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Áldás vagy átok? 
2017 gyógynövénye: a mák 

 

2017-ben az „Év gyógynövénye” a mák 
(Papaver somniferum L., Papaveraceae), 
amely egyszerre áldás és átok az emberiség 
történetében. A morfin már az ősidők óta 
ismert fájdalomcsillapító szer, míg diacetil-
származékának, a heroinnak a fogyasztása 
hatalmas rombolást hozott a nyugati világ-
ban. A Kis-Ázsiából származó mák az arab 
népekkel folytatott kereskedelem révén, 
illetve a Római Birodalom provinciáiból 
került Európába, ahol szinte minden ország-
ban elterjedt. 
A korábbi évek gyógynövényeivel (máriatö-
vis, citromfű, galagonya, kamilla) szemben a 
mák alapvetően ipari gyógynövény. Ha-
zánkban két ökotípusát termesztik: a „tava-
szi mák” fajták tenyészideje 120-160 nap, 
míg az „őszi mák” éréséhez 250-270 nap 
szükséges. A sok porzóval rendelkező, fehér 
vagy rózsaszínű szirmú virágokból (1. kép) 
fejlődik ki az üreges, többrekeszű toktermés, 
amelynek rekeszfalain helyezkednek el az 

étkezési célra alkalmas magvak. Az éretlen 
toktermés megkarcolása révén kifolyó tej-
nedv beszárad, ezt összegyűjtve nyerik az 
ópiumot (Opii pulvis normatus − standardi-
zált ópiumpor, Ph.Hg.VIII.). 
 
 

 
1. kép: Virágzó mák 

Fotó: Dr. Farkas Ágnes 
 
 

Hazánkban ópiumot nem állítanak elő, a 
hazai gyógyszeripari nyersanyag az érett 
máktok, amely fenilalaninból képződő alka-
loidokat (0,5-3,5%) tartalmaz. Fő alkaloidjai 
a fájdalomcsillapító és euforizáló hatású 
morfin, a köhögéscsillapító hatású kodein; 
valamint a görcsoldó és köhögéscsillapító 
hatású, félszintetikus úton kialakított gyógy-
szerek alapanyagául szolgáló papaverin, 
narkotin és tebain. A mák magja viszont 
gyakorlatilag alkaloidmentes, ugyanakkor 
zsíros olajban (40-55%) és fehérjében (20-
25%) gazdag. 
 

Dr. Farkas Ágnes
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A fitoterápia alkalmazásának és 
oktatásának története Pécsen 

I. Előzmények 
 

A gyógyszerészképzés tanrendjében 
speciális, gyógyszerészi szaktárgy a 
farmakognózia. Korábban gyógynövény- és 
drogismeretnek nevezték a ma is kötelező 
szaktárgyat. Jól tudjuk, de nem árt 
hangsúlyozni, hogy a farmakognóziát azért 
szükséges oktatni, mert a gyógynövények 
alkalmazásához hiteles, megbízható tudásra 
van szükség. Farmakognóziai alapműveltség 
nélkül a fitoterápia aligha válhat a modern 
farmakoterápia részévé. Félművelt és laikus 
„gyógyítók” – a kuruzslás és csalás 
melegágyát megteremtve – félrevezetik az 
egészségre törekvő fogyasztókat, többnyire 
az internet és reklámozás erőszakos 
információira hallgatva.   
Ma még nagyobb szükség van a fitoterápia 
magas szintű oktatására, mint valaha. Te-
kintve, hogy a farmakoterápia (beleértve a 
fitoterápiát) orvos és az általa felállított di-
agnózis nélkül veszélyes öngyógyítássá fa-
julhat, indokolt lenne, ha minél több orvos-
tanhallgató és orvos ismerné meg a gyógy-
növények (drogok) alkalmazási lehetőségeit. 
E törekvésben, országos viszonylatban úttö-
rő volt néhai Petri Gizella professzor. A 
Budapesti Orvostudományi Egyetemen kur-
zusokat vezetett be orvostanhallgatóknak, 
1991-ben megalapította a Magyar 
Fitoterápiás Társaságot. Szoros kapcsolat 
jött létre a neves urológussal, Frang Dezső 
professzorral, majd Fehér János klinika-
igazgató, belgyógyász professzorral.  
Kiemelendő továbbá a „szegedi gyógynö-
vény-iskola” (Szendrei Kálmán, Tóth László, 
Csupor Dezső, korábban Háznagy András, 
Minker Emil) máig folyamatos küzdelme 
(számos kritikai értékelés, továbbképző cikk 
és előadás, orvostanhallgatók oktatása). A 

