
FARMAKOGNÓZIAI HÍREK  
 

független hírújság (megjelenik negyedévente) 
ALAPÍTVA: 2006-ban (PTE GYTK Farmakognóziai Intézet) 

 

2016. JUBILEUM XI. évf. 39. szám 

Kiadó: PlantRepro.eu Nonprofit Kft.  

ISSN:2060-1387 

 

 

 

 

 

Tartalom  
 

10 éves a Farmakognóziai Hírek  ............... 1  

Köszöntések a Farmakognóziai Hírek 10 

éves fennállásának alkalmából  ................. 2 

Hazai és határontúli Farmakognóziai Inté-

zetek és Tanszékek bemutatkozása  ....... . . 7 

Elhunyt Dr. Vass Anna (1932-2016)…. .12 

Könyvismertetés ...................................... 13 

Grynaeus Tamásra emlékezünk  ............. 14  

Kerti könyv orvosoknak és gyógyszeré-

szeknek  ................................................... 17 

Beszámoló a Gyógyszerésztörténeti Nyári 

Egyetemről  .............................................. 19 

Út az erdélyi „csodavilágba” ................... 23 

Pályázati felhívás  ..................................... 24  

Impresszum ............................................. 24 

 

10 éves a Farmakognóziai Hírek 

A Farmakognóziai Hírek szakmai folyóiratot 

2006 szeptemberében indítottuk útjára. Az öt-

let 2006 májusában a XIII. Congressus 

Pharmaceuticus Hungaricus rendezvényen 

született, ahol a Szegedi Tudományegyetem 

Farmakognóziai Intézetének munkatársai egy 

poszter-prezentációt készítettek Prof. Szend-

rei Kálmán születésnapja alkalmából, 

Farmakognóziai Hírlap címmel. A szerzők-

kel konzultálva kiderült, hogy csak a konfe-

renciára készítették el értékes kutatási ered-

ményeiket hírlap-poszter formában. Ekkor 

merült fel bennünk, hogy a Pécsi Tudomány-

egyetem Farmakognóziai Intézete elindít-

hatna egy gyógynövényekkel kapcsolatos tu-

dományos, ismeretterjesztő folyóiratot; az öt-

letet az intézet minden kollégája támogatta.  

Így indult útjára lapunk, amely azóta ISSN 

számmal rendelkezik. Az eddig megjelent 38 

szám és 3 különszám az Országos Széchényi 

Könyvtár adatbázisában (http://epa. 

oszk.hu/01100/01189), valamint a Magyar 

Gyógyszerésztudományi Társaság honlapján 

(www.mgyt.hu) megtalálható és letölthető. 

Idén szeptemberben lapunk 10 éves születés-

napját ünnepli. Jubileumi lapszámunkban 

megkértük Olvasóinkat, írjanak néhány sor-

ban véleményt számunkra. A következőkben 

Olvasóink szíves véleményét közöljük, ame-

lyet hálásan köszönünk.  

Egyben köszönetet mondunk lapunk közre-

működőinek, a beküldött írások elkészítőinek 

és minden kedves Olvasónknak, hogy támo-

gatják kezdeményezésünket, és mai napig 

örömmel forgatják kiadványunkat. Hiszen 

egy lap ettől él tovább…. 

 

PTE GYTK Farmakognóziai Intézet  

munkatársai 
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Köszöntések a 

Farmakognóziai Hírek  

10 éves fennállásának alkalmából 
 

Ezen a születésnapon újságunk újabb korba 

lépett, immár a PTE önállósult Gyógysze-

résztudományi Karán belül. Változatlan 

formában, ugyanazoknak az alapító-szer-

kesztőknek áldozatos munkája révén, akik 

önálló elhatározásból indították el a lapot. 

Nekem különösen kedves, hogy az úttörő 

szerkesztők mindegyike munkatársam volt 

már a TTK Növénytani Tanszéken. Egyi-

kük, Farkas Ágnes a TTK-ra kerülésem ide-

jén már komoly kutatómunkába kezdett. 

