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AugustinBéla(1877-1954)

Pályám egyik meghatározó élménye volt, hogy 
egyetemista koromban Budapesten, a Múzeum 
körúti központi antikváriumban felleltem a máig is 
pótolhatatlan alapmunkát, Augustin Béla, Jávorka 
Sándor, Giovannini Rudolf és Rom Pál 1948-ban 
megjelent kétkötetes könyvét, a „Magyar Gyógy-
növények” c. alkotást (Stephaneum Kiadó). A má-
sodik	 kötet	 a	 legnagyobb	 magyar	 növényfestő,	
Csapody Vera által készített színes akvarelleket és 
Vajda László növényfényképeit tartalmazza. (Ké-
sőbb	mindkét	botanikus	művészt	személyesen	meg-
ismertem.)

Augustin Béla a hazai 
g yóg y növényk ut a t á s 
meghatározó egyénisége. 
A 100 éve, 1915-ben 
megalakult Gyógynö-
vény kísérleti Állomás 
(később Gyógynövény 
Kutató Intézet, ami ma is 
kft.-ként létezik) alapító 
igazgatója, aki a 20. szá-
zadban alkotó legneve-
sebb magyar gyógynö-
vénykutatók, többek kö-
zött Szathmáry Géza, Jáky (Janicsek) Miklós, Kabay Já-
nos, Békésy Miklós, Száhlender Károly (1938-ban átveszi 
az igazgatói feladatot) munkáját tette lehetővé. A Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság által 1977-ben megala-
pított „Augustin Béla emlékérem” kitüntetésben – az az-
óta eltelt időszakban – számos jeles kutató részesült a 
Társaság Gyógynövény Szakosztálya javaslatára. 

Augustin Béla Bogsánbányán (Krassó-Szörény me-
gye) született 1877. október 19-én. Középiskolai tanul-
mányait Temesváron, Nagyváradon és Budapesten (Rá-
kospalota) végezte. Budapesti egyetemi tanulmányait 
befejezve 1899-ben gyógyszerészmesteri vizsgát tett. 
Ezután dr. Deér Endre budapesti „Jó Pásztor” gyógy-
szertárába került. Deér javaslatára Svájcba utazott, ahol 
1901-től 3 éven át a világhírű Alexander Tschirch pro-
fesszor berni intézetében dolgozhatott. Itt készítette el 
disszertációját a paprikatermés szövettana témakörben. 
Doktori fokozatát megszerezve, a botanikus Mágocsy-
Dietz Sándor meghívására 10 évig Budapesten, a Páz-
mány Péter Tudományegyetem Növénytani Tanszékén 
a gyógyszerészhallgatók növénytan oktatását látta el. 
Számos jegyzetet és könyvet írt a gyógyszerész-gya-
kornokoknak és drogistáknak. Később „Gyógynövény-
termesztés” és „Gyógynövények ismerete” címen egye-
temi előadásokat tartott, eleinte a József Nádor Műsza-
ki Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, majd a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen. Az 1920-as évek 
végén, ezeken a helyeken kapott egyetemi magántanári 
képesítést. 1938-ban címzetes rendes tanárrá választot-
ták. Egészen 1948-ig végzett oktató tevékenységet.

Az oktatásba történt bekapcsolódása mellett a fő 
tevékenysége akkor kezdődött, amikor 1913-ban a 
Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó Szőlésze-
ti Kutató Intézethez került. Az ebből 1915-ben levált 
Szedercserje Állomáson kapta a feladatot, hogy 
szervezze meg a hazai gyógynövényügyet. Így jött 
létre még ebben az évben az önálló Magyar Királyi 
Gyógy növénykísérleti Állomás (1920-tól 1944-ig a 
Herman Ottó úton, majd 1950-től a Dániel út 40.-ben 
(1953-tól már, mint Intézet) 1973-ig, ezután mosta-

Amagyargyógynövénykutatáskiemelkedőalakjai
–visszatekintésaGyógynövényKutatóIntézetcentenáriumaalkalmából

I.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.	
A	több	részletben	megjelenő	közlemény	I.	részében	Augustin	Béla	életútjának	ismertetését	követően	a	kutatóin-

tézetekben	tevékenykedő	kiemelkedő	tudósokat	mutatja	be	a	szerző.	A	II.	részben	az	egyetemeken,	végül	a	gyógy-
szeriparban hírnevet szerzett gyógynövénykutatók életútjának ismertetésére kerül sor.
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náig Budakalászon), amelynek főmunkatársává, 
majd igazgatójává nevezték ki. Kiváló szervezőkész-
sége, nyelvtudása és széles látókörű tudása tette le-
hetővé érvényesülését. Itteni tevékenységét nyugdíj-
ba vonulásáig, 1938-ig fejtette ki. Helyettesének dr. 
Irk Károlyt választotta, aki korábban Páter Béla ve-
gyész munkatársa volt. Korai halála miatt segítsége 
nem sokáig tartott. Az igazgató dr. Száhlender Ká-
roly lett, aki a háborúban hadifogságba került és 
meghalt. Gyakorlatilag helyettese, dr. Rom Pál, a ne-
ves illóolajvegyész vezette az Intézetet 1945-ig.

Augustin Béla fő érdeme, hogy megszervezte a 
gyógynövénykutatás teljes egészét. Képviselte a 
gyógynövényügyet hazai (MGYT) és külföldi (FIP) 
fórumokon. A szocialista rendszer 1953-ban – oktató- 
és kutatómunkája elismeréseként – a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusi minősítéssel „jutalmazta”. 
1954. december 31-én, Budapesten hunyt el.

Nagy elismeréssel említjük nevét, mivel a budapesti 
állomás (intézet) élén, úttörő és modern szemlélettel 
sikerült kialakítania az európai színvonalú kutatást 
(faj- és fajtagyűjtemény, vetőmagtermesztés, nemesí-
tés, anyarozs ipari technológia, gyógyszerkönyvi és 
szabványos drogvizsgálat és ellenőrzés). Lényegében 
ugyanez maradt az Intézet tevékenységi köre a kutatás 
fénykorában is. 

Augustin Béla szellemi hagyatéka, széles látókörű 
szemlélete nélkül nem lehet sikeres a mindenkori ma-
gyar gyógynövénykutatás!

Forrás: 
1. Dános B.: Augustin professzor születésének 100 éves for-
dulóján. Herba Hungarica 17/3, 11-16 (1978). – 2. Péter H. 
M.: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II. 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, II. kötet, p. 21-22. 
(2013).

Kutatóintézetek

A szakmai-tudományos tevékenységüket kutató inté-
zetekben folytató kiemelkedő tudósaink közül Páter 
Béla, Kopp Elemér, Boros Ádám, Tétényi Péter, Máthé 
Imre és Nyiredy Szabolcs életét és életművét ismerteti 
a szerző.

Páter Béla 
(1860-1938)

A Kolozsváron 1904-ben alapított Gyógy növény-
kísérleti	Állomás	a	világ	első,	kizárólag	gyógynö-
vényeket	kutató	intézménye.	Tehát	előbb	jött	létre,	
mint	 a	 budapesti-budakalászi	 kutatóhely.	 Első	
igazgatója Páter Béla volt. 2008-ban, halálának 
70. évfordulóján ünnepi tudományos ülésen emlé-
keztek	meg	róla	és	munkásságáról.	Ebből	az	alka-
lomból külön könyvet jelentetett meg az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, a kolozsvári Evangélikus-
Lutherá nus Püspökség udvarán pedig emléktáblát 
helyeztek el. (Fia, Páter Károly professzor a gö-
döllői,	korábban	Agrártudományi	Egyetem	hajda-
ni rektora volt.)

Páter Béla 1860. szeptember 9-én a Sáros megyei 
Eperjesen született. Édesapja, az ősi szepességi szár-
mazású Páter Károly Lőcsén volt törvényszéki bíró. A 
hetedik gyermekként született Béla fiuk Lőcsén végez-
te elemi és középiskolai tanulmányait. A budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetemet és a József Nádor 
Műszaki Egyetemet látogatva 1883-ban szerzett termé-
szetrajz-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet.

1882 és 1884 között, a szintén lőcsei származású 
Klein Gyula professzor meghívására tanársegédként 
kezdte pályáját a Műszaki Egyetem Növénytani Tan-
székén, majd 1884-ben a Kassai Gazdasági Tanintézet 

növénytani tanárának 
nevezték ki.  Itt sok gaz-
dasági botanikai írást 
közölt, pl. a legfonto-
sabb pázsitfüvekről, a 
vetések kifagyásáról. 
1893-ban a Kolozsmo-
nostori Gazdasági Tan-
intézetbe, majd rövide-
sen Kolozsvárra került, 
ahol 1893-ban az Álla-
mi Vetőmagvizsgáló 
Állomás vezetésére ka-
pott megbízást. Eleinte a lóheremag tisztításával és 
arankamentesítésével foglalkozott, de 1904-ben 
gyógy növény-botanikus kertet és hatóanyag-vizsgáló 
laboratóriumot hozott létre. Ebből alakult ki még eb-
ben az évben az önálló Gyógy növénykísérleti Állo-
más, melynek 1931-ig volt az igazgatója. 

1906-ban a Kolozsvári Ferenc József Tudomány-
egyetemen „Paszulybetegségek” témakörben megkap-
ta növénymorfológiából és -ökológiából a magántanári 
képesítést. Ebben a státusban 1920-ig gyógynövényis-
meretet adott elő gyógyszerészhallgatóknak, miköz-
ben átmenetileg, 1913-14-ben a Növénytani Tanszéket 
is vezette. Fő tevékenysége 1910-től a Gazdasági Aka-
démián alakult ki. Mint igazgató, a tanári munka mel-
lett, gyógynövénykutatással foglalkozott. 1920-ban a 
hatalomváltozás után a magyar Földművelési Minisz-
térium felajánlotta számára a Budapesti Kertészeti 
Tanintézet igazgatói állását, de ő Kolozsváron maradt. 
1921-től meg kellett válnia igazgatói és tanári állásá-
tól, de 1931-ig megmaradt a Gyógynövény Kísérleti 
Állomás vezetőjének. Nyugdíjba vonulása alkalmából 
román kollégái nagy tisztelettel ismerték el úttörő 
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munkáját, a román kormányzat is több magas kitünte-
tésben részesítette. 

Botanizálás közben ért megfázása miatt kiújult tü-
dőgyulladását szervezete nem tudta leküzdeni, 1938. 
június 21-én szeretett városában, Kolozsváron meg-
halt.

Fő kutatási területe a termesztésbevonással és a ter-
méshozam-növeléssel kapcsolatos. A kék iringó, a 
gyöngy ajak, a fillérfű általa került be a gyógynövé-
nyek sorába. Egyaránt foglalkozott a vadon termő 
gyógynövényekkel („Plante medicinale salbatice”, 
1926) és a termesztett fajokkal („Cultura plantelor 
medicinale”, 1926). Első tudományos írása a Termé-
szettudományi Közlönyben jelent meg, amit a követ-
kező években több mint 70 cikk követett. 1922-től a 
kolozsvári botanikus kert román nyelvű folyóiratában 
is jelentek meg közleményei. Német és francia szakla-
pokban is beszámolt a Romániában termesztett 
gyógynövényekről. Utolsó nagyobb szabású műve, a 
magyar nyelvű „Csodahatású gyógynövények” (Ko-
lozsvár, 1936) jelentős szerepet töltött be az erdélyi 
természettudományos és egészségügyi ismeretterjesz-
tő irodalomban. Számos gazdasági botanikai tanköny-
ve kiváló szemléletről tanúskodik. 

Leghíresebb munkatársa Kopp Elemér professzor 
volt, aki – mint a kísérleti állomás igazgatója – méltó 
folytatója volt kutatásainak, mindaddig, amíg 1945-
ben meg nem szűnt a tevékenység Kolozsváron és át 
nem tevődött 1948-tól a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemre. 

A kolozsvári gyógynövénykutató állomás rövid 
fennmaradása ellenére világszerte például szolgált. 
Páter Béla egyénisége nagy hatást gyakorolt a maros-
vásárhelyi gyógynövényiskola kiteljesítőire, Rácz Gá-
borra, Rácz-Kotilla Erzsébetre és Csedő Károlyra, to-
vábbá agrobotanikai téren Szabó T. Attilára.

Forrás: 
1. Kopp E.: Páter Béla, a magyar gyógynövénykutatások 
megalapozója. Gyógyszerészeti Értesítő 3, 3-7 (1957). – 2. 
Rácz-Kotilla E., Rácz G.: 100 éve alapította Páter Béla a ko-
lozsvári Gyógynövény Kutató Intézetet. Kanitzia – J. of 
Botany 12, 13-24 (2004). – 3. Farkas Z., Lázár L. szerk.: Pá-
ter Béla emlékezete: megemlékezés halálának 70. évfordu-
lójára (Kolozsvár 2008. június 20-22.). Erdélyi Múzeum 
Egyesület, Kolozsvár, p. 10-112. (2010).

 
Kopp Elemér
(1890-1964)

Nevét és egyéniségét közvetve ismertem meg job-
ban. Amikor 1991-ben Rácz Gábor és felesége 
Pécsre költöztek, szinte minden találkozásunk al-
kalmával emlegették „Kopp bácsit”. Kopp vegyész-
mérnök volt ugyan, de a növényvilágot jól ismerte, 
sőt	a	marosvásárhelyi	gyógynövény-botanikus	kert	

alapjait	is	ő	hozta	létre.	Legendásan	szerény	maga-
tartása, „atyai humanitása” miatt számomra is ro-
konszenvessé vált. 

Kopp Elemér 1890. au-
gusztus 17-én született 
Kolozsváron. A Buda-
pesti Műszaki Egyete-
men szerzett vegyész-
mérnöki diplomát, majd 
1916-ban ugyanitt dok-
tori oklevelet. A Bot-
falusi Cukorgyárban ka-
pott vegyészmérnöki ál-
lást. Ebben az időben 
könyvet írt a cukorrépa 
nit rogéntar talmáról. 
1923-ban Páter Béla meghívására a Kolozsvári 
Gyógynövény Kísérleti Állomásra került. Tanítványi 
kapcsolat és szeretet alakult ki Páter Béla és Kopp kö-
zött, olyannyira, hogy egyértelművé vált a kutatás irá-
nya. Az intézetben Kopp Elemér főleg az illóolaj-tar-
talmú növények (pl. Carum carvi, Coriandrum 
sativum, Angelica archan gelica, Salvia sclarea, 
Mentha piperita, Lavandula fajok, Rosa damascena, 
Pelargonium roseum) kémiai vizsgálatát végezte. Az 
eredményekről több mint 30 cikkben, főleg német 
szaklapokban számolt be. Az ópiumból kinyert alkalo-
idokról szóló dolgozatára a szaklapok hosszú ideig hi-
vatkoztak. Figyelme kiterjedt a gyógynövények mor-
fológiai sajátosságaira és a Romániában vadon termő 
fajok vizsgálatára is.  

1948-ban meghívták a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemre professzornak. Hozzákez-
dett a gyógynövénykert létesítéséhez. A mai napig ez a 
botanikus kert Európa egyik leggazdagabb gyógynö-
vény-génbankja. Nagy eredménynek számít az is, hogy 
beindította a máknemesítést és az alkaloidok (főleg a 
morfin) mennyiségi analízisét. Kidolgozta a morfin nefe-
lometriás meghatározását. A „Marosvásárhelyi mák” 
morfintartalma elérte az 1%-ot. Kutatásait 1957-ben – a 
Tiszavasvári Gyár javaslatára – Kabay-emlék érem ado-
mányozásával ismerte el a magyar gyógyszerészet. 

Termesztési kísérleteket végzett a szteroid-alap-
anyagként fontos Solanum aviculare törzsekkel. Mun-
katársaival, tanítványaival a Maros-völgyben előfor-
duló csipkebogyó populációk C-vitamin tartalmának 
változékonyságát sikerült igazolni.

Több cikkely készítésével vett részt a Román 
Gyógyszerkönyv VII. és VIII. kiadásában. Egyetemi 
jegyzetei (Farmakognózia I-III., 1953, 1956, 1957) út-
törő munkák. Romániában elsőként volt farmakog-
nózia-doktoranduszok témavezetője. Az 1950-es évek-
ben a Román Nagy Nemzetgyűlés elnöksége a Mun-
kaérdemrend harmadik fokozatával és érdemes pro-
fesszori címmel ismerte el munkásságát.
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1964. január 19-én, Marosvásárhelyen hunyt el. Te-
vékenysége nyomán a híres kolozsvári Páter-iskola ak-
tivitása Marosvásárhelyen folytatódott és teljesedett 
ki. Utóda Rácz Gábor professzor volt, aki feleségével 
együtt a legnagyobb tanítványi szeretettel és megbe-
csüléssel ragaszkodott személyéhez. 

Forrás:
1. Rácz G.: Kopp Elemér (1890-1964). Acta Pharmaceutica 
Hung. 34, 97-98 (1964). – 2. Rácz G., Rácz-Kotilla E.: Kopp 
Elemér, a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar professzo-
ra (1890-1964). In: Pál-Antal S., Simon Zs. (szerk.): Teremtő 
életek, marosvásárhelyi személyiségek. Mentor Kiadó, Ma-
rosvásárhely, p. 187-194.  (2011). – 3. Rácz G., Rácz-Kotilla 
E., Szabó L. Gy.: Gyógynövények ismerete. A fitoterápia és 
alternatív medicina alapjai. Galenus Kiadó, Budapest 
(2012).

Boros Ádám
(1900-1973)

Nagy ajándék pályámon, hogy egyetemi tanulmá-
nyaimat	befejezve	első	kutatóintézeti	munkahelye-
men, az Országos Agrobotanikai Intézetben mun-
katársa és tanítványa lehettem a magyar botanika 
egyik leghíresebb tudósának, Boros Ádámnak. A 
botanikai	 osztály	 vezetőjeként,	 majd	 nyugdíjas	
szaktanácsadójaként	térképezte	fel	a	magyar	flóra	
gazdasági	értékű	vad	fajait,	miközben	kedvenc	tu-
dományterületén újabb és újabb mohafajokat talált 
meg a Kárpát-medencében. A bryológia (mohák 
tudománya) nemzetközileg elismert szaktekintélyé-
nek	tartották.	Jávorka	Sándor	mellett	ő	volt	a	ma-
gyar	 flóra	 legjobb	 ismerője.	 Hely-	 és	 fajismerete	
legendás volt!

Boros Ádám 1900. no-
vember 19-én, Budapes-
ten született. Édesapja 
Boros Rudolf rajz sza-
kos középiskolai tanár, 
festőművész volt. Anyja 
Müller Auguszta, aki-
nek apja és testvére ne-
ves, természetbarát és 
művészetkedvelő buda-
pesti gimnáziumi taná-
rok voltak. Általuk már 
korán megszerette a ter-
mészetet, a magas hegyek világát. Gyerekkorában 
nagy hatással voltak rá korának legnevesebb botani-
kusai is, így Cserey Adolf, Jávorka Sándor és Degen 
Árpád. Nem csoda, hogy korán eljegyezte magát a bo-
tanikával és a mohák tudományával.

1918-ban a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
természetrajztanár-szakos hallgató lett. Oklevelének 

megszerzése után megvédte doktori értekezését („A 
hazai Verbascum-fajok és hybridek trichomáinak 
rendszertani	 jelentősége”). Már egyetemi évei alatt 
asszisztált a gazdasági botanika és genetika iskolate-
remtő nagy tudósa, Szabó Zoltán professzor mellett.

1922-ben a Gyógynövénykísérleti Állomás szolgá-
latába került szakdíjnoki beosztással. Miközben mo-
hakutatásai révén hamarosan elismert szaktekintéllyé 
vált, mezőgazdasági növénytanból, majd gyógy- és ve-
gyipari növénytan tárgykörben magántanárrá habili-
tált. Később, 1948-ban e képesítések alapján címzetes 
egyetemi tanári címben részesült.

1938-ban a Vetőmagvizsgáló Intézetben főleg 
gyombiológiai kutatást végzett, 1944-től 3 éven át a 
budapesti Állatorvosi Főiskolán a növénytan tanára 
lett. (Őt követte a gyógyszerész végzettségű Modor 
Vidor.)

1945. augusztus 1-től az akkor már Gyógynövény 
Kutató Intézet igazgatójává nevezték ki. Az ostrom 
utáni újjászervezés nehéz feladatait vállalta magára. 
12 éven át kiemelkedő érdemeket szerzett a Kárpát-
medence gyógyászati szempontból fontos fajainak fel-
kutatása terén, továbbá kidolgozta a külföldön is kere-
sett magyar drogok botanikai jellemzését, a vonatkozó 
magyar szabványleírásokat.

1957-ben a Földművelésügyi Minisztérium igazga-
tói beosztása alól mentesítette, helyette politikai szem-
pontból alkalmas személyt nevezett ki. Ekkor Jánossy 
Andor, később akadémikus meghívására a tápiószelei 
Országos Agrobotanikai Intézet alapító tagjaként a 
Botanikai osztályt szervezte meg. Ebben az évben 
„Magyarország mohaföldrajza” c. értekezésével el-
nyerte a biológiai tudományok doktora fokozatot. 

Több mint 700 tudományos és ismeretterjesztő köz-
leménye jelent meg. Mohakutatásait a „Bryogeo-
graphie	 und	 Bryoflora	 Ungarns” c. monográfiában 
(Akadémiai Kiadó, 1968) összegezte. Gyógynövény-
tárgyú cikkeiben a következő növényeket tárgyalta: 
menta, erdei pajzsika, orvosi székfű, hunyor, ökör-
farkkóró, kakukkfű, vidrafű, konyhakömény, kanka-
lin, beléndek, fagyöngy, mézcirok, szappangyökér, 
cserszömörce, gyűszűvirág, macskagyökér, édesgyö-
kér, ezerjófű, őszi kikerics, kálmos, nadragulya, anya-
rozs, turbolya, kapor. „Magyarország Kultúrflórája” 
sorozatban írt monográfikus művei is nagyrészt 
gyógynövényekről szólnak: turbolya, jóféle sáfrány, 
levendula, kapor, szöszös ökörfarkkóró.

Mint a Gyógynövény Kutató Intézet 12 évig műkö-
dő igazgatója példásan biztosította a kibontakozó ku-
tatási területek témavezető kutatóinak munkáját. Csak 
felsorolva: Kabay János (mák), Békésy Miklós (anya-
rozs), Jáky (Janicsek) Miklós (olajipari növények, fő-
leg ricinus), Szathmáry Géza (termesztés), Modor Vi-
dor,	Sulyok	Győző,	Száhlender Károly, Rom Pál (drog-
vizsgálatok), Giovannini Rudolf (kereskedelmi szabá-
lyozás). A forgalmazással kapcsolatos minőségellen-
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őrzési feladatkör az Országos Mezőgazdasági Minő-
ségellenőrző Intézethez (OMMI) került 1957-ig, majd 
továbbra is, 1970-ig (Giovannini és Rom Pál szakmai 
irányításával). 

Boros Ádám igazgatósága idején 3 osztály alakult 
ki összesen 12 kutatóval és 10 laboránssal: 1. Anya-
rozs-termesztés 2. Virágos növények, 3. Növényké-
mia. A kutatási témák megszabták az Intézet további 
feladatvállalásait is: 1. Anyarozstermesztés (Békésy 
Miklós, mellette dolgozott a Pécsről származó, fiatal 
Garay András növényfiziológus, aki később az MTA 
tagja lett, majd az USA-ban vállalt munkát), 2. 
Digitalis kutatások (Ligeti Géza, Szabó Zoltánné), 3. 
Vadon	 termő	 és	 külföldi	 gyógynövények	 kultúrába	
vétele (ricinus – Augustin Béla, Szathmáry Géza, 
szürke repcsény, kálmos, vidrafű, kutyabenge, fá-
tyolvirág, székfű, beléndek, metelmaszlag, gyapjas 
gyöngyajak, ammi), 4. Illóolajnövény-kutatás (leven-
dula – Szathmáry Géza, Szalay Pál, Gubányi Emil, 
koriander – Szalay Pál, becses libatop – Gubányi 
Emil, borsmenta – Szathmáry Géza, továbbá kapor, 
cickafark fajok), 5. A szteránvázas glikozidákat tar-
talmazó növények termesztése (Solanum-fajok, ma-
dárcsucsor – Szathmáry Géza, Szalay Pál, külső: Tu-
zson Pál a Gyógyszeripari Kutató Intézetből), 6. Ru-
tin tartalmú növények (pohánka, tatárka, japánakác 
– Gubányi Emil), 7. Alkaloida-mákkutatások (mor-
finmák-nemesítés – Sárkányné Kiss Irén, külsőként: 
Sárkány Sándor).

1973. január 2-án, rövid szenvedés után hunyt el 
Budapesten. Nyolc virágos növényt neveztek el róla. 
Gyógynövény-kutatási tevékenységét díjjal nem is-
merték el, de a botanikusok 1998-ban díjat alapítottak 
emlékére. Boros Ádám-díjban részesülnek azok, akik 
jelentős eredményt érnek el a Kárpát-medence flóra- 
és vegetációkutatásában. 

 
Forrás:
1. Szabó I. L., Szabó L. Gy. szerk. (2008): Boros Ádám Bre-
viárium – Emlékkönyv dr. Boros Ádám tiszteletére. Pannon 
Egyetem Georgikon Kar, Keszthely. – 2. Szabó L. Gy. 
(1990): Fejezetek a magyar gyógynövénykutatás történeté-
ből. Boros Ádám, a Gyógynövény Kutató Intézet igazgatója 
(1945-1957). Gyógyszerészet 34 429-437 (1990).

Tétényi Péter
(1924-2009)

1984-85-ben,	 közel	 egy	 évig	 Pécsről	 hetente	 in-
gázva	Budakalászra	jártam	dolgozni,	a	Minősítési	
Csoportot vettem át a nyugdíjba vonuló dr. 
Lassányi Zsuzsa kandidátustól. (Még korábban, 
Boros Ádám igazgatósága idején a gyógynövény 
minősítési	 részleget	 az	 Országos	 Mezőgazdasági	
Minőségellenőrző	 Intézethez	 csatolták,	 majd	 újra	
Budakalászra, az „új” Intézet feladatkörébe so-

rolta az illetékes hatóság, a Nehézipari Miniszté-
rium. Hogy miért a nehézipari? A gyógyszeripari 
növények kutatásával indokolták…). A jól felsze-
relt	Gyógynövény	Kutató	Intézet	vonzónak	tűnt,	de	
kutatási igényemnek nem tett eleget, mivel – biz-
tonsági okokból – tilos volt a laboratóriumban és 
könyvtárban	dolgozni	munkaidő	után.	A	„rendőri	
stílus” idegen volt számomra (pl. a dolgozók eltá-
vozása után a kerítés mögött, szabadon eresztett 
vérebek	riasztották	el	a	morfinmák	iránt	„érdeklő-
dő”	 tolvajokat),	 ezért	 ez	 az	 álláshelyem	„belföldi	
tanulmányútnak”	minősült	számomra.	A	rövid	idő	
alatt mégis számos értékes tapasztalatra tettem 
szert	és	sok	kitűnő	kollégát	ismertem	meg.

Tétényi Péter 1924. jú-
nius 8-án, Budapesten 
született ügyvédcsalád-
ban. A Bolyai Gimnázi-
um befejezését követően 
1943-ban felvételt nyert 
a Kertészeti Főiskolára. 
A háborús viszontagsá-
gok után, 1947-ben ta-
nulmányait befejezve 
okleveles kertészmér-
nök lett.  Utána Svédor-
szágban és Belgiumban 
tartózkodott, majd hazatérve 1950-től az Agráregye-
temre került, ahol 1957-ig tanársegédként, majd ad-
junktusként dolgozott. Közben a földimogyoró egyed-
fejlődéséről összeállított értekezésével 1955-ben kan-
didátusi fokozatot szerzett. 

Kedvező kapcsolatai révén 1957-ben a Földműve-
lésügyi Minisztériumban kinevezték a Gyógynövény 
Kutató Intézet igazgatójának, felváltva Boros Ádámot. 
Ezt a státust töltötte be 1990-ig. Az új, modern intézet 
Budakalászon alakult ki és a – gyógyszeripari növé-
nyek kutatása miatt – a Nehézipari Minisztérium fel-
ügyelete alá került.

Kiváló munkatársai közül Vágújfalvi	Dezső bioló-
gus, később az ELTE Növényélettani Tanszékének do-
cense (1931-1990) és a ma is tevékeny Tyihák	Ernő ké-
mikus tudását is kiaknázva, elkészítette és 1964-ben 
megvédte „Infraspecifikus kémiai taxonok és gyógy-
növénynemesítés” című disszertációját, melynek nyo-
mán az MTA a biológiai tudományok doktora fokozat-
ban részesítette. Művét 1970-ben jelentette meg 
„Infraspecific	 chemical	 taxa	 of	medicinal	 plants” cí-
men. Ezáltal – mint kemotaxonómus – nemzetközi hí-
rűvé vált. Ebben nagy szerepet játszott francia, angol 
és német nyelvtudása és széleskörű nemzetközi kap-
csolatrendszere. Leginkább társszerzőkkel közösen 
számos (közel 300) cikket, könyvfejezetet írt, mintegy 
félszáz szabadalom jelzi gyakorlatorientált tevékeny-
ségét.
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1973-ban a szegedi József Attila Tudományegyete-
men c. egyetemi tanárrá választották.

A tudományos és társadalmi közéletben számos 
vezető pozícióra kérték fel (pl. MAE Gyógynövény-
termesztési Szakosztály, MGYT Gyógynövény 
Szakosztály, MTA Tudományos Minősítő Bizottság 
stb.). Tagja lett a barcelonai Királyi Gyógyszeré-
szeti Akadémiának, a Francia Nemzeti Gyógysze-
részeti Akadémiának, 1972 és 1980 között alelnö-
ke, majd elnöke a FIP Gyógynövény Szekciójának, 
1977-től 1992-ig az ISHS Gyógynövény Munkacso-
portjának. 1972 és 1978 között az ENSZ Kábítószer 
Bizottságának is tagja volt. Igen sok tanulmány-
úton, tanácsadói kiküldetésen és nemzetközi konfe-
rencián vett részt szerte a világon, Kenyától és Ma-
dagaszkártól kezdve Amerika és Távol-Kelet szá-
mos országáig. 

Több külföldi és hazai szaklap szerkesztőbizottsági 
tagjaként működött közre. Kiemelhető, hogy 1962 és 
1991 között a Herba Hungarica és a Newsletter of 
Medicinal and Aromatic Plants főszerkesztőjeként ért 
el nagy érdemeket.      

Munkatársai közül Bernáth	 Jenő professzor említ-
hető meg, mint igazgatóhelyettese. Ismeretes, hogy 
Bernáth Jenő később a Kertészeti Egyetemen, az önál-
lóvá vált Gyógynövénytermesztési Tanszék vezetője-
ként folytatta Hornok László (1941-1991), fiatalon el-
hunyt egyetemi docens kiemelkedő tevékenységét.  
(Korábban a Zöldségtermesztési Tanszékhez tartozott.)  

Tétényi Péter 2009. február 26-án, Budapesten 
hunyt el. Az általa létesített és Dahlgren kemotaxo-
nómiai rendszere szerint felépített botanikus kert őrzi 
emlékét Budakalászon, a mai kft. udvarán.

Forrás: 
1. Bernáth J.: In memoriam prof. dr. Péter Tétényi 1924-
2009. J. of Herbs, Spices and Medicinal Plants 15(2), 129-
130 (2009).

Máthé Imre
(1911-1993)

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudo-
mányi Osztálya 1959-ben Máthé Imrét válasz-
totta a „Magyarország Kultúrflórája” sorozat-
monográfia	 főszerkesztőjévé.	 A	 szerkesztőbi-
zottságnak 45 éve vagyok tagja. Így – nagy sze-
rencsémre	 –	 közelebbről	 is	 volt	 alkalmam	
megismerni a magyar botanikusok által köztisz-
teletnek	 örvendő	 tudóst.	 Az	 erdélyi	 gyökerű	
Máthé Imre szikár, büszke tartású, határozott-
ságot	és	jóindulatot	sugárzó	arca	ma	is	előttem	
van.	Igazi	tudós	volt,	távol	állt	tőle	mindenfajta	
önteltség	és	erőszakosság.	A	tudományt	–	a	szó	
legnemesebb értelmében – alázattal szolgálta. 
Mindenre	kiterjedő	figyelmessége,	tapintatossá-

ga,	 segítőkészsége	 felejthetetlen.	 Máthé	 Imre,	
mint	 botanikus	 hosszú	 időn	 át	 gyógynövényku-
tatással is foglalkozott. 

Debrecenben született 
1911. január 21-én. Isko-
láit az elemitől az egye-
tem befejezéséig Debre-
cenben végezte. Kiváló 
tanárainak példája és 
gyermekkori érdeklődé-
sének kibontakozása 
tették botanikussá. Ta-
nári szakdolgozatát a 
klorofillról és a szén-di-
oxid-asszimilációról 
írta. Bölcsészdoktori ér-
tekezését a hortobágyi Ohat-erdő botanikai-cönológiai 
elemzéséből készítette 1933-ban. Figyelme a Tisza 
menti szikes ártéri erdők tanulmányozására irányult. 
Közlemények sorát jelentette meg a Tisza, Körös és 
Berettyó menti ártéri erdők botanikai-cönológiai sajá-
tosságairól. 

Egyetemi magántanári habilitációját Magyarország 
flóraelemeinek kutatása témakörből tartotta. Ezt kö-
vette 1940-től egyetemi magántanári és adjunktusi te-
vékenysége Debrecenben, anyaegyetemén, az akkor 
még Királyi Magyar Tisza István Tudományegyete-
men, ahol florisztikai növényföldrajz tárgyat adott elő.

1942-ben meghívást kapott a pallagi Mezőgazdasá-
gi Akadémiára növénytani előadások és gyakorlatok 
rendszeres megtartására. Így került kapcsolatba a me-
zőgazdasági kutatással. Megtartva tudományegyetemi 
feladatait, Pallagon is oktatott és itt megalapította az 
agrobotanikai kertet fajtagyűjtemények létesítése cél-
jából. Különösen gazdag génbankot hozott létre rizs-
ből és szójából. A rizzsel szárazságtűrési kísérleteket 
végzett és Magyarországon elsőként nemesített olyan 
rizsfajtát, amely öntözés és árasztás nélkül is termést 
hozott.

A pallagi Gazdasági Akadémia, ill. Főiskola meg-
szüntetésekor főiskolai tanári állása is megszűnt. 
Azonban kinevezték a Budapesti Agrártudományi 
Egyetem Mezőgazdasági Karának Növénytani Tan-
székére nyilvános rendes egyetemi tanárnak. Itt mun-
katársaival és számos tanítványával együtt a hazai ré-
tek, legelők és gyepek botanikai kutatását végezte, ez-
zel is úttörő példát mutatva. 

1954-ben az MTA levelező tagjává választották, el-
ismerve elméleti és gyakorlati kutatási eredményeit és 
irányító tevékenységét. Közben két alkalommal a már 
Gödöllőn működő Agrártudományi Egyetem rektora-
ként látott el áldozatos feladatot. 1955-ben Kossuth-
díjban részesült. A korra jellemző módon, helytállása 
következtében, még 1956-ban egyetemi állása meg-
szűnt. 
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1957-től a Gyógynövény Kutató Intézethez került 
tudományos munkatársnak. Hamarosan több, fontos 
tanulmánya jelent meg, pl. „Vadon termő gyógynövé-
nyeink arealgeográfiai viszonyai”, „Gyógynövények 
és a modern növényföldrajz”. Leginkább a hatóanyag-
képződés ökológiai összefüggéseit kutatta. Intenzív 
munka alakult ki a kamilla, cickafark, az üröm, majd 
az 1950-es évek végén a kis télizöld meténg vonatko-
zásában. 

Miközben a kultúrflóra monográfia-sorozat főszer-
kesztője lett, több monográfia főszerzőségét is elvál-
lalta: orvosi csucsor (1965), réti ecsetpázsit (1968), réti 
komócsin (1972), görögszéna (1975), kamilla (1979).

Közben új munkahelyre került, 1964-től nyugdíjba 
meneteléig a vácrátóti MTA Botanikai Kutató Intéze-
tében működött főmunkatársként, majd tudományos 
tanácsadóként. Itt folytatta vegetációkutatási és ható-
anyag-produkciós kutatásait társulva fiával, ifj. Máthé 
Imrével, aki ugyanitt dolgozott fitokémikus főmunka-
társként. Nemzetközileg is elismert eredményeket ér-
tek el kemotaxonómiai vonalon (pl. Solanum nemzet-
ség, Apocynaceae, különösen Amsonia, Rhazya). Az 
Intézet gyógynövény-gyűjteménye lehetővé tette, 
hogy 1964-től 25 éven át közel 150 tanulmány jelent 
meg hazai és külföldi szaklapokban.

1986-ban, az MGYT – a Gyógynövény Szakosztály 
25 éves jubileumán – Augustin Béla emlékérem kitün-
tetésben részesítette. 

1970-ben Máthé Imrét az MTA r. tagjává választot-
ták. „Növények, növényegyüttesek produkció vizsgála-
ta	 különböző	 környezeti	 körülmények	 között” című 
székfoglaló előadásában nagyszámú fitomassza- és ha-
tóanyag-produkcióbiológiai vizsgálatait összegezte. 

Számára a békés családi környezeten kívül a legna-
gyobb örömöt az jelentette, hogy mindkét fia gyógy-
növény szakterületen lett professzor: ifj. Máthé Imre 
Szegeden, Máthé Ákos Budapesten, majd Mosonma-
gyaróváron.

Tartalmas, példás élete 1993. május 2-án ért véget. 
Kutatása által alakult ki Magyarországon a modern, 
gyógynövényekre is alkalmazható produkcióbiológia.   

           
Forrás:
Szabó L. Gy.: Emlékezés Máthé Imre akadémikusra. 
Gyógy szerészet 37, 583-584 (1993).

Nyiredy Szabolcs
(1950-2006)

Még Svájcban dolgozott, de már készült visszatérni 
Magyarországra, amikor személyesen felkeresett 
Pécsen,	ahová	–	nem	sokkal	látogatása	előtt,	1985-
ben	 –	 a	 Gyógynövény	 Kutató	 Intézetből	 a	 pécsi	
(Baranya Megyei) Gyógyszertári Központba kerül-
tem	 gyógytermék-fejlesztő	 főmunkatársnak.	 Véle-
ményemet kérte, hogy érdemes-e megpályázni a 

budakalászi intézet igazgatói állását. Tájékoztatá-
som alapján megnyugvással vette tudomásul, hogy 
egy nagy múltú intézményt érdemes tovább fejlesz-
teni.

Nyiredy Szabolcs 1950. 
június 7-én született 
Budapesten. Ősei erdé-
lyi unitárius család tag-
jai. Apai ágon: dédapja 
Nyiredy János ügyvéd, 
nagyapja dr. Nyiredy 
Géza (1861-1914), aki 
Kolozsváron, a Ferenc 
József Tudományegye-
temen szerzett termé-
szetrajz-földrajz szakos 
tanári oklevelet, majd 
Fabinyi Rudolfnál doktorált kémiából, és aki gyógy-
szerész-gyakornokokat oktatott 25 éven át Kolozsvá-
ron, nagy megbecsülést érdemelt ki szűkebb hazájá-
ban. Végül édesapja, a Budapesten született id. dr. 
Nyiredy Szabolcs (1922-2005) vegyészmérnök, c. 
egyetemi docens, aki fizika-kémia szakos tanárként 
vívott ki nagy érdemeket a Richter Gedeon Gyógy-
szergyár Központi Analitikai Laboratóriumának veze-
tőjeként.  

Nyiredy Szabolcs 1971-ig vegyészmérnök-hallgató 
volt a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmá-
nyait, ahol 1975-ben gyógyszerészi oklevelet, majd 
1976-ban doktori diplomát kapott. 1975-től 1983-ig a 
SOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézetében – 
Verzárné Petri Gizella vezetése alatt – volt tanársegéd, 
majd adjunktus. Már akkor elkezdte a modern műsze-
res analitikai vizsgálatokat és a rétegkromatográfiás 
módszerek magas szintű fitokémiai alkalmazását. 

1983-ban tudományos ösztöndíjasként Zürichbe ke-
rült, ahol az ETH (Eidgenössische Technische Hoch-
schule) Gyógyszerészeti Intézetében dolgozott Sticher 
professzor irányításával. Közben itthon, 1985-ben 
kandidátusi fokozatot szerzett. Folytatva svájci mun-
káját, hamarosan egyetemi docensként kapcsolódott 
be az ottani oktatásba. Nyolcéves zürichi tanulmány-
útja meghatározta további karrierjét. Igen sok kutatási 
kapcsolatot létesített azáltal is, hogy a Journal of 
Planar Chromatography főszerkesztői feladatát látta 
el. Az analitikai kémia elválasztástechnikai tökéletesí-
tésével számos új eredménnyel gazdagította a tudo-
mányterületet és a fitokémiát. 

Hazatérve megpályázta a Gyógynövény Kutató In-
tézet igazgatói állását. Miután elnyerte, 1991-től halálá-
ig látta el az Rt.-vé alakult intézet elnök-igazgatói fel-
adatait. A hagyományokat folytatva magas szintre fej-
lesztette a modern kémiai analitikai módszerek nö-
vénynemesítésben való alkalmazását. Sorra rendezett 
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nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat (pl. 
„Balaton Symposium on High-Performance Sepa ra-
tion Methods”). 13 elválasztási eljárást szabadalmazta-
tott, mintegy 150 cikk szerzője vagy témavezetője volt. 
1991-ben a kémiai tudományok doktora, 1992-ben a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem c. professzora 
lett. 1996-ban az ELTE habilitált doktorrá, egyetemi 
magántanárrá avatta. 1996-ban alapította meg az önál-
ló Magyar Elválasztástudományi Társaságot. 

2004-ben az MTA Kémiai osztályának javaslatára 
az MTA levelező tagjává választották (székfoglalójá-
nak címe: Elválasztástudomány a gyógynövénykutatás 
szolgálatában). Ő lett az MTA Kémiai Osztályának 
legfiatalabb akadémikusa. 

Öt könyve közül a legnagyobb elismerést a „Planar 
Chromatography – a retrospective view for the Third 
Millenium” c. mű (Springer, 2001) váltotta ki.  

Eközben, 2000 után, hallatlan szorgalommal és 
pontos időbeosztással felfrissítette az MGYT munká-
ját, négy évig főtitkárként, majd elnökként. Többek 
között nevéhez fűződik a „Magyar Gyógyszerész-
(tudományi) Társaság” név újbóli bevezetése, továbbá 
aktív részese volt a gyógyszerészi foglalkozási doktori 
cím kivívásának.

Munkáját, eredményeit mindenhol nagyra értékel-
ték. Ez a tény önmagában a legnagyobb elismerés. 
2005-ben Gábor Dénes-díjban részesült.

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudomá-
nyi Szakán – Szolcsányi János akadémikus, akkori 
szakvezető kezdeményezésére – terveztük, hogy be-
vonjuk a gyógyszerészoktatásba. Ez a vágy már nem 
teljesülhetett; 2006. október 30-án hosszú, türelemmel 
viselt betegség után, Budapesten elhunyt.   

Nyiredy Szabolcs munkássága a magyar gyógynö-
vénykutatás csúcspontját jelentette. 

 
Forrás:
1. Péter H. M.: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatko-
zásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, (2002). – 2. 
Görög S.: Nyiredy Szabolcs (1950-2006). Magyar Tudo-
mány 167, 387-388 (2007).

szaBó, L. Gy.: Prominent scientists of medical plant 
research in Hungary – a historical review in centenary of 
the Medical Plant Institute – Part 1

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

Továbbképzés a biológiai gyógyszerekről
Tisztelt Kolléga!
Manapság egyre többször halljuk, hogy az új gyógyszerek nagy része biológiai készítmény. Hallhatunk monoklonális antitest gyógyszerekről, biohasonló ké-
szítményekről, és további számos olyan információ, új fogalom jut el hozzánk, amiknek pontos jelentésével nem vagyunk teljesen tisztában. Nem csoda, hisz 
ezek a készítmények számos tekintetben különböznek a hagyományos kismolekula hatóanyagú gyógyszerektől, és helyes alkalmazásuk sok új és speciális is-
meretet kíván. Csak néhány példa a fehérje hatóanyagok esetében felmerülő sajátosságokra: ezeket a gyógyszereket parenterálisan, tipikusan subcutan ada-
golják, melyre speciális eszközöket használnak, adagolási időközük hosszabb, általában két hét. Kiemelt figyelmet kell fordítani a stabilitásukat biztosító, az 
aggregáció lehetőségét csökkentő megfelelő tárolásukra. Immunoge nitásuk következtében új típusú mellékhatások jelenhetnek meg. Teljesen új fogalom a 
követő molekulák esetében használt biohasonlóság/bioszimilaritás. 

Miután új területről van szó, az egészségügyi szakemberek; orvosok, gyógyszerészek ismerete ma még számos vonatkozásban hiányos, és tapasztalható 
némi bizonytalanság e korszerű készítmények alkalmazásával kapcsolatban.

Ezért határoztuk el, hogy a biztonságosabb betegellátás érdekében oktató anyagot készítünk egészségügyi szakemberek számára a fejlett terápiás készít-
ményekről. Az oktató anyag elektronikusan érhető el, az ismereteket hat modulban tárgyaljuk (1. Biológiai gyógyszerek: definíció, csoportjaik, előállításuk és mi-
nőségi jellemzőik sajátosságai, a biohasonlóság jelentése. 2. A gyártástechnológiai változtatások és a biohasonló készítmények fejlesztése közötti hasonlóságok 
és különbségek. 3. Hasonló biológiai készítményekre vonatkozó klinikai követelmények. 4. Indikáció extrapoláció biohasonló monoklonális antitest gyógyszerek 
esetében. 5. A biohasonló gyógyszerek felcserélhetősége és helyettesíthetősége. 6. Farmakovigilanciai megfontolások a biológiai készítmények esetében.). 

Az oktatási anyag távoktatásként akkreditálásra került az GYOFTEX és OFTEX rendszerben, így továbbképzési pont jóváírása is kérhető, akár modulonként 
is, a modul végén található tesztkérdések helyes megválaszolása esetén. Az oktatási anyag a bejelentkezés során szükséges regisztrációt követően ingyene-
sen érhető el, 2015. február 1. után a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság honlapján (www.mgyt.hu) keresztül.

Minden érdeklődő szakembert biztatunk, hogy oktatási anyagunk megismerésével, elsajátításával gyarapítsa, frissítse ismereteit a korszerű terápiás ké-
szítményekről.
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