küzdelem szó azt is kifejezi, hogy a gyara-
podó hamis információk, termékek tömegé-
ben folyamatos kritikai szemléletet szüksé-
ges biztosítani az igazi és maradandó érté-
kek felismeréséhez.  
Pécsen az első gyógynövény-alkalmazási 
próbálkozás a Mecsek első nagy botanikusa, 
Nendtvich Tamás (1782-1858) nevéhez fű-
ződik. A Késmárkon született gyógyszerész 
1804-ben került a városba. Első útja a Me-
csekre vezetett. Leírta, hogy mennyi hasznos 
gyógynövény él a hegységen. Hamarosan a 
pécsi Mecsek déli oldalán egyre bővülő ker-
tet létesített, amelyben a gyümölcsökön kí-
vül a gyógynövények is helyet kaptak. Hor-
vát Adolf Olivér (1907-2006) ciszterci pap-
tanár, a Mecsek növényvilágának nemzetkö-
zileg is ismert botanikusa műveiben felso-
rolta azokat a flórakutató elődöket, akik so-
kat tettek a hegység növényzetének megis-
merése terén, többek között Kitaibel Pált, 
Janka Viktort, Borbás Vincét, Sadler Józse-
fet, Simonkai Lajost, valamint a pécsi 
Nendtvich Tamást és fiait, Nendtvich Ká-
rolyt, Nendtvich Vilmost, továbbá Balek 
Rudolf gyógyszerészsegédet és Majer Móric 
ciszterci szerzetestanárt.  
Baranya megye gyógynövényeinek legkivá-
lóbb ismerője Baranyai Aurél (1903-1983) 
gyógyszerész volt. Ő volt az első, aki Pé-
csett és környékén (pl. Ormánságban) olyan 
értékes népgyógyászati adatokat gyűjtött, 
amelyek máig is forrásul szolgálnak. A nála 
fiatalabb Horvát Adolf Olivértől olyan nö-
vényismereti tudásra tett szert, hogy képes 
volt összeállítani Baranya megye gyógynö-
vény-listáját. 1956-ban kiemelt díjjal ismerte 
el a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
(MGYT) „Pécs város és környékének 
gyógynövényei” c. pályamunkáját.  Ennek 
köszönhető, hogy az MGYT Pécsen szervez-
te meg Baranyai Aurél segítségével az I. 
Magyar Gyógynövény Szimpóziumot (1961. 
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május 27.). „A gyógynövényügy Baranyá-
ban” c. előadásában összegezte a gyógynö-
vények értékét, felsorolva a korábbi szak-
emberek működését. Kiemelte a népi 
gyógyászat kutatásának fontosságát: „A népi 
gyógyászat hömpölygő, termékenyítő, áradó 
ősfolyam, amit ezer tiszta vizű patak táplál. 
Természetes, nemes, vad erő, örökre szóló.” 
1972. október 28-án a Pécsi Akadémiai Bi-
zottság (PAB) székházában az MGYT 
Gyógynövény Szakosztálya először tűzte 
napirendre a népgyógyászat ügyét. „A népi-
es gyógyászat szerepe a modern gyógyszer-
kutatásban” című ankéton Rácz Gábor ma-
rosvásárhelyi professzor is előadást tartott. 
1975. március 25-én a pécsi akadémiai 
székházban – a PAB Biológiai és Mezőgaz-
dasági Szakbizottsága és az MGYT Gyógy-
növény Szakosztálya közös rendezésben – 
etnobotanikai tanácskozás zajlott le, amely-
nek tárgya volt az etnobotanikai gyűjtések 
jelentősége a szellemi hagyományok, népi 
gyógymódok és a növényvilág géntartaléka-
inak megőrzésében. Az előadók között volt 
Baranyai Aurél és az akkor még fiatal     
Kóczián Géza nagyatádi gyógyszerész (ké-
sőbb járási főgyógyszerész), Szabó István 
keszthelyi egyetemi oktató (később tanszék-
vezető egyetemi tanár), és e sorok írója. 
Baranyai Aurél és Rácz Gábor példája nyo-
mán kezdett fellendülni a Dél-Dunántúlon 
az etnobotanikai-népgyógyászati kutatás, 
ami 1975-től Erdélyre és Felvidékre is kiter-
jedt. A tudományos igényű és máig is elis-
mert értékmentő, Kárpát-Európa sok helyére 
kiterjedő munka fő szervezője és összegező-
je Kóczián Géza (1942-1987) nagyatádi fő-
gyógyszerész volt. Sokszor hivatkozott dok-
tori disszertációja („A hagyományos pa-
rasztgazdálkodás termesztett, a gyűjtögető 
gazdálkodás vad növényfajainak etno-
botanikai érékelése” 1985, Mosonmagyar-
óvár) nem régen, 2014-ben jelent meg 

könyv alakban (Nagyatádi Kulturális és 
Sport Központ kiadásában). 
1977. december 16-án, Augustin Béla szüle-
tésének 100. évfordulója alkalmából az 
MGYT emlékérmet alapított. Ezen a napon 
elsőként az országban Baranyai Aurélt is-
merték el „Augustin-emlékérem” kitüntetés-
sel. 1979. december 7-én megalakult az 
MGYT Gyógynövény Szakosztályának Dél-
Dunántúli Csoportja. A fellendülő kutatás, a 
gyógynövények népi felhasználásának gyűj-
tése és rendszerezése kiterjedt a hatóanya-
gok fitokémiai értékelésére is. 1981. május 
18-21-én a Salgótarjánban megrendezett 
országos gyógynövény-konferencián a dél-
dunántúli csoport több tagja tartott előadást.  
 

II. Termékfejlesztés 
 

Az 1980-as évek elejétől a Baranya megyei 
Gyógyszertári Központ laboratóriumaiban 
fitokémiai és termékfejlesztési tevékenység 
vette kezdetét. „Mecsek gyógytea” termék-
család kialakításával és engedélyeztetésével 
foglalkozott a Gyógynövény Laboratórium, 
e sorok írójának irányításával. A vállalat 
hamarosan gyógyteákra kapott forgalomba 
hozatali engedélyt az Országos Gyógyszeré-
szeti Intézettől. Az OGYI-ban Lipták József, 
akkori főigazgató-helyettes közreműködésé-
vel ezek a gyógytea-keverékek, mint gyógy-
termékek, elsők között kaptak regisztrációt. 
Az alapanyag-beszerzésben úttörő szerepet 
vállalt néhai Erb Pál agrármérnök. Külön 
gyógyteakészítő üzem létesült az Ürögi fa-
sor 2/a-ban lévő központ udvarán. A mun-
kába 1986-ban bekapcsolódott Botz Lajos, 
aki a vácrátóti akadémiai Botanikai Kutató 
Intézetből került a szakfelügyeleti laborató-
riumba. Három évig Molnár Béla részvéte-
lével a fitokémiai vizsgálatokban működtek 
közre. (Mindketten farmakognózia-szak-
gyógyszerészi képesítést is szereztek.) 
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Mikulásik Endre bánokszentgyörgyi gyógy-
szerész kezdeményezésére ígéretesnek lát-
szó állatgyógyászati teakeverékek próba-
gyártása is lehetségessé vált. A forgalmazás-
ra kellő marketing hiányában nem került sor.   
A Galenusi Laboratóriumban Jagicza Alajos 
és Oláh Imre együttműködésével sikerült 
kidolgozni – elsők között az országban – 
táprend-kiegészítő tabletták (búzakorpa, 
búzacsíra, csicsóka, alma, szójafehérje) 
gyártástechnológiáját. Ezek egy részét szol-
gálati szabadalomként jegyezte be a Talál-
mányi Hivatal. A búzakorpa tablettát éveken 
át sikerrel forgalmazta a Baranya megyei 
Gabonaforgalmi Vállalat. Ekkor vezette be a 
központ – ifjabb Szekeres Sándor buzdításá-
ra – Kerbolt Kornél sajátos technológiával 
készített „Fokhagyma Pilula” készítményé-
nek gyártását. A kisüzemi technológia fel-
támasztotta az elavultnak nevezett gyógy-
szerformát és átmeneti ideig keresett 
galenusi termék lett belőle. 1989-ben a vál-
lalati kutató-fejlesztő munka befejeződött. 
Az állami vagyon magánkezekbe került. A 
privatizáció során a teák gyártási és forgal-
mazási jogát részben a Herbária Vállalat 
(később Rt.), részben a pécsváradi Mecsek-
Drog Kft. vette meg a fokozatosan átalakuló 
Gyógyszertári Vállalattól. A vállalat egyik 
részéből lett a Pannonmedicina Gyógyszer-
ellátó Vállalat, majd 1996-tól a Pannon-
medicina Gyógyszerkereskedelmi Rt., majd 
Zrt. amely 2011-től máig a Hungaropharma 
Zrt. logisztikai egységeként „pécsi átrakó 
bázis”. A korábbi üzemből, a Galenusi La-
boratóriumból alakult ki a pécsváradi 
Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft. Ehhez 
csatlakozott később az önállóságát félig-
meddig megtartó, budakalászi Gyógynövény 
Kutató Intézet Kft. 
A pécsváradi Mecsek-Drog Kft. 1986-ban 
alakult meg. A Gyógyszertári Központban 
kidolgozott és engedélyeztetett Mecsek 

gyógytea-keverékekkel gazdagodott termék-
választéka („Mecsek teacsalád” mellett él-
vezeti és gyümölcsteák, engedélyezett 
gyógytermékek, regisztrált étrend-kiegészítő 
és italkészítésre alkalmas szálas és filterezett 
teák). A teakészítő üzem és a termékválasz-
ték folyamatos bővülése és növekvő forgal-
ma jelenleg is lehetővé teszi a folyamatos 
fejlődést.  
1990-ben fontos esemény következett be. 
Pécsett megalakult a Melius Alapítvány. 
Kellermayer Miklós professzor és tanítvá-
nyai, Kőszegi Tamás laboratóriumi orvos, 
továbbá Karácsony Ferenc orvos-
természetgyógyász az egészségügyi tevé-
kenységet folytató Alapítvány mottóját így 
adták meg: „egészségesek és betegek testi-
lelki megújulásáért”. Alapelvükhöz („har-
mónia a természettel, az emberekkel, önma-
gunkkal”) hűen alakították meg cselekvési 
céljaikat. A 27 éve működő Melius Alapít-
vány első elnöke Karácsony Ferenc számos 
népi hagyomány megőrzésére törekedve – 
többek között – szorgalmazta a „böjt és 
lékúra” egészségügyi előnyeit és alkalmazá-
sát. Ennek következtében az alapítvány a 
figyelmet a vegyszermentes gyümölcsök és 
zöldségek felé irányította. Az új és máig 
funkcionáló elnök, Kőszegi Tamás (akkor: 
egyetemi docens) kezdeményezte, hogy 
Visnye-széplakon, a Zselic egyik legszebb 
részén épüljön ki az alapítvány tájháza, táj-
központja. Itt kezdődött meg a zselici gyü-
mölcs-tájfajták sokféleségének és a népi 
gyümölcs-feldolgozási technikák (pl. 
lényerés, aszalás) megismerése. A gazdasági 
növények felhasználása kiterjedt a rostban 
gazdag „Melius kenyér” készítésére (keres-
kedelmi forgalomba is került), továbbá a 
tisztító kúrához szorosan kapcsolódó „Meli-
us Tisztító Teakeverék” kidolgozására, elő-
állítására és forgalomba hozatali engedé-
lyeztetésére. A teakeverék készítését a Bak-



Farmakognóziai Hírek – XII. évf. 40. szám 
 
 