Oroszné Kovács Zsuzsanna irányításával a 

virágbiológia vált kedvenc témájává, ehhez 

hű maradt. Közben – amikor alkalmunk lett 

az önálló Farmakognóziai Tanszék kialakí-

tására – első „harcosom” volt. A mellette ki-

bontakozó Horváth Györgyi (aki nemcsak 

intézetigazgató-helyettes, hanem a „bébi-

kar” egyik dékán-helyettese is), akárcsak a 

művészi lélekkel és növényfestési hajlam-

mal megáldott Papp Nóra, tanítványaim 

voltak, s PhD témájuk vezetőjeként ismer-

hettem meg szorgalmukat, adottságaikat. 

Büszke vagyok rájuk. Ők hárman nemcsak 

a Farmakognóziai Intézet kiváló oktatói, ha-

nem a Farmakognóziai Hírek „lelkei”. Kí-

vánom, hogy újságunk érdekes és változa-

tos, mindig aktuális tematikája maradjon 

meg ilyen vonzó formában… „időtlen” idő-

kig! Köszönet érte:  

                                                                                 

Prof. Dr. Szabó László Gy.                                                                                      

– a lap állandó olvasója és szerzője,                                                                            

a pécsi Farmakognóziai Intézet  

első vezetője    

  

„Születésnapi” köszöntő 

 

Ki hinné, hogy már tíz éve létezik, rendsze-

resen érkezik és egyre több érdeklődéssel 

olvassuk sokan. Tíz éve még nem lehettünk 

biztosak abban, hogy hány évet fog meg-

érni. Mára azonban a lelkes pécsi csapat be-

bizonyította a tájékoztató létjogosultságát 

és életképességét. A kezdetben szerény, pár 

oldalas hírmondó mára csinos füzetecskévé 

nőtt, a gyógynövényekkel kapcsolatban 

egyre sokoldalúbb, újabb és újabb ötletek-

kel gazdagodik. Ez a tény egyben azt is iga-

zolja, hogy szükség volt rá, olyan szerepet 

tölt be, amire ma, a gyógynövények roha-

mos népszerűsödése idején szükség van. 

Összekötő kapocs a gyógynövény (és 

gyomnövény) ismertetés, régi és újabb al-

kalmazási területek és ötletek, történeti as-

pektusok és egyéb aktualitások között.  Kü-

lön érdeme az, hogy publikációs lehetőséget 

ad olyan kollégák számára is, akik ezt a fó-

rumot tekintik a legalkalmasabbnak arra, 

hogy az olvasótábor számára autentikus 

szakmai tájékoztatást adjanak gyógynövé-

nyekről, azok folytonosan bővülő, változó 

alkalmazásairól. 

Azt kívánom, hogy a „Farmakognóziai Hí-

rek” további évtizedeken keresztül töltse be 

hírmondó és szakmai tájékoztató szerepét. 

Szeged, 2016. szeptember 14. 

                     

Prof. Dr. Szendrei Kálmán                                                

SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet 

 

Gondolatok a Farmakognóziai Hírek  

10. éves évfordulóján 
 

Amint azt egy korábbi, hasonló alkalommal 

készített összeállításomban már bevallot-

tam, a kezdetek kezdetén nem hittem, hogy 

a gyógynövény szakterületen egy új kiad-

vány életképes lehet, hogy van-e elegendő 

érdeklődésre számot tartó ismeret, és ami 

fontosabb, ismeretmegfogalmazók ahhoz, 

hogy fenn tudjanak tartani egyéb feladataik 

mellett egy folyamatosan megjelenő, regio-

nális kiadványt. Az idő rácáfolt borúlátá-

somra.  

A lap létezik és létrehozói most méltán ün-

nepelhetik az immáron évtizedes sikeres 

múltat. A negyedévente megjelenő hírújság 

megítélésem szerint helyesen, nagyjából az 

induláskor megfogalmazott és fenntartott 

tartalommal és akkor kialakított formában, 

terjedelemben kerül az olvasó elé. A lap 

legfontosabb küldetését és erényét a pécsi 

farmakognoszták tevékenységének bemuta-

tásában látom, ami egyben alkalmat ad a 

szerzők számára számos, nemcsak a Pécsi 

Tudományegyetemhez köthető információ 
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közlésére és a kiadványt színesebbé tevő 

elemzésekre, könyvek, gyógynövények, 

események stb. bemutatására. A lap tartal-

masan egészíti ki a más helyeken megjelenő 

közléseket, sokszor még a szűkebb szakmai 

közönség által sem ismert adatokkal. 

Mindez köszönhető a négyfős, hölgyekből 

álló lelkes szerkesztőségnek és az olyan, el-

sősorban pécsi, rendszeresen közlő, nagy 

szakmai tekintéllyel rendelkező tudósok-

nak, mint Szabó László Gy., Perjési Pál, 

Molnár Péter professzoroknak, hogy csak a 

legutóbbi 38. szám szerzőire utaljak.  

Magam részéről a Farmakognóziai Híreket 

nemcsak átlapozom, hanem érdeklődéssel 

végigolvasom. Ezt rohanó világunkban is 

meg tudom tenni a lap korlátok között tar-

tott terjedelme és ebből kifolyólag tömör 

szerkezete miatt. A 10 éves évforduló kap-

csán mind a Szerkesztőknek, mind a kiad-

vány Szerzőinek gratulálok, és köszönve 

eddigi tevékenységüket kívánom nekik (és 

magunknak az olvasóknak is!), hogy az ed-

digiekhez hasonló kiadványként találkoz-

hassunk a Farmakognóziai Hírekkel a kö-

vetkező években is. 

Szeged, 2016. szeptember 30.                                                        
 

Prof. Dr. Máthé Imre 

SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet 
 

Köszöntöm a PTE Farmakognóziai Intézet 

negyedévente megjelenő Farmakognóziai 

Hírek kiadványt 10 éves jubileuma alkal-

mából. Mindig öröm kézbe venni az igen jó 

arányérzékkel szerkesztett, tudományterü-

letünk sokszínűségét, tudományt, hagyo-

mányt, múltat és jelent egyaránt bemutató 

példányait. Külön értékelem, hogy segítsé-

gével betekintést nyerhetünk a fiatal PTE 

Gyógyszerésztudományi Kar híreibe, ami 

más fórumokon nem mindig érhető el. 

Kívánom, hogy szakmaszeretetüket, lelke-

sedésüket is őrizve továbbra és örvendez-

tessenek meg bennünket kiadványukkal.                                                                                              

 

Szeretettel, Prof. Dr. Kéry Ágnes 

SOTE GYTK Farmakognóziai Intézet 

 

 

 

Gondolatok egy FÜGGETLEN  

HÍRÚJSÁG jubileumi számának  

margójára 

 

A gyógynövény szakterület teljes vertiku-

mát felölelő, interdiszciplináris szellemi-

ségű FARMAKOGNÓZIAI HÍREK hiány-

pótló kiadványként jelent meg 10 évvel ez-

előtt. Ezt mi sem igazolja jobban, hogy ma 

már a 10 éves születésnapját köszönthetjük. 

A hírújság iránt, a szakma részéről 10 éven 

át fennmaradó töretlen érdeklődés részben 

annak is köszönhető, hogy míg jó értelem-

ben vett lokálpatrióta, addig a teljes 

KÁRPÁT-MEDENCE gyógynövény hír-

lapjaként is funkcionál, megvalósítva a ha-

táron túli kollégák 10 évvel ezelőtt megfo-

galmazott vízióját.  

Sokakkal együtt szurkolok a lap továbbfej-

lődéséért, megköszönve a jelenlegi és ko-

rábbi szerkesztők mindannyiunk érdekében 

tett eddigi erőfeszítéseit.  

Külön köszönet illeti a szerkesztőket, