Minthogy a budakalászi telep jól illeszkedett az intézeti 
feladatok ellátásába, s a Dániel úti társbérlő kiköltöztetése 
reménytelennek tűnt, az Intézet elhelyezését új épülettel 
Budakalászon kellett megoldani .. A budai villa ugyanis 
megőrizte lakás jellegét, s kevéssé volt alkalmas laboratóri
umi munkákra.. 1959-ben az FM elfogadta az Intézet új, bu
dakalászi épületének beruházási programját, s ezt az Or
szágos Tervhivatal 14 949/1959 számú határozatával 
megerősítette„ 1960-ban a tervezési keretből a geodéziai 
mérésekre nyílt mód, s az intézeti épületterv elkészítése (az 
Iparterv iroda, CallmayerFerenc vezetésével működő cso
portja) a következő évre húzódott át. Az építési előírások 
időközbeni megváltozása miatt a teivet 1962-ben át kellett 
dolgozniuk 

E nagy beruházáson kívül jelentős változást hozott, hogy 
az Intézet 1959-ben gépkocsihoz jutott. Ennek révén meg
kezdődhetett a spontánelőfoxdulású gyógynövényfajoktáj
szerinti felkutatása, s már 1960-ban 30 gyújtőutat szeivez
tek botanikusaink 

Az intézeti kutatás az időszak első éveiben az MTA 
Kertészeti, illetve GyógyszerészetiBizottságainak napiren
di vitái alapján a kemotaxonómiai alapkutatásoktól a neme-
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sítési (mák, kamilla, anyarozs, levendula, Digitali~), az 

agronów..iai (vetésforgó, gépesítés, üzemszervezés) és a 

növénykémiai (analitika, papírkromatográfia, extrakció) 

kísérletekig terjedt. 1961-től az Országos Távlati Tudo

mányos Fófeladatok határozták meg a kutatást: az 50 f6fe

ladatban a gyógynövények tennesztésbevonása, korszen! 

agrotechnikájuk kidolgozása és nemesítésük szerepelt, míg 

a 71. f6feladatból a növényi nyersanyagok biokémiai vál

tozásának vizsgálatában vettünk részt .. E fófeladatokvégre

hajtására módosult az intézeti belső szervezet, mert az 

osztályok fenntartásával öt témakörben, egy-egy felelős 

kutató irányításával munkacsoportokat alakítortunk ki. 

Erősödtek kapcsolataink a gyakorlartal: a központi telep 

több mint 10%-án gyógynövény szaporítóanyag rendszeres 

előállítása foiyt (mák, muskotályzsálya, I avandula, Digi

talis sth), s a szántó 21 %-át a gyógyszergyári igényeknek 

megfelelően agrotechnikai kísérleti tér foglalta el. Kutató

ink tíz termelőszövetkezetben és két állami gazdaságban 

vezették be a Solanum laciniatum termesztését, majd 

gyorsszáritását (Földe.si-ITéfás) s ennek volt köszönhető, 

hogy 1960-ban először nyílt mód a tiszavasvári Alkaloida 

gyárban szteroid hatóanyag kísérleti izolálására. Többéves) 

hat gazdaságban folytatott zöldmák-termesztési kísérletünk 

viszont azzal zárult, hogy egy ilyen különleges művelés-
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mód biológiai lehetősége ugyan fennáll, de a gazdaságos

ság a szárítási költségek belépése és a magtermés érték

csökkenése folytán nem biztosítható .. Intézetünk állította 

elő 6 OOO kb-ra az anyarozs kiindnló spóraanyagát a Phyla

xia számára, s az ergokrisztines anyarozstörzset üzemben 

próbálta ki A szabadalmat nyert, sugárkezeléssel előállított 

(Tétényi-Molnár) anyarozstörzzsel a Kőbányai Gyógyszer

árugyárban, 200 literes fermentorban 1962-től kezdődött 

meg az ergotalkaloidok termelése. Szathmá1y--Tiborcz 

„Kertészeti Magtermesztés" címll könyve 1961-ben jelent 

meg, segítve a hazai gyógynövénytermelési gyakorlatot 

Kezdeményezésemre jött létre 1957-ben a Gyógynövény 

TárcaköziBizottság, mely az érdekelt hét főhatóság gyógy

növény-üggyel kapcsolatos feladatait hangolta össze. Tit

kárságát az FM látta el, a többi núnisztériumot szakfelel6-

sök, vagy vállalati vezetők képviselték Az évenkénti 2-3 

ülésen szakértőként vettünk részt Gereilászlóval, az OM

MI igazgatójával együtt 
Fokozódott a publikációs aktivitás: hat év alatt 89 cikket 

tettünk közzé hazai és külföldi folyóiratokban. 1962-ben 

megjelent a Gyógynövény Tárcaközi Bizottság lapjaként, 

az Intézet szerkesztésében a „HerbaHungarica" első év

fölyama, ami újabb lehetőséget teremtett az intézeti ered

mények közzétételére. A fOlyóirat éppúgy az intézeti mun-
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57 60 63 66 

FM 1 FM 2 

69 72 75 78 

NIM 1 NIM 2 

A GYNKI ráfordításai (1957-1990) 

és a regressziós anaűzisek egyenesei 

81 84 87 90 

lpM 

A:z. ábra szakaszai mutatják az Intézet anyagi fejlesztésének (FM 1, NIM 1 és NIM 2), illetve stagnálásának (FM 2), sót korlátozásának (IpM) 

tendenciáit 
A folyó kiadásokat a költségvetési előírások (1957-66), a Magyar Gyógyszeripari Tröszt ellátmánya (1967), majd a GYNKI költségvetési 

befizetésekkel csökkentett bevételei (196&-90) alapján számítottam. A beruházásokat a költségvetési juttatások (1957-66), valamint a célszerzó

désekből, illetve a bevételekbólképz.ettGYNKiaiap felhasználása fedezte(1967-90} Ehhez számítottam az MGY'I, azOMFB, a NIM, a Kőbányai 

Gyógyszerárugyár és a GYNKI saját hozzájárulását az új, budakalászi intézeti épület létrehozásához. Aszámértékeket a Magyar Statisztikai Évkönyv 

Hosszútávú Idősorok 1 12 táblázatának Fogyasztói árindex oszlopa szerint (1957 = 100%) számítottam át 
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ka meg- és elismertetéséhez járult hozzá, mint az 1959 óta 
évenként kiadott „Index Seminum ". Az előbbi a külfödi 
folyóiratcserét, az utóbbi a nemzetközi magcserét segítette 
el6, s 200, illetve 500 rendszeresen megújuló partner-kap
csolatot teremtett 

Ezek azért is erősödtek, mert részt vehettünk hivatalos 
kiküldetésben belga, dán, holland, NDK és orosz szimpó
ziumokon, s ott elóadásokcit tartottunk„ Megnövekedett az 
Intézetbe látogató külföldiek száma, sőt két csoport foga
dására is sor került: 1960-ban azMTAKertészetiBizomága 
által Budapesten szervezett KGST gyógynövény konferen
cia alkalmából, 1962-ben pedig az NDK-beli gyógynö
vénykutatók magyarországi tanulmányútja során„ A nem
zetközi kutatáshoz csatlakozásunkat elősegítette, hogy 
lehet6ség nyílt külföldi vegyszerek, könyvek és beruházási 
eszközök beszerzésére Mindez úgy értékelhet6, hogy hely
reálltak kapcsolataink Kelet és Nyugat felé egyaránt 

A külföldi kutatási eszközök beszerzését a megnöveke
dett beruház.ási és engedélyezési keretek tették lehetővé, s 
erre annál inkább szükség volt, mert a régebbi műszer- és 
gépállomány erkölcsi avulását ellensúlyozni kellett Elő
ször kerult az Intézetbe gázkromatográf, spektrofűtométer 
stb .. Fel kellett szerelni a központi budakalászi telepet is, 
hogy alkalmas legyen a kísérletek lebonyolítására: mező
gazdasági erő- és munkagépeket szereztünk be, s egy-egy 
lepárló, illetve szárító berendezést állítottunk feL Folyama
tosan bővültek költségvetési kereteink, ami egyenletes nö
vekedést tett lehetővé az intézeti létszámban (ezen belül a 
kutatóké húszra emelkedett) és a kutatási ráfordításokban. 
A hatéves időszak financiális alakulását e közlemény 
összefoglaló ábrájának FM 1 része mutatja be .. Ez jelentős 
növekedésről ad számot, bár nem tartalmazza a budakalászi 
földterület értékét 

A bekövetkezett anyagi és szeUemi megerősödés folytán 
megnövekedett a főhatóságok érdek1ódése az Intézet iránt 
Az FM részéról különböző átszervezési kombinációk me
rültek fel: 1958-ban, majd újból 1961-ben a Kertészeti 
Kutató Intézet, 1959-ben pedig az OMMI vezetésével bíz
tak volna meg, de sikerült ezt elhárítanom. Másfelől a 
Nehézipari Minisztérium 1959-ben, majd az Or.szágo,s 
Te1vhivatal 1962-ben vetette fel, hogy az Intézetnek meg
felelőbb lenne a gyógyszeriparral azonos f6hatósághoz tar
toznia„ Bár mindkét utóbbi javaslat országos és intézeti 
érdeket tartott szem előtt, az elgondolás megvalósítása ak
kor nem látszott biztosíthatónak Az FM és a NIM főható
sági elképzelései azonban meggyökeresedtek, s tendencia
ként továbbéltek 

Az intézeti önállóság ve<zé(yeztetése (196.~-1966) 

Az FM 12 . .114/1964 számon kiadta az Intézet szer
vezeti és működési szabályzatát. Ebben alapítóként a 
101861/1957 FM rendeletet jelölte meg, „megfeledkezve" 
a Minisztertanács 1951 évi határozatáról Ez volt első jele 
annak, hogy a főhatóság eltekintett az intézeti önállóság 
jogszabályi alapjától 

Az intézeti kutatás ebben az időszakban egyre inkább 
a gyógyszeripari növények irányába tolódott A hagyomá
nyos mák és anyarozs témán kívül idetartoztak a már em1í-

tettSolanum laciniatum (madárcsucsor), a Vincaminor, sót 
a Catha1anthu< roseus (rózsa-meténg) kísérletek Jól tanú
sítják ezt az anyagi és szellemi koncentrációt a Solanum 
nemesítési és inszekticid-herbicid kísérletek, a kondorosi 
tsz-ben lezajlott gépesített betakarítási és 400 tomtás gyors
szárítási bemutató, valamint 300 kg vetőmag előállítása. 
Ezzel szemben sokkal kisebb ráfordítást igényelt, vagy 
visszhangot váltott ki a borsosmenta gépi sarjültetése az 
ÚjfehbtóiÁG-ban, vagy az évenkénti 8--12 tomtányi elit
vetőmag átadás az 1965-ben államilag elismert új korian
derfajtánkból Sor került az anyarozs T1iticale fertőzési 
kísérleteire és az ún„ „ szárított spórás" fertőzés üz.emi 
bevezetésére. Eredményesen alakult a mák és a Papaver 
pseudo-01ientale fajhibridjéból származó fertilis utódnem
zedékekéveken át tartó szelekciója (LórinczGyuláné, mgt 
kandidátus, ov ) 

Rendkívüli veszteséggel és kísérleti hátránnyal járt, 
hogy 1965-ben a Dunán a nyári zöldár igen magas hullám
szintje alakult ki, ami a Csepel szigetet elöntéssel fenyeget
te Ennek megelőzésére felnyitották a szentendrei gátat, s 
árvíznek tették ki a Szentendre-Pomáz-Budakalász--Dbu
da háromszögben fekvő szántóterületet, messze az ártéren 
túl. kz intézeti telep nagy része ilyen kerülő úton jutott víz 
alá, s csak a régi „ római" -úttól keletre, épp a Duna-mentén 
fekvő területe emelkedett ki szigetként, s a dolgozókat 
csónakon szállítottuk át a szükséges munkák elvégzésére 
Budakalász és a „sziget" között több mint egynegyed évig 
állt a víz, núg a vízügyi szervek át nem emelték a Dunába, 
A szigeten lévő gyógynövények nagy része nem bírta a 
magas vízállást, csupán a menta és azAmsonia-te1epítvény 
(a faj eburnamonin típusú alkaloidokat tartalmaz) mutatko
zott vízkedvelőnek 

Ezt követően újra rendeztük a telep területét, s újból 
indítottuk a botanikai-gyűjteményes kertet, mintegy 600 
taxonnaL Ennek közel 20%-a a Solanum-szteroid kutatást 
segítette, ezért a S dulcamara hazai növényanyagát is 
betelepítettük 

Szakembereink a gyógyszeripari növényekre vonatkozó 
tanácsokon kívül is segítették a tsz-eket és állami gazdasá
gokat, így például a balmazújvárosi Herbária telepen a 
kamilla lepárlásánál, Daránypusztán a paprikaolaj előállí
tásánál és a kapszaicin kinyerésénél, valamint több illóola
jos fajt termelőnél a vegyszeres gyomirtás bevezetésével 
Az ilyenirányú segítségbe számítható, hogy a Kertészeti 
Egyetem első ízben 1966-ban megrendezett szakmérnöki 
továbbképző előadás-sorozatán az intézeti szakemberek 11 
témában osztották meg tapasztalataikat a hallgatósággal. 

A négy év alatt 136 cikkünk jelent meg, s ezek egyhar
mada külföldi, vagy idegennyelvú hazai folyóiratban .. Ez a 
nemzetközi figyelemfelkeltés azért vált lehetővé, mert a 
kutatók és magam is több külföldi tudományos konferenci
án tartottunk előadást 1964-ben védtem meg akadémiai 
doktori értekezésem, és lettem a biológiai tudományok 
doktora. 

Az. intézeti kutatás megismert eredményeinek nagy sze
repe volt abban, hogy 14 ország 130 vendégét köszönthet
tük a GYNKI femtállásának 50. évfordulójára rendezett 
akadémiai ülésszakon, 1965 szeptemberében. Az elhang
zott 60 előadás (38 külföldi) a „Hetba Hungarica" 1966 
évi számaiban jelent meg. Az. ünnepi rendezvény többna
pos, Daránypuszta, Balatonfenyves és Tihany gyógy- és 
illóolajnövény termesztését bemutató körúttal zárult 
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Mindez nem változtatta meg az FM-nek az Intézetre 

nézve egyre kedvezőtlenebb álláspontját, ami abban nyil

vánult meg az időszak két egymást követő évében, hogy az 
Országos Tervhivatal által az új intézeti épület beruházásá

ra biztosított keretet a minisztérium más célokra használta 
foL Az 1963-1966. évi intézeti beruházási keret a megelőző 

időszak egyhannadá':'al csökkent, s az intézeti ráfordítások 
szintje, mint azt az összefoglaló ábra FM2 része tanúsítja, 
gyakorlatilag nem változott 

Megmutatkozott az FM szándéka abban is, hogy 1963-

tól a budakalászi telep 10 kh-ját más intézménynek kellett 
átengednünk Másrészt a főhatóság 1965-ben elutasította a 

telep területbóvítésére kínálkozó félszáz kh-nyi lehetősé

get Az FM elvetette a budakalászi új intézeti épület beru
házási tervét is, viszont 1964-ben új beruház.ási programot 
készíttetett a GYNKI és a Kertészeti Kutató Intézet közös, 

budatétényi elhelyezésére, új épület felállításával. E tervet 

azonban a budapesti építésügyi hatóság, városrendezési 

okokra hivatkozva elutasította 
Ezt követően, 1965 tavaszán, az FM Kollégiuma határo

zatot hozott, hogy megszünteti a GYNKI önállóságát, s 

osztályként ismét beolvasztja a KertészetiKutatólntézetbe 
E határozat végrehajtásához az akkori rendelkezések sze

rint meg keilett szerezni az Országos Tudományos I'anács 
(071) hozzájárulását Az FM elkészítette az előterjesztést 

(a feltűnés elkerülésére egy másik kutatóhely szétválasztá
sát is belefoglalták az iratba: a sopronhorpácsi Állomás 

önálJó intézetként kiválását a fertődi intézetből), s ennek 

alapján az OTT december 30-i ülésének napirendjére tűzték 
a határozathozatalt A vitában azután mind Erdey-Grúz 
Iibor az MTA, mind pedig Kis s Árpád az OMFB elnöke a 

GYNKlbeolvasztása ellen foglalt állást, s a NIMképviselő

je, Szekere.s Gábor is kifejtette, hogy az ilyen intézkedés 

mennyire sértené a hazai gyógyszeripar és -külkereskede

lem érdekeit.. Az FM előterjesztés erre vonatkozó indítvá

nyát az 071 elutasította. 
1966 tavaszán, központi támogatással a NIM olyan tár

gyalásokat kezdeményezett az FM-mel, melynek tárgya a 

GYNKI átvétele volt. Ezek az FM presztizsszempontjai 
miatt elhúzódtak, bizonytalanná téve az Intézetet, de a 

megállapodás létrejöttét is. 1966 októberében központi 
nyomásra született meg végül a két főhatóság átadás-átvé

teli egyetértése Ezzel megnyílt az út a további intézeti 
fejlődés előtt, mind a gyógyszeripar hazai, növénybiológiai 

bázisának megteremtésére, mindpedig arra, hogy a GYNKI 

a gyógyszeripar nemzetközi kapcsolatrendszerébe i11esz

kedjék 
Az időszak hosszantartó bizonytalansága valószínűleg 

hozzájárult több, személyes döntéshez„ Szathmáry Géza 

igazgatóhelyertes 44 évi intézeti szolgálat után, 1966 tava
szán nyugdíjba vonult, s helyét Békésy Miklós vette át 

Máthé Imre az MTA vácrátóti Botanikai Intézetébe távo
zott, s ajánlására Kaposi Pál agrármérnök lépen a GYNKI

ba, 1964 őszén A növény kémiai kutatások irányítását, osz
tályvezetőként Szilágyi Imre, a kémiai tudományok 

kandidátusa vette át, aki 1966 nyaráig az MTA egyik deb

receni kutatócsoportjának volt tagja 
Megnövekedett az Intézet külföldi vendégeinek száma, 

melyek sorából kiemelkedett a nepáli trónörökös (ma már, 
közel két évtizede király) látogatása az Intézet zugligeti 

laboratóriumaiban és kísérleti kertjében. 

A főhatóság-változás közvetlen hatása (1967-1972) 

Az Intézet 1967 január 1-jétől aN ehézipariMinisztér ium 
folügyelete és a Magyar Gyógyszeripari TTöszt közvetlen 
ellenőrzése alatt működött Feladatkörét az 572/1967. NIM 

rendelet az alábbiakban határozta meg: 
„ Gyógyszer- és illóolajipari, valamint drognövényként 

hasznosítható növények (gyógynövények) kultúrába vételé

ve~ nemesúéséve~ elterjedéséve~ összetételével, élettaná
val, genetikai kérdéseive~ ha-szno.sításával, valamint ter
mesztésük Optimális körzeteinek meghatározásával, a 
korszerú, nagyüzemi agrotechnikával összefüggő kutatási 

tevékenység végzése illetve annak eredményeként új mód

szerek kidolgozása .. " 
A NIM és a Tröszt magáévá tette az új, budakalászi 

intézeti épület beruházásának programját. Ismét az Iparterv 

(most Pál Balázs tervezócsopottja) készítette el a kiviteli 

tervet A Dániel úti épület túlzsúfoltságán az új intézet 
elkészültéig enyhíteni kelleti, ezért a Budakalász belterüle

ten álló közel évszázados ún .. „törzsépület" földszintjére 

áttelepült a Terme,sztési Osztály és a sorozatvizsgáló Labo

ratórium, míg a Botanikai Csoport a telepi központ egyik 
barakltjában rendezkedett be 

1968, a gazdasági reform éve azt a változást hozta, hogy 
a Tröszt megszűnt, s helye\te létrehozták aMagyar Gyógy

szeripari Egyesülést, melynek a hat hazai gyáron kivül 
egyenjogú tagja lett a GYNKI (és a Gyógyszerkutató Inté

zet). Egyúttal olyan pénzügyi változás lépett be, hogy az 
1967 .. évi tröszti ellátmány helyett szerződésekkel kellett 
bevételhez jutni a kiadások fedezésére, ami ún„ vállalat,sze
rű gazdálkodást tett kötelezővé. A GYNKI önálló gazdál

kodásának irányítására a NIM gazdasági igazgatóhelyettes

ként (ilyen korábban nem volt) Jenei Imre, okleveles 
közgazdát nevezte ki 

1970 legjelentősebb szervezeti eseménye volt, hogy az 
FM (akkor MÉM) elfogadta azt az előterjesztést, amelyet 

GereiLászlóval, az OMMI igazgatójával közösen készítet

tünk, és megállapodott a NIM-mel, hogy az 1949-ben levá
lasztott, és az OMMI-hoz csatolt Gyógynövénymínósító 

Osztály (vezetője Buchmann Othmár okleveles gyógysze
rész) visszatér a GYNKI szervezetébe. A NIM ezt követően 
az Intézet feladatkörét újból kiterjesztette a gyógynövény

minósítésre„ Ezzel több mint két évtized múltán sikerült a 

korábbi, történelmi fejlődéssel kialakult intézeti egység 
helyreállítása 

Kutatásaink ebben az időszakban elsősorban a Solanum 
kísérletekre és üzemesítésre koncentrálódtak. Befejeződtek 

a Vinca minor termesztésbevonási kísérletek, a vegyszeres 

gyomirtási és szárítási eljárás kidolgozása és a tájpopuláci

ók vizsgálata„ Tovább folyt a mák, az anyarozs és aDigitalis 
nemesítése, valamint agrotechnikájuk kidolgozása. Kikü
szöböltük a mák leginkább munka- és ráfordítás-igényes 
egyelését a sugárkezelt vetómagkeverék szabadalommal 

(Tétényi-Földesi-Sugár). Az OMFB téma keretében 11 kh 
pirétrumot termesztettünk a budakalászi telepen Több illó

olajos fajnál vegyszeres gyomíttást vezettünk be. A MÉM 
kijelölésének megfelelően fenntartottuk a gyógy- és az 

illóolajos növényfajok nemesített anyagait, ami 17 fajtára 
vonatkozort .. Izoláltunk alkaloidokat, flavonoidokat és telí
tetlen zsírsavakat. 

Teljesítettük a szaporítóanyag-ellátási feladatokat, s a 
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Ltáb/ázat 
A GYNKI törlénetének átteldntése 

. 

Év Fóhatóság Az intézmény elnevezése (rövidítve) Az intézmény ver.etóje 

1915 FM GyógynövénykísérletiÁllomás Irk.Károly 
(GYNKÁ) 

1918 Magyar királyi GYNKÁ 
1919-20 Állami GYNKÁ 

Augustin Béla 

1938 Száhlender Károly 
1941 Magyar királyi GYNK Intézet 
1945 Országos magyar GYNKI Boros Adám 
1949 Gyógynövénykísérleti Osztály 

a Kertészeti és Sz6lés.zeti 
Kutató Intézetben 

1951 Gyógynövény Kutató Intézet 
(GYNKI) 

1957 Tétényi Péter 
1967 FM-NIM GYNKI- a Magyar Gyógyszer-

ipari T rösztben 
1968 NIM GYNKI - a Magyar Gyógyszer-

ipari Egyesülés tagja 
1982 lpM GYNKI kv- hat magyar gyógyszer-

1 
gyár közös vállalata 

IL táblázat 
A gyógynövények é.s drogokfelhasznáJását engedélyez6 ~en> és feladata 

Év Fóhatóság Az intézmény A minősítés 
elnevezése (rövidítve) és feladata felelős vezetQje 

1919 M.E. GYNKÁ exportminősítés Augustin Béla 
1921 FM export- es 1mportm1nos1tes 
1936 GYNKA Kirendeltséire de Giovannini Rudolf 
1949 Gyógynövényminósító Osztály-

azOMMJ-ban 
1952 export- import- és belföldi 

minősítés 

1961 Buchmann Othmár 
1970 MEM- GYNKI Gyógynövényminósítő 

NIM Osztály 
1974 EüM export- és belföldi minősítés, Zámbó István 

valamint importminósítés 
szermaradvány vizsgálattal 

gyógyszeripari növényfajok termesztésének javítására sz.á
mos gazdaságban adtUnk szaktanácsot A gyógynövények 
minősítését az Osztá~y egyelőre a régi keretek között, de 
kifogástalanul látta el. 

kandidátusi értekezés mutatta be kutatásainkat. Résztvet
tünk egy-egy gyógyszeripari, illetve OMFB tanulmány el
készítésében, melyek az országos gyógynövény helyzet fej
lesztési lehetőségeit tárták fel 

Az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Intézet 
(OMF/) Tanácsa többéves vizsgálatai alapján elfogadta 
'Kék Duna' mák (Lórinczné-Tetényi), 'Budakalászi Sárga' 
fehénnustár (Ietényi-Nyárádiné), valamint 'Bk-2' kamilla 
(Sárkányné-Svábné-lyihák) és Digitalis purpurea (Szath
máry) fajtáinkat A mákfajta ún standard minősítést kapott. 
A:z Országos Találmányi Hivatal 12 intézeti szabadalmat 
fogadott el 112 tudományos közleményünk jelent meg 
egyrészt a „Herba Hungarica" lapjain, de angol, egyipto
mi, holland, kenyai, NDK, NSZK, svájci folyóiratokban és 
az idegennyelvű akadémiaiActákban is .. Egy könyv (Tété
nyi.: Infraspecific chemical ta.xa of medicinai plants, Aka
démiai Kiadó + Chemical Publisher, New York, 1970), két 
könyvfejezet (Akadémiai, illetve Műszaki Könyvkiadó), két 
kiadvány (MÉM, illetve Mg Gépkísérleti),és két megvédett 

Rohamosan gyarapodott anyagi ellátottságunk, mert a 
Magyar Gyógyszeripari Tröszt 1967-ben megduplázta az 
előző év FM költségvetési keretét.. A beruházási keret ebben 
az évben akkora volt, mint a megelőző 6 év összes ráfordí
tása. A:z 1968-ban belépett gazdasági reform további anyagi 
lehetőséget biztosított, mert szerződéseink révén jelentősen 
emelhettük kulatási ráfordításainkat, igaz, hogy az állami 
elvonással is számolnunk kellett. A NIM megbízásai segí
tettek át az el só ily~n év nehézségein, amikor72% volt ezek 
részaránya.. A vállalati megbízások ehhez úgy csatlakoztak, 
hogy 1972-re a (számszerűleg fennlartott) főhatósági meg
bízás már csak 40%-ot tett ki, s ezt az MGYE vállalatai 
meghaladták. A:z időszak utolsó évére az intézeti bevétel 
mintegy harmadával növekedett A hatéves idószakbanje
Jentós m\Iszerés gépesítési beruházást valósítottunk meg (a 
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különféle ráfordításokat az összefoglaló ábra NIM 1 része 

tartalmazza) . 
A megnövekedett vállalások ellátására emeltük az inté

zeti létszámot (160 dolgozó, ebb6135 kutató), ami átmene

tileg fokozta az intézeti zsúfoltságot 
1968-banmegkezdődött az új intézeti épület kivitelezése 

a budakalászi telep legmagasabb pontján, amely az árvíz 

idején szigetként emelkedett ki a víztükörb61 A hely kivá

lasztás előnye volt még, hogy időközben a víztigyi hatóság 

új gátat épített a telep és a Duna között, csupán 10 hektár 

maradt az ártéren. Mástelől megépült a 11-es út Budapest 

és Szentendre köZÖtt, így az intézeti telep nyugatról ís 

elhatárolódott a környékbeli szövetkezetekkel kötött föld

csere-megállapodások alapján. A NIM segítségével sikerült 

1969-ben 64 kh-val megnövelni a budakalászi telep szán

tóterületét, s ezzel alakult ki az Intézet 100 hektárt megha

ladó földterülete 
1972 év végén az illetékes hatóságok megadták az új 

épületre a használatbavételi engedélyt A korábban elkülö

nitett kereten túlmenő összeget a NIM, az MGYE, az 

OMFB és kis részben az intézeti „saját erő" biztosította 

A kiküldetések száma megnövekedett a korábbi időszak

hoz képest, s külföldi előadásainkat a rendezők szakfolyó

iratai közölték A nagyszámú, 61 kiküldetést elősegítette, 

hogy az MGYE bevont bennünket a külföldi gyógyszeripari 

együttműködésekbe, így került sor egyiptomi, NDK és 

szovjet utakra, és részt vehettünk a 3. Nemzetközi Illóolaj 

Kongresszuson Tbilisziben Felkereshettük a Solanum la

ciniatum, S aviculare természetes lelőhelyeit Új-Zélandon, 

de a mexikói termesztésbevételi kísérleteket is. 

Intézetünknek számos külföldi szakember vendége volt 

(viszonzásképpen is), köztilük kiemelkedik Mothes pro

fesszor (NDK) ismételt, valamint Fritz és F ranz professzo

rok (NSZK) látogatása. A nemzetközi kapcsolatok fejlődé

sének és az Intézet külföldi elismertségének bizonyítéka, 

hogy 1972-ben a FIP (Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövet

ség) Gyógynövény Szekciója alelnökévé választott .. Hazai 

elismerés volt, de többéves nemzetközi együttműködéshez 

vezetett, hogy a NIM az MGYE javaslatára mint hivatalos 

képviselőt az ENSZ Kábúószer-ellenőrzési Bizottsága Pa

paver munkacsoportjába delegált; első ízben 1972-ben a 

genfi alakuló ülésre 

Új, budakalászi kö;pont és fokuzódó nemzetközi 
kapcsolatok (1973-1981) 

1973 márciusától folyamatosan költöztünk az elkésztilt 

új épületbe, melyet Szekér Gyula a NIM akkori minisztere 

július 5-én, ünnepélyes keretek között nyitott meg, mint a 

gyógynövénykutatás új, hazai központját 
Az MTA Kertészeti Bizottsága, majd a MÉM Tudo

mányos Tanácsa 1975. évi ülésein pozitívan értékelte a 

GYNKI kutatómunkáját, és a termesztésre vonatkozó gya

korlati javaslatoknak OMFB-tanuhnány szintű feldolgozá

sát tartotta sztikségesnek Ebben az évben vonult nyugállo

mányba Békésy Miklós, s helyére a következő évben 

nevezte ki a NIMPallosl ászló vegyészmérnököt, a kémiai 

tudományok kandidátusát az EGYT kutatási vezetőjét tu

dományos igazgatóhelyettesként Többéves tárcaközi 

egyeztetést követően, miniszterelnökségi rendeletként je-

lent meg a Gyógynövények Minősítésére vonatkozó jog

szabály (Ietényi 1993). 
1977-ben, a MOTESZésa MTESZ közös rendezésében, 

kiállítással és külföldi meghívottak jelenlétében tartott ülés

sel emlékeztünk meg Augustin Béla sztiletése centenáriu

máról Az időszak során folyamatosan elláttuk az intéz.eti 

minősítési feladatokat 
Kutatási céltársulás! hoztunk létre az MTA Botanikai 

Intézetével (Máthé Imre akadémikus, Vácrátót), az MTA 

AntihiotikumKutató Csoportjával (Bognár Rezső akadémi

kus, Debrecen), és a SOTE Szerves Vegytani Intézetével 

(Szabó László professzor) a növényi eredetű, biológiailag 

aktív anyagok vízsgálatára 
A NIM 1978-79-ben részletekbe menő, ún. felügyeleti 

ellenőrzése az intézeti munka pozitív értékelésével zárult 

Pallos László tudományos igazgatóhelyettes megvédte 

akadémiai doktori értekezését, majd visszatért korábbi 

munkahelyére az EGYT-be, helyét Bernáth! enő mg. mér

nök, a biológiai tudományok kandidátusa, intézetünk mun

katársa foglalta el 
Az ország kntatóhálózatát 1980-ban központilag felül

vizsgálták Ennek megfelelően egy kiküldött bizottság, Vizy 

E. Szilveszter akadémikus vezetésével ismerkedett meg 

eredményeinkkel, s a gyógyszergyárakkal fennálló kapcso

latainkkal Kedvező jelentésük a későbbiekben mégis ala

pul szolgált a központi határozathozók akaratának érvénye

sítésére: a GYNKI státusát csökkentő átszervezéshez. 

1980 tavaszán lenei Imre gazdasági igazgatóhelyettes 

nyugdíjba vonult, s helyére Kertész István okleveles köz

gazda, intézetünk munkatársa kapott NIM-kinevezést 

* * * 

Az időszak kezdetén eredményesen fejeztük be az 

OMFB hároméves pirétrum-kutatási megbízását: új, 2% 

összpiretrin-tartalmú klóntörzset sikerült előállítanunk, új, 

gépesített és kemizált agrotechnikát, új analitikát dolgoz

tunk ki. A tiszavasvári Alkaloida gyárral kötött szabada

lomhasznosítási szerződés alapján előbb 500, majd többe

zer hektáron sugárkezelt vetőmaggal vezettük be azegyelés 

nélküli máktermesztést. Svájci anyarozs fertőző- és kefés 

betakaritógép beszerzésével bizonyítottuk, hogy lehetséges 

a többszörös szkleróciumaratás, és ezzel elkerülhető az 

óriási pergési veszteség: a terméseredmény közel ötsZÖrös

re is növekedhet. Új fajta, agrotechnika és preparatív eljárás 
kialakításával fejeződött be a Silybum kutatás (Szilágyi 

Imre ov.. vezetésével) 1976-ban. Digitali.s fajtajelöltünk 

félüzemi kísérletben, először 1974-ben, 2,1 ezrelékes lana

tozid e tartalommal mutatkozott be. 
Hároméves gépfejlesztés eredményeképp kialakítottuk 

az MA-4 máktok-aratógépet (Tréfás Lajos gépészmérnök 

ov. vezetésével), melyből 1977-ben a Mezőgazda<ági Fej

lesztésilntézet 12 gépet, a szekszárdi Mezőgazda<ági Gép

gyár pedig 1978-ban, sorozatban annyit állított elő, hogy az 

Alkaloida máktermesztési rendszeréhez tartozó gazdaságo

kat ezekkel tudták ellátni. Az őszi vetésű mákfajtajelöltet 

1974 szeptemberétől vittük üzemi kísérletekbe. A Kőbá

nyai Gyógyszerárugyár megbízásából 1900 hektáron ve

zettük be a spóragranulátumos, új ergokrisztines anyarozs

törzset 1978-tól A következő évben egy-egy külföldi 

levélbetakarító és levélmosó géppel javítottuk a Digitalis 
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drog minőségét, só egy alkalommal fermentált drogot is 
előállítottunk Az időszak folyamán a Papaver bracteatum 
és a Leuzea carthamoides introdukcióját klónszelekciós és 
agrotechnikai kísérletekkel segítettük elő. Folytattuk a ko

riander és az ánizs nemesítését és új tárkonyfajtátállítottunk 

elő 
Lezártuk az intézeti Datura kísérleteket, mert a fajnál 

tízszer nagyobb hatóanyiigszintú Duboisia leveléből.Japán
ban előállított szkopolaminnal szemben az Alkaloida gyár 
nem maradt versenyképes. Változást okozott az is, hogy 
szteroidok előállítására aKóbányai~yógyszerárugyár nem 
az Alkaloida gyárban Solanum laciniatumból kinyett gliko

alkaloidot, hanem az olcsóbb importanyagot választotta. 
Így közel két évtizedes, eredményes kutatásunk nem étte el 
a gyógyszeripari növényspektrum bővülését 

Az intézeti kémikusok Allium fajokból prosztaglandint 
mutattak ki Közel 30 fajból izoláltak 1974--81 között alka

loidokat, szaponinokat, kardenolidokat, flavanolignánokat 
és zsírsavakat, melyek jelentős része gyógyszergyári far
makológiai vizsgálatokba került 1980-tól kezdődött meg 
Intézetünkben a növényi szövettenyésztés, elsősorban a 
Digitalis törzsek mikroklónjainak előállítására. 

Az OMFJ Tanácsa 5 fajtánkat ismerte el, az OTH 16 
intézeti szabadalmat adott meg. Három kandidátusi, hat 
egyetemi doktori értekezést védtek meg az intézeti kutatók; 
négy monográfia és 183 közleményünk jelent meg ebben 
az időszakban 1975-től bekapcsolódtunk a VII. Magyar 
Gyógyszerkönyv FarmakognóziaiAlbizottságának munká
jába, 1980-tól pedig többen részt vettünk az MTA „Agro
ökológiai potenciál" felmérésében, kidolgozva a gyógynö
vényágazat résztémáját. 

Az intézeti kutatási körülményeket fOlyamatosan javí
tották a kiegészítő épület- és eszközberuházások: így pél
dául a JEOL-gázkromatográfok, (melyek egyike a szerma
radvány-minősítést szolgálta), a tömegspekttográ~ a svájci 
anyarozsgépek, az angol-kanadai fitoboxok és a holland 
üvegház .. Beruházásainkat saját erőből, az OMFB deviza
kereteit igénybe véve valósítottuk meg„ Bevételeink évról
évre emelkedtek, s a központi megbízás már csak egyne
gyedét képezte a teljes (kutatási, elitanyag ellátási, 
minősítési, sőt az első, az Alkaloida Gyárral kötött szaba
dalomhasznosítási) tevékenységet felölelő bevételnek 
Minden évben nyereségesen gazdálkodtunk (összefoglaló 
ábra NIM 2 része), teljesítve állami befizetési kötelezett
ségeinket, és biztosítottuk a dolgozói jövedelmek évenkén
ti, 5--6 hétre rúgó nyereségrészének kifizetését is. 

Ezekben az években két jelentős, nemzetközi részvé
telű, hazai, intézeti rendezvényre került sor: 1974-ben a 
FIP Gyógynövény Szako.sztálya farmako-botanikai tanul
mányútját (a kámoni botanikus kerttől a debreceni Bioga1-
látogatásig), 1979-ben pedig az ISHS (Nemzetközi Kerté
szettudományi Iarsaság) és a GA (Gyógynövénykutatási 
Társaság) közös kongresszusát készítettük elő és vezettük 
le. Az utóbbi rendezvényhez, melyen 26 ország 250 szak
embere vett részt, csatlakozott a délmagyarországi termőtáj 
bejárása, Szeged-Baja-Pécs-Daránypuszta útvonalon 

160 külföldi kiküldetésre került sor, ezek egy része több
hónapos tanulmányút volt. A külföldi előadások közül ki
emelem az 1973 évi, stockholmi 25. Nobel Szimpóziumon 
tartott kemotaxonómiai tárgyú előadásomat, mely később 

könyvfejezetként jelent meg. 

1973-ban a KGS I keretében Budapesten ülésező egész
ségügyi miniszterek látogattak az Intézetbe. A következő 
évben az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési Laboratóriumának 
vezetői jelentek meg, s egy vákuumos, fagyasztva-szárító 

készülékkel ajándékozták meg az Intézetet 1975-ben 
Dvorjakovszkij V szovjet gyógyszerügyi miniszterhelyet
tes Silnon Pál NIM miniszterhelyettes kíséretével intéze
tünkben vitatta meg együttműködésünk soron következő 
ötéves programját az Összövetségi Gyógynövény Intézettel 
(VILR). 1977-ben a KGST Gyógyszeripari, majd a követ
kező évben Fotoszintézis Bizottsága látogatott hozz.ánk, 
illetve itt tartotta kétévenkénti tudományos ülésszakát 
1980-ban a lengyel társintézettel szakmai együttműködési 
programban állapodtunk meg. 

Egy-egy vietnami és egyiptomi aspiránst vezettünk el a 
kandidátusi fokozat elnyeréséig .. Ezen kívül burmai, spa
nyol) tanzániai és vietnámi szakemberek speciális többhe
tes, vagy hónapos képzését is vállaltuk A KGST együnmú
ködés keretében szovjet gépesítési és lengyel minősítési 
szakemberek töltöttek 1-2 hetes közös kísérleti periódust 
az Intézetben, amelyet ez időszakban 12 csoport és 170 
egyéni látogató keresett fel 

A nemzetközi kapcsolatokat a mag- és kiadványcsere 
szolgálta Kiemelem, hogy a „Herba Hungarica" közölte 
az 1979 .. évi ISHS-GA kongresszus biológiai tárgyú előadá
sait, az „Index Seminum" pedig a spontán gyógynövény 
maganyag gyűjtésével bővült Megválasztottak a FIP 
Gyógynövény szekciója (1976-80) és az ISHS Gyógynö
vény munkacsoportja (1977-1982) elnökévé .. Levelező tag
jává választott a spanyol Királyi GyógyszerészetiAkadémia 
(Barcelona, 1978) és a francia Nemzeti Gyógyszerészeti 
Akadémia (Párizs, 1980) 

A G YNKI, mint a gyógyszeripar közös vállalata 
(1982-1990) 

1981-ben a NIM-ból és két másik ipari minisztériumból 
Ipari Minisztériumot alakítottak. Az IpM a 3149/1980 mi
nisztertanácsi határozat II/2/c pontja alapján, és a Tudo
mánypolitikaiBizottság 3018/1980 határozatának megfele
lően megszüntene a Gyógynövény Kutató Intézetet (IpM 
Ig-799/1982). Az intézeti vagyont szétosztották a gyógy
szeripar hat gyára között, s ezeket arra kötelezték, hogy a 
vagyonból társulva alakítsák meg a Gyógynövény Kutató 
Intézet közös vállalatot (a Gyógyszerkutató Intézet és a 
Szerves Vegyipari Kutatóintézet hasonló elbánásban része„ 

sült). A GYNKI kv ettől kezdve csak közvetve (a Magyar 
Gyógyszeripari Egyesülés hat tagvállalatából alakult Igaz
gató tanácsnak alávetve) tartozott az IpM főhatósága alá. 

Az intézetek átszervezésének határideje 1982 június 
30-a volt, s az MGYE 1982júliusában úgy döntött, hogy a 
GYNKI kv vezetésével engem és helyetteseimet bízza meg 
a továbbiakban is„ Az. irányítási feladatra Orbán Istvánt az 
EGYI (később EGIS) vezérigazgatóját választották maguk 
közül, akit 4 év múlva Szolnoki .József (Kőbányai gyár 
vezérigazgató), majd újabb két év után Pribék Ferenc (Re
anal igazgató) követett 

A GYNKI kv .. ettől kezdve már nem vállalatszeruen, 
hanem vállalatként működött, s így a kutatóintézetekre 
érvényes kedvezményeket jórészt elvesztette. Különösen 
hátrányos volt, hogy megszűnt a kutatási eszközök import-
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jának addigi külön engedélye. Az intézeti múszelpark er
kölcsi avulása (a 60-as évek utolsó FM időszakával azonos 
módon) ismét bekövetkezeit .. Jellemző adat, hogy az átszer
vezést követően, csak öt év múlva, 1987-ben sikerült elő
ször konvertibilis devizáért műszert vásárolnunk 

1987-ben másfajta, külső eredetű intézeti nehézségeket 
okozott, hogy mind a Chinoin, mind az EGIS leállította a 
növényvédőszer kutatását Másfelől a Kőbányai gyár úgy 
döntött, hogy ezentúl az NDK digitaloidjaival váltja fel a 
hazai termesztésű Digitalis drogból előállítható gyógysze
reket, így ez a fé1 évszázada intézeti kutatásba és termesz
tésbe vont faj is kiesett a GYNKI kv spektrumából, holott 
elért kutatási eredményeinket mindenütt elismerték. 

Ebben a helyzetben a közös vállalat MGYE Igazgatóta
nácsa azt a feladatot tűzte elénk, hogy a kutatási kapacitást 
a gyógyszeríparon kivüli megbízásokkal kössük le. Ennek 
mértékét 1988-ban 5%-ban határozta meg, míg később 
15%-ra emelte 

A GYNKI kv. kutatásai 1982-től az OKKFI A7 és AS 
célprogramjához kapcsolódtak Legsikeresebb továbbra is 
az anyarozskutatás maradt: a törzsek nemesítése révén, 
évek hosszú, fáradságos munkájával kiválasztott ergotami
nos és -krisztines szelekcióink biztosan tartották az 1 %-ot 
meghaladó alkaloidtartalmat. A törzsek nagy hozamképes
ségükkel is kitűntek, mert 300 kg/ha feletti szkleróciumter
més betakarítását tették lehetővé 1986-tól azután újabb 
áttörést tudtunk elérni, mert a hímsteril, honosított rozs
fajtával, mint gazdanövénnye1 az 1 tonna/ha „álomhatárt" 
is meghaladtuk (Kiniczky Márta gyógyszerész, ov.. és 
Vásárhelyi Gyöngyvér agrármérnök tmt kísérletei révén). 

Forgalomba kerültek a Biogal megbízásából intézetünk
ben kutatott, lágykapszulás, gyógynövény hatóanyagot tar
talmazó gyógyszerek, így 1986-tól a stíriai tökmag olaját 
magába foglaló „Peponen" (Zámbó--Kernócziné), 1989-től 
a fokhagyma és ligetszépe olajokat kombináló „Allitera ". 
Szintén sikeres volt a Kőbányai Gyógyszerárugyár dorogi 
üzemegységében előállított fitokozmetikai szerek növényi 
hátterét biztosító intézeti kutatás a Calendula-tól a Hyperi
cumig, valamint a Reanal megbízásából kidolgozott érel
meszesedés elleni kompozíció (Resculini), és a virucid 
hatású Melis sa-kivonat frakcionálás (Kernóczil ajosné ve
gyész, ov. vezetésével). Amuskotályzsálya-szkláreol téma, 
Henkel gyári kezdeményezésre az időszak kezdetétől Zám
bó István vegyész ov. irányításával szabadalmat eredmé
nyezett, de a Reaníil és a Szilasmenti Tsz huzavonája meg
hiúsította a gyakorlati megvalósítást 

Kémiai kutatásaink során számos növényi összextrakt és 
izolált hatóany agféleség került farmakológiai vizsgálatokra 
a különböző gyógyszergyárakba: tökmag-szterol, laktucin, 
sztahidrin, gamma-linolénsav koncentrátum, vadgeszte
nye-extrakt, Ginkgo-extrakt (ez kétszer annyi összflavono
id tartalmú volt, mint a külföldi minta), egy új Ginkgo 
bilabolid, Peucedanum nyerskristály, Limnanthes magolaj 
stb. Fészkes- és emyősvirágzatú fajok szeszkviteipénjeit 
(Héthelyi Ivánné vegyészmérnök) a Gyógyszerkutató Inté
zet kv antimikrobiális tesztjein, közös kísérletben vizsgál
tuk. Gyógyszeríparon kivüli kezdeményezésként több étel
ízesítő keveréket sikerrel mutattunk be a Vendéglátóipari 
Főiskolán (Compackvál!alati megbízással).. 

Az MI A Botanikai Bizottsága felkérésére vállaltuk a 
Pilis hegység veszélyeztetett gyógynövényeinek intézetbe 
telepítését (Kaposi-Dános) az erre a célra külön kiépített 

rezervátumba,. Szovjet nemesítésű homoktövis fajták hono
sítását indítottuk meg ebben az idószakban„ E tövistelen 
populációk agrotechnikáját és részben a bogyótermés tel
dolgozását alakítottuk ki, s a legjobban bevált négy fajtaje
löltet az OMFI Tanács, agrotechnikájuk szabadalmát pedig 
az OTH fogadta el (Földesi Dezső agrármérnök, ov} Az 
addigi mákfajták morfintartalmát kétszeresen meghaladó 
jelöltet jelentettünk be. Az OMFI Tanács elfogadta 'Koz
mosz' ószimák, 'Maud' konyhakömény, 'Bohémélet' mur
vásmák, 'Negro Caballo' barnamustár és 'Lujza' Leuzea 
fajtáinkat 

A GYNKI kv. kutatói létszáma épp olyan mértékben 
csökkent, mint az összes dolgozóké: folyamatosan 36-ról 
24-re, mégis 140 publikációnk jelent meg .. Részt vettünk az 
MI A „ Biomassza hasznosítási lehetőségek" felmérésében, 
s e kérdéskör gyógynövény vonatkozásai szerepeltek az 
1984 .. évi akadémiai kiadványban. Egy--egy kandidátusi, 
illetve akadémiai doktori értekezést (Bernáth.lenő) védtek 
meg munkatársaim, s 11 könyvrészletünk jelent meg kül
földi kiadványokban .. Az OTH 21 intézeti szabadalmat 
adott meg a 9 év során. 

Az Intézet bevételei névlegesen kevéssé, de reálér
tékben, az elvonásokat is leszámítva fOlyamatosan csök
kentek az 1981 és 1982 évi csúcsról az időszak végéig .. Az 
elitmagszaporítás, az anyarozs-drogtennelés és a minősítés 
(Hubay-Jámbor) teljesült, és segítette a költségek fedezé
sét, de nem volt elégséges a kutatási megbízások ki esésének 
pótlására .. Holott a MÉM 1985 évtől bevezetett, új fajtaju
talék rendszere lehetővé tette az addig ráfizetéses fajtafenn
tartás költségeinek fedezését, s évról-évre emelkedett a 
közvetítőkön keresztüli konvertibilis gyógynövény magex
pottunk értéke (1989-ben elérve a 2,3 MFt-ot) Nyárádiné 
Szabady Judit kandidátus irányításával 

1986-tól valamit javultak beruházási lehetőségeink, 
mert az évben elnyertük a MÉM öntözésfejlesztési pályá
zatát„ Ám ehhez az összeg másfélszeresét kellett saját erő
ből hozzátenni, hogy az egész szántóterület öntözhető le
gyen. Az 1987-ben az OMFB-vel kötött négyéves 
múszerháttér fejlesztés azért volt jelentős, mert annak de
vizaszükségletét világbanki pályázat elnyerésével az Inno
finance bank biztosította, és förintfedezetét csak részben 
kellett téríteni. A 9 év beruházása mintegy felére esett 
vissza a NIM időszakhoz képest (az időszak anyagi ráfor
dításait az összefoglaló ábra IpM része mutatja be). 

Nemzetközi kapcsolatainkban új, az egész világra kiter
jedő lehetőséget jelentett az!SHS-FAO „Newsletterof Me
di-cinalPlant.s" szerkesztése és félévenkénti megjelentetése 
1984 .. évtől kezdődően. 1983-ban az UN/DO 2 Gyógyszer
ipari Konferenciáján (Budapesten) résztvevők közül 20 
szakember, 1984-ben a FIP azévi kongresszusának 30 or
szágból érkezett 150 résztvevője tett látogatást az Intézet
ben. Ez utóbbi alkalommal Dahlgren svéd professzor nyi
totta meg az intézeti Kemotaxonómioi Kertet, amelyet 
rendszertani elmélete alapján, de elképzeléseim szerint éve
lő gyógynövényfajokcsoportjaival alakitottunkki Ekkorra 
készült el, és így bemutathattuk a pilisi génrezervácWs 
kertet is. 1985-ben a IUBS (Biológiai Tudományos Tár:sa
ságok Nemzetkőzi Szövetsége) tartotta Budapesten kong
resszusát, melyen a Szövetséghez tartozó JSHS-t képvisel· 
tem Ez utóbbi Végrehajtó Bizottságának budapesti, 198 7. 
évi ülésszakát mi készítettük elő, s azt a JUBS elnöke, 
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Salánki János akadémikus nyitotta meg .. Mindkét rendez
vény alkalmából sor került az Intézet meglátogatására 
1989 tavaszán azEurópaiBotanikus Kertek budapesti, aka
démiai ülésszakán el6adásban ismertettem a Kemotaxonó
miai Kert kialakítását, majd a résztvev6k kilátogattak az 
Intézetbe Az év őszén az IF:S (Nemzetközi Tudománya.s 
Alap) egyik szakbizottsága az intézeti épületben tartotta 
háromnapos ülését 

A 200-nál több egyéni és 16 csoportos látogatás sorából 
kiemelkedik, hogy Thatcher asszony, brit miniszterelnök 
1984 februárjában felkereste az Intézetet (a magyar minisz
terelnök-helyettes, az ipari miniszter és -miniszterhelyettes, 
valamint az angol nagykövet kíséretében). 

Ebben az id6szakban 130 külföldi kiküldetésre került 
sor, melyek közül legjelent6sebb a berlini XIV. Botanikai 
Kongresszus, ahol kemotaxómiai előadást tartottam és az 
LSHS egyik új, gyógynövény-genetikai hátterével foglalko
zó munkacsoportját alakítottuk meg .. 1982 óta betöltöttem 
az LSHS Gyógynövény Szekciójának (ezt az akkor tartott 
hamburgi kongresszuson emelték erre a szintre) elnöki 
tisztét, és erősödött a FAO-val az együttmúködés 

Az Intézet fennállása 75. éve alkalmából rendezett szim
pózium 1990-ben, Budapesten az ISHS keretében és annak 
firenzei kongresszusához csatlakozva valósult meg. Az 
egyhetes rendezvényen 26 ország 100 kutatója volt jelen, s 
a hazai társintézmények is bekapcsolódtak az eseménybe 
Az elhangzott előadások az ISHS „Acta Horticulturae" 
308.. kötetében kerültek közlésre 

Az év végével kértem nyugállományba helyezésem 
és megkezdődött a Gyógynövény Kutató Intézet rész
vénytársasággá alakítása 
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és Sz6l. K 1 osztályaként - 25. FM előterjesztés (840-82/ált/ 
1951) + M. T jóváhagyás (levéltári szám: XIX-K-1--<Jq) a 
Gyógynövény KutatO Intézet megalapítása - 26. 47.392/1958 a 
budakalászi tangazdaság átadása a GYNKI-nak - 27. 799/1982 
IpM a GYNKI megszúntetése + a GYNKI közös vállalat létreho
zásának elrendelése 

P I é tény i : The history of the Research Inffitute,for 
Medicina/Plants 

Ihe national, systematic research of medicinai plants in Hun
gary was started by Béla Páter, who headed the Station for Seed
examining in Kolozsvár at the end of the XIX Century. 
Circumstances of the First World War fOrced the Ministry of 
Agriculture to establish an Experimental Station For Medicinai 
Plant:s in Budapest (1915) Ibis independent, central institution 
had been headed by Károly Irk After the War Béla Augustin 
became the director of the Station, and he introduced a quality 
control system appreciated Iater on throughout Europe, as well as 
promoted research on adapting foreign species fOr cultivation, 
plant physiology and technology Just beföre and during the 
Second World War Károly Száhlender was leading the normali
zation and research activities of the Station. Ihe name of the 
Station was changed to Institute of Medicinai Plant:s Experimen~ 
tation by the Ministry in 1941. It was Ádám Boros, who fOught 
with the difficulties of placing (for the Institute 's building had been 
burnt), as well as with the reorganization (för the Quality Control
Department was separated), during the decade following the War 
The activities of the Institute could have been restarted by him in 
the frame of the newly named Research Institute for Medicinai 
Plant:s since 1951 

Péter Tétényi, as director of the Institute has developed the 
chemotaxonomic and agrobiological research since 1957 Super
visory auth,ority of the Institutewas changed from the Agricultural 
Ministry to the Ministry of Heavy lndustry, and the Institute 
became a member of the Pharmaceutical Trust (later on of Asso
ciation) from 1967. A new complex building was put up during 
five years, and quality control has returned into the scope of the 
Institute's duties since 1970 The lnstitute has functionned as the 
company of six Hungarian pharmaceutical factories belonging to 
the Ministry of lndustry since 1982 Ihe Research Institute 
became the plant biological background institution of the pharma
ceutical industry, by its recently bred highly active cultivars, by 
the patents, by the horticultural methods, by the analytical and 
isolation technics during the period of 1967-90. On theother s ide, 
it became a world-known and appreciated research center for 
medicinai and aromatic plants 
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