5 
 

sán létrejött gyógynövényüzem vállalta. 
1997-ben alakult meg családi vállalkozás-
ként a „Schmidt und Co. Gyógy- és Fűszer-
növény Kereskedelmi Kft.” Baksán. Az 
üzem főleg Ormánságból gyűjtött gyógynö-
vények primer feldolgozásával „bio-
minőségű” drogokat állít elő jelenleg is. A 
vállalkozás jelentős exporttevékenységén 
kívül, Lakócsán épített teakészítő üzemben 
filteres és szálas gyógyteák készítésével is 
foglalkozott. (Az ormánsági Lakócsán, a 
’Páduai Szent Antal’ patika tulajdonosa 
Brantner Ottó gyógyszerész volt, néhai 
Brantner Antal egyetemi docens, 
szentlőrinci múzeumalapító gyógyszerész 
nagybátyja.) 
A baksai gyógynövényüzem és a Melius 
Alapítvány között jó kapcsolat jött létre, így 
a tea-gyógytermékek „Melius” márkanéven 
kerültek forgalomba. Egyik teakeverék-
termékük, a „Melius Lábápoló Gyógynö-
vény-keverék” külsőleges hatását orvosi 
vizsgálatok is igazolták, amelyeket az akkori 
pécsi Honvéd Kórházban Szalkai Iván bőr-
gyógyász főorvos végzett. Az alapot pécsi 
népgyógyász, Vig István lábápoló kisiparos 
tapasztalatai adták. A kezeléseket bérelt he-
lyiségekben, az érvényes egészségügyi sza-
bályok betartásával, hatósági engedéllyel 
végezte eleinte Harkányban, majd Pécsett. 
„Vig bácsi” haláláig maga állított elő láb-
ápoló vizes főzetet (ahogy nevezte, „párla-
tot”: fűzfakéregből, szalicilsavból, fahéjké-
regből és körömvirágból) lábgombásodás, 
talprepedezés és – nem egyszer üszkösödő – 
lábszárfekélyek kezelésére.  
Kezdettől fogva jó szakmai kapcsolat alakult 
ki a baksai gyógynövény üzem és a Pécsi 
Tudományegyetem Növénytani és Farma-
kognóziai Tanszékével. A gyógyszerészkép-
zés megindulása (2000) után a képzés felújí-
tás alatti épületében (Rókus u. 2/a.) 2003-
ban ideiglenesen a földszinten elhelyezkedő 

Farmakognóziai Tanszék teljes droggyűjte-
ményét Schmidt József üzemvezető adomá-
nyozta. A bemutató gyűjtemény a 
„Nendtvich-terem”-nek elnevezett előadó-
ban kapott helyet. (Azóta máshová került, s 
az elnevezés is megszűnt.) E sorok írójának 
könyvszerű jegyzetei (Teadrogok a 
fitoterápiában, 2000 és Gyógynövény-
ismereti tájékoztató, 2005) a cég anyagi tá-
mogatása nélkül nem jelenhettek volna meg. 
Az 1990-es évek elejétől tevékenykedik 
Tamásiban a Bio-Fontana Labor Bt., amely-
nek vezetője országosan elismert természet-
gyógyász, Csurgó Sándor. Az általa alkal-
mazott fitoterápiás módszereket hasznosan 
egészítik ki biotermékei és Marsi Klára 
gyógyszerész krém- és tinktúra-
készítményei. A Tamásiban folyó termé-
szetgyógyászati tevékenység (pl. reflexterá-
pia, manuálterápia, homeopátia, fitoterápia) 
– különösen a kezdeti években, mint pozitív 
gyakorlati példa – hasznosan egészítette ki a 
pécsi oktatási profilt. 
Ugyancsak ebben az időszakban kezdett 
kibontakozni Pécsen Fodor Csaba vegyész 
illóolaj-lepárló laboratóriuma, amelyet Rácz 
Gábor és e sorok írója ebben az időben ke-
resték fel közös, aromaterápiával összefüggő 
terveket ajánlva. Ezek nem realizálódtak, a 
cég elköltözött. Ma a kis pécsi laborból Ke-
repesen „Silvestris és Szilas Kft.” néven 
gyártó- és forgalmazó üzem fejlődött ki, a 
korábban Kerepestarcsán elért gyógynö-
vény-termesztési eredményeket is haszno-
sítva.           
 

III. Képzés tanfolyamokon és a pécsi egye-
temen 
 

A fitoterápia-oktatás helyi történetében kivé-
telesen jelentős gazdagodás következett be 
1991-ben. Ekkor került Pécsre a nyugdíjba 
vonuló Rácz-házaspár. A pécsi és az innen 
kisugárzó oktatási és ismeretterjesztő tevé-
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kenységük – országos vonatkozásban is – 
kiemelkedő volt az 1990-es években és az 
ezredforduló utáni évtizedben.  
Rácz Gábor és felesége, Rácz-Kotilla Erzsé-
bet Magyarországra települése 1991-ben 
zajlott le. Az év nyarán e sorok írója, Erb 
Pál agrármérnök kíséretében látogatást tett 
marosvásárhelyi otthonukban, ami a híres 
gyógynövény-botanikuskert szomszédságá-
ban terült el. Közös kirándulásra került sor 
Ráczék neves tanítványainál, Rosenberg 
Lászó berethalomi gyógyszerésznél, továbbá 
Zágoni Elemér csíkkarcfalvi gyógyszerész-
nél. Ráczék búcsúja Marosvásárhelytől nem 
volt könnyű, de rövidesen sikerült Magyar-
országra érkezni, részben átköltözni. A lelki-
leg is nehéz időszak közös könyv fokozatos 
írásával, megannyi levél váltásával telt. 
(1992-ben meg is jelent: Gyógynövényisme-
ret – a fitoterápia alapjai, Babulka Péter 
szerkesztésében, a Sanitas Természetgyógy-
ászati Alapítvány kiadásában). 1991. június 
24-én Szabó István tanszékvezető szervezé-
sében mindketten előadást tartottak Keszthe-
lyen, a Pannon Agrártudományi Egyetem 
rektori tanácstermében a marosvásárhelyi 
Orvosi-Gyógyszerészi Intézetben folyó 
gyógynövénykutatás négy évtizedéről.      
Augusztus elején rövid ideig Budapesten, 
néhai Grynaeus Tamás, orvos-etnográfus 
lakásán tartózkodtak, majd év végéig foko-
zatosan Pécsre költöztek. Minderre úgy ke-
rülhetett sor, hogy a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem akkori oktatási rektorhelyettese, 
Kellermayer Miklós professzor – Kőszegi 
Tamás tantárgyfelelős javaslatával egyetért-
ve – 1991. július 22-én kelt levélében örö-
mét fejezte ki, hogy „A természetes gyógy-
módok tudományos alapjai” című fakultatív 
orvosi tantárgy oktatásában szívesen venné-
nek részt.  
Ily módon lettek „díjtalan vendégtanárok” és 
kezdték meg 1992-ben az oktatást orvostan-

hallgatóknak. A „Fitoterápia” speciális kol-
légiumot Rácz-Kotilla Erzsébet II-IV. éves 
hallgatóknak, „A természetgyógyászat tu-
dományos alapjai” fakultatív tantárgyat V. 
éves hallgatóknak  Rácz Gábor tartotta. A 
tantárgyak felelőse Kőszegi Tamás volt.   
1992. januárban Rácz Gábor részletes terve-
zetet készített a belga CAIG (Jumet) és a 
Drávaholding Rt. együttműködéséről, ho-
meopata gyógyszereket előállító és forgal-
mazó vállalkozás létesítése céljából. A terv 
nem valósult meg.  
Ettől az évtől kezdte meg tevékenységét a 
Magyar-Francia Fitoterápiai Alapítvány. Az 
elnöki funkciót Rácz Gábor és Paul Goetz 
(Strasbourg) fitoterapeuta orvos, a titkárit 
pedig Babulka Péter töltötte be. Számos 
tanfolyamot, hétvégi továbbképzést szervez-
tek. Az Alapítvány mintegy három éven át 
nagyban hozzájárult a francia fitoterápiás 
gyakorlat megismeréséhez.    
1992-ben rendkívüli lendülettel láttak hozzá 
tudásuk, tapasztalataik átadásához. Az év 
során különböző szintű tanfolyamok, to-
vábbképzések és előadások egész sorát tar-
tották, a fontosabbak: továbbképző tanfo-
lyam gyógyszerészeknek (Pannonmedicina 
Gyógyszerellátó Vállalat, Pécs – ugyaneb-
ben az időben a Gyógynövény Kutató Inté-
zet Rt. is továbbképző tanfolyamot hirdetett 
országszerte, így itt is), előadások a Szent-
Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen 
(Szeged, Tóth László közreműködésével), 
előadások vadon termő gyógynövényekről a 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem szak-
köröseinek és mérnöktanár-továbbképzésen 
(Budapest, Gyógynövény-termesztési Tan-
szék, Halászné Zelnik Katalin szervezésé-
ben), továbbképző előadások orvosoknak és 
gyógyszerészeknek (Sanitas Természet-
gyógyászati Alapítvány, Budapest – az 
Orvostovábbképző Egyetem, a Népjóléti 
Minisztérium, az Országos Gyógyszerészeti 
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Intézet és a Nemzeti Egészségvédelmi Inté-
zet egyöntetű támogatásával), továbbképző 
előadások orvosoknak (Drávaholding Rt., 
Pécs), előadások gyógynövény-értéke-
sítőknek (Ormánság Alapítvány, Drávafok, 
Páprád, Lantos Tamás felkérésére), előadá-
sok a szív- és érrendszeri betegségekről 
(Bélbetegek és Rokkantak Országos Egyesü-
lete, Budapest), tanfolyam gyógynövény 
gyűjtőknek és feldolgozóknak (Mezőgazda-
sági Szakmunkásképző Iskola, Sellye), alap-
fokú tanfolyam gyógynövénygyűjtők, -
termesztők és -feldolgozók részére 
(Drávaholding Rt., Pécs és Szekszárd, Tóth 
Sándor agrármérnök-igazgató és Szarka 
Elemér szervezésében), továbbá előadások 
és tanácsadások Kecskeméten, Harkányban, 
Tamásiban, Pécsváradon, Szekszárdon, Pé-
csen. A későbbi években Budapesten home-
opata továbbképzéseket is tartottak az Or-
vos-továbbképző Egyetemen, továbbá 
gyógynövény-ismereti előadásokat a soproni 
Németh László Közép-Európai Akadémián.  
1993-ban a pécsi Honvéd Kórház főorvosát, 
Szalkai Iván bőrgyógyász szakorvost kérte 
fel az 1991-ben megalakult Fitoterápiás Tár-
saság elnöke, Petri Gizella, hogy lássa el a 
főtitkári feladatokat. 1993. április 17-én az 
MTA pécsi székházában tartotta első vidéki 
rendezvényét a Magyar Fitoterápiás Társa-
ság. A konferencián Minker Emil elnökölt. 
Petri professzorasszony ünnepélyes keretek 
között nyújtotta át a Magyarországon tartóz-
kodó Rácz Gábornak és Rácz-Kotilla Erzsé-
betnek a MOTESZ-emlékérmet, a Társaság 
történetében első alkalommal.     
Az 1990-es évek közepétől rendszeres szak-
tanácsadói feladatokat láttak el a keszthelyi 
EGYM Vital Centerben (amely a „Golden 
Yacca” étrend-kiegészítő forgalmazásában 
és életmód-tanácsadásban játszott úttörő 
szerepet). 1998-1999-ben, Karácsony Fe-
renc szervezésében itt is nagyszabású, álta-

luk végzett szakképzési program valósult 
meg. A keszthelyi céggel való kapcsolat 
Rácz Gábor elhunyta után is megmaradt. 
Rácz Gábor 2013-ban bekövetkezett halálá-
val sem szűnt meg a fitoterápiás ismeretter-
jesztés. A „Természetgyógyász Magazin” 
2013-ban megkezdett rovata, a „Természet-
gyógyászat és Tudomány – Gyógynövény-
lexikon” folytatódik. A fitoterápiában hasz-
nált növények ismertetése havonta jelenik 
meg. Rácz-Kotilla Erzsébet aktivitása 92 
éves kora ellenére is töretlen, ma is szakta-
nácsadója a pécsi Farmakognóziai Intézet-
nek. Szép, színes gyógynövény-akvarelljei 
díszítik az Intézethez vezető folyosófalakat.  
Az utóbbi években Kőszegi Tamás egyetemi 
tanár klinikai laboratóriumi szemlélettel 
gazdagította a fitoterápiai stúdiumot. 2017 
őszétől a "Növények a terápiában és a táp-
lálkozásban" c. tárgy tantárgyfelelősi poszt-
ját Papp Nóra egyetemi docens látja el, Far-
kas Ágnes egyetemi docens, Horváth Györ-
gyi egyetemi docens és Bencsik Tímea szak-
gyógyszerész, adjunktus közreműködésével. 
A napra kész tájékozódáshoz nagy segítsé-
get jelent az OGYÉI honlapja, továbbá a 
pécsi Gyógyszerészeti Intézet irányításával 
elkészült „Gyógyterméktár” internetes adat-
bázis, ami lehetővé teszi a Magyarországon 
forgalmazott, több ezer gyógytermék, növé-
nyi gyógyszer, étrend-kiegészítő készítmény 
közötti gyors áttekintést.  
 

 
Prof. emeritus Szabó László Gyula 
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Hazai gyógynövényeink  
orvosi haszna − 

A múlt öröksége és a korszerű  
terápia  

 
 Valamennyi tudomány, kutatási terü-
let, majd az eredmények írásba foglalásának 
módja felveti a rendszerezés meghatározá-
sának kérdését.  Ezzel a problémával állt 
szemben Magyary-Kossa Gyula is, amikor a 
magyar gyógynövények hatásáról és orvosi 
használatáról készült munkáját (A hazai 
gyógynövények hatása és orvosi használata. 
Bp., Athenaeum, 1925.) állította össze.  

Így ír erről: „ A beosztás legkönnyebb 
volna akkor, ha tisztán vegytani alapon tör-
ténhetnék, vagyis úgy, hogy  gyógynövénye-
ket legfontosabb vegyi alkotórészük szerint 
osszuk csoportokba, egybefoglalva az alka-
loida-tartalmúakat, a gyantás, mézgás, illó-
olajos stb. növényeket: ez  a felosztás azon-
ban nem felel meg a mi céljainknak […] 
Legcélszerűbb, ha a rendszerbe osztást azon 
az alapon ejtjük meg, hogy az illető orvosi 
növény az emberi vagy  állati szervezetnek 
melyik részére van különös hatással? Itt is 
nehézségekkel fogunk találkozni, mert nincs 
olyan gyógynövény, mely a szervezetnek 
csupán egy bizonyos részére hatna. Ez a 
hatás kiterjed a testnek több részére is, s 
kivált, ha az adagot változtatjuk, ugyanazon 
orvosi növénynek egészen ellentétes és más-
nemű lehet a hatása. […] Egységes és egé-
szen következetes rendszert a 
gyógyszerhatástanban (pharmakodynamika) 
még eddig nem sikerült megállapítani és 
csakis a gyakorlati áttekinthetőség vezet rá 
bennünket, hogy mégis ahhoz a rendszerhez 
ragaszkodjunk, mely az orvosi növényeket 
elsősorban orvosi hasznuk és egyes szervek-
re való hatásuk szerint osztályozza.”   - 
„Nem valami „tudományos” rendszer ez, de 
a mi céljainknak egészen jól meg fog felel-
ni.”  
Tizenhat nagy csoportba osztotta a gyógy-
növényeket: 
Az idegrendszerre hatók – A szívre ható or-
vosi növények – A légzőszervekre hatók – A 
vesékre hatók – A genitális szervekre hatók  

- A veríték-elválasztásra hatók – Az élősdi-
ekre hatók – Helybeli hatású drogok – Ösz-
szehúzó hatásúak – Bőrizgatók – Hánytatók 
– Hashajtók – Illóolaj tartalmúak – Keserű 
anyagokat tartalmazók – Senyvesség ellene-
sek – Láz ellenesek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. kép: Remete Szent Antal, 
az ergotizmusban szenvedők védőszentje, 

anyarozsmérgezés következtében nyomorékká 
vált beteggel. 

Fotó: Dr. Kapronczay Katalin 
 

Ne gondoljuk azonban, hogy egy 
„szokásos” botanikai munkát készített a 
szerző, inkább izgalmas orvostörténeti, mű-
velődéstörténeti olvasmányként jellemezhet-
jük. A tizenhat csoportba tartozó növénynek 
elsődlegesen nem a botanikai jellegzetessé-
geit, hanem a szervezetre gyakorolt pozitív, 
vagy negatív hatását ismerhetjük meg. A 
leírások a szerző kiváló gyógyszerkutató - 
toxikológus volta mellett az elkötelezett, és 
ugyancsak kiváló orvostörténész Magyary-
Kossára utalnak. Egy-egy növény bemutatá-
sa során felidézi a legrégebbi idők feljegyzé-
seit, a korábbi századok gyakorlatát, a rég-
múlt orvosok tapasztalatait ugyanúgy, mint a 
legkorszerűbb laboratóriumi vizsgálatok 
eredményeit, nem egyszer utalva saját toxi-
kológiai kutatásairól közreadott írásaira is.   

Ezután olvassunk bele a kötetbe, tel-
jesen ötletszerűen.  

Ha azt hinnénk, hogy eleget tudunk 
az ópium élvezet és dohányzás történetéről, 
a nadragulya és a bürök tragikus hatásához 
kapcsolódó históriákról, még mindig talá-
lunk eddig nem hallott adalékokat. Vajon ki 
tudta eddig, hogy a sisakvirág mérgező hatá-
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sát Pietro-Andrea Mattioli egy halálraítélt 
gonosztevőn „próbálta ki” 1559-ben?  

A szerző hosszasan taglalja a külön-
féle fenyőfajokból kinyert terpentin haszná-
latát az iparban, miközben súlyos, ekcémára 
emlékeztető bőrbántalmakat okoz a rendsze-
resen ezzel az anyaggal érintkező munká-
soknak. A gyógyászatban viszont – egyéb 
alkalmazási területén túlmenően – régóta 
ismert fertőtlenítő, antiszeptikus hatása, a 
rosszul gyógyuló, fertőzött sebek kezelésé-
nél. Vagyis a sokat emlegetett „nagy mér-
tékben méreg, kis mértékben orvosság” elve 
érvényesül.  

Rendkívül szerteágazó, sok száz év 
távolába is visszatekintő az anyarozs, vagy 
más elnevezéssel rozsüszög hatóanyagának 
a szülészetben, nőgyógyászatban való fel-
használása. De ki emlékszik a kenyérlisztbe 
belekerülő anyarozs által okozott, rendkívül 
súlyos, gyötrelmes halált okozó 
ergotizmusra, melyet orbáncnak, pestisnek, 
leprának is gondoltak eleink a megtévesztő 
kórkép alapján? A szerző figyelmeztet az 
anyarozstartalmú kenyér folyamatos fo-
gyasztása által létrejövő idült ergotizmus (1. 
kép) lehetőségére, a többféle kóralakban 
jelentkező, visszafordíthatatlan mérgezési 
állapotra. Ő még csak a nagy ínység idején 
fogyasztott, vagy a gondatlanul készült, tisz-
títatlan őrlemény felhasználására utalt, a 
tudatosan teljes-kiőrlésű lisztből sütött pék-
árura nem is gondolt.           

Kellemesebb élményeket idéz az 
édesgyökér különféle fajtáinak, a belőlük 
nyert köhögés csillapító hatású szereknek a 
leírása, története. Magyary-Kossa szerint a 
legrégibb drogok közé tartozik, már az 
egyiptomi papiruszok és a régi kínai füves-
könyvek is írtak róla. Az édesgyökér legis-
mertebb és leggyakrabban használt nyers 
kivonata a medvecukor. A legkiválóbb med-
vecukrot Dél-Olaszországban gyártották, 
1910-ben csupán Cataniában hét medvecu-
kor-gyár működött, Olaszország teljes évi 
medvecukor-exportja akkor sok millió lírára 
rúgott. A szerző patriotizmusa azonban nem 
engedte elhallgatni, hogy az Orosháza kör-
nyékén termő édesgyökérből készült medve-

cukor ugyanolyan kiváló minőségű és cu-
kortartalma sem alacsonyabb.     

Pillantsunk be a sáfrány, mint fűszer, 
és mint gyógyszeralapanyag köré fonódó 
történetekbe. Bár nem a Kárpát-medencében 
őshonos a Crocus-félék családjába tartozó 
sáfrány, a régi magyar konyha kedvelt fű-
szerei között is megtaláljuk, hazai termelésé-
re is számos adatunk van. Elsősorban a Fel-
vidék lapályos régióiban (Trencsén és Tu-
róc-megye) termelték, a vándorkereskedés-
ből élő sáfrányos tótok, vagy más néven 
safranyikok juttatták el a háziasszonyokhoz. 
A sáfrány emellett legrégibb gyógyszereink 
közé tartozik, többek között már az Ebers-
féle papírusz receptjei is ajánlják szemészeti 
alkalmazását. Arról is vannak adatok, hogy a 
katonaságtól megmenekedni szándékozó 
férfiak a sorozás előtt nagy sáfrány tartalmú 
oldatot ittak, amitől bőrük erőteljesen besár-
gult, ál-sárgaságot előidézve.       

Folytathatnánk még az érdekesebb-
nél érdekesebb történetek idézését, de in-
kább a könyv olvasására ösztönzünk min-
denkit, aki botanikával, gyógynövényekkel 
foglalkozik és kedvét leli a régmúlt kurió-
zumainak megismerésében.   

Röviden ismerjük meg a szerzőt: 
Magyary-Kossa Gyula, 1909-ig Kóssa (Deb-
recen, 1865. jan. 8. – Bp., 1944. jún. 21.) 
orvos, farmakológus, orvostörténész, egye-
temi tanár, az MTA levelező tagja (1920). 
1888-ban végzett a budapesti egyetem orvo-
si karán, 1889-től a gyógyszertani tanszéken 
tanársegéd, majd adjunktus. 1894-ben a mé-
regtan magántanára, 1896-tól az Állatorvosi 
Főiskolán a botanika és a gyógyszertan nyil-
vános rendes tanára. Kutatásokat végzett a 
morfin és a mérgező növények hatástanáról, 
foglalkozott a mérgezések diagnosztikájával, 
gyógyszerhatástannal. Alapvető orvostörté-
neti kutatásokat végzett, a Magyar orvosi 
emlékek (I–IV. köt.) forrásfeltáró köteteiben 
összegezte az e témakörben összegyűjtött 
adatokat. 1921-ben az orvostörténelem 
rendkívüli tanára lett.  

                                                                               

Dr. Kapronczay Katalin
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PTE GYTK delegációjának 

látogatása Verőcén (Horvátország) 

 
 

2017. január 24-én a PTE GYTK részéről 

Prof. dr. Perjési Pál Dékán, valamint Prof. 

dr. Deli József, dr. Bencsik Tímea és dr. 

Papp Nóra szakmai látogatást tett Verőcén 

(Virovitica, Horvátország) dr. Győrvári 

Márk és dr. Győrvári Róbert (Szentlőrinc) 

kíséretében. 
 

 

1. kép: Polgármesteri Hivatal, Verőce 
 

A közel 21 000 fő lakosú településen a 

delegáció elsőként Ivica Kirin polgármes-

terrel és munkatársaival (Tihana Harmund, 

Development Agency) tárgyalt a Polgár-

mesteri Hivatalban a város gazdasági hely-

zetéről, adottságairól és pályázati lehetősé-

geiről (1. kép). Karunk felépítését, műkö-

dését és kutatási irányvonalait Dékán Úr 

mutatta be.  

A következő állomás a DAM cég székhe-

lye volt Lozanban (2-3. kép), amelyet az 

ország legnagyobb kamillatermesztő vál-

lalkozásaként tartanak számon. Az 1998 

óta családi vállalkozásban működtetett cég, 

amelyet Mario Mareković társtulajdonos 

mutatott be, közel 1500 hektár területen 

termeszt orvosi székfüvet. Ez évente több 

mint 800 tonna szárított drogot jelent, amit 

2000 óta Európa több teakészítő cégének is 

szállítanak. A cég területén megtekinthet-

tük a feldolgozósorokat, amelyek gépei 

mind saját fejlesztéssel készülnek. 
 

 

2. kép: DAM do.o. Lozan 
 

 

3. kép: Látogatás a DAM cégnél (balról jobbra 

Prof. Dr. Perjési Pál, Prof. Dr. Deli József,  

Dr. Győrvári Márk és Mario Marekovi ć) 
 

További szakmai programként a Spider 

Grupa cégnél tett látogatás szerepelt (4. 

kép). A szintén családi vállalkozásban 
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üzemeltetett egységet a vezetőség részéről 

Diana Bartolić mutatta be.  
 

 

4. kép: Spider Grupa 
 

A cég 200 hektár területen számos gyógy-

növényfajt termeszt. A látogatás során itt is 

megtekinthettük a feldolgozás során al-

kalmazott gépeket és lépéseket. Saját labo-

ratóriumukban az egyes drogok hatóanya-

gainak mennyiségi és szennyező anyagok 

analízisét végzik, így a vezetőség többek 

között minőségi vizsgálatokban látja a Kar 

intézeteivel a további kooperáció lehetősé-

gét.  

 

5. kép: Horvát Gazdasági Kamara  

megyei igazgatósága 
 

A nap utolsó szakmai állomása a Horvát 

Gazdasági Kamara Megyei kamarai igaz-

gatója, Milan Vanđura bemutatkozó elő-

adása volt, amelyben további információ-

kat kaptunk a város gazdasági helyzetéről, 

jelentősebb üzemeiről, terveiről, turisztikai 

helyzetéről és lehetőségeiről, valamint ma-

gyarországi kapcsolatairól (5. kép). A min-

den évben megrendezésre kerülő 

„Viroexpo” nemzetközi kiállításon többek 

között Barcs, Nagyatád, Kaposvár és 

Szentlőrinc is rendszeresen szerepel. 

 
6. kép: Patikaedények és bútorzat a  

ferences kolostorban 
 

Végül a nap a város ferencesrendi kolosto-

rának látogatásával zárult, ahol az egykor 

kórházként működő épületben régi patika-

edényeket, bútorzatot, 17-18. századi 

orvosbotanikai műveket és eszközök il-

lusztrációit tekinthettünk meg (6. kép). 

A közeljövőben a Kar tervezi Verőce kül-

döttségének fogadását a további együttmű-

ködés reményében, amely mindkét részt-

vevő számára ígéretes közös kutatási 

eredményeket hozhat a jövőben. 
           

          Dr. Papp Nóra 

(Fotók: Dr. Papp Nóra) 
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Gyógynövények  
mindennapjainkban 

 

Intézeti rajz- és fotópályázat  
eredményhirdetése 

 

A PTE GYTK Farmakognóziai Intézet 
által meghirdetett rajz- és fotópályázat 
2017. február 10-én lezárult. A beérkezett 
alkotásokat két kategóriában (rajz, fotó) 
rangsoroltuk és díjaztuk, illetve néhány 
munka az intézet állandó, „Gyógynövé-
nyek illusztrációkon” c. kiállításában is 
megtekinthető (1. kép).  
 

1. kép: A díjazott pályamunkák 
 

Díjazottak: 
Rajz kategória: I. díj:  Sólyom Katalin 
(Budapest), II. díj:  Szegleti Zsófia (Pécs) 
Fotó kategória: I. díj:  Vörhendi Nóra 
(Kaposfő), II. díj:  Pászk Norbert (Mis-
kolc), III. díj:  Szegleti Zsófia (Pécs), el-
ismerő oklevél: Szabó Gyuláné (Miskolc), 
Pászkné Szabó Tünde (Miskolc), Pászk 
Zoltán (Miskolc)  
A fotó kategória I. és II., valamint a rajz 
kategória II. díjazottja dr. Hajdu Zsanett: A 
trópusok ajándékai c. könyvét (a szerző 
ajándéka), a rajz kategória I. helyezettje 
Szabó László Gy.: Teadrogok a 
fitoterápiában c. könyvét nyerték. Minden 
beküldő oklevélben részesült, továbbá kéz-
hez kapták intézetünk 2017-es falinaptárát 
az Év gyógynövényéről (kerti mák), Prof. 
dr. Rácz-Kotilla Erzsébet és saját akvarell-
jeinkről készült könyvjelzőket, valamint 
kiállításunk és az EGSC-Melius Gyógynö-
vénykert szóróanyagát. 
 

A nyerteseknek szívből gratulálunk! 

Hírek   
 

11th World Congress on Polyphenols 
Applications  
Ausztria, Bécs 

 2017. június 20-21.  
https://www.polyphenols-site.com/  

 

XXI st International Congress 
"Phytopharm 2017" 

Ausztria, Graz 
2017. július 2-5.  

http://www.doclinika.ru/Phyto17/index.html 
 

48th International Symposium on 
Essential Oils  

Magyarország, Pécs  
2017. szeptember 10-13.  

http://iseo2017.hu   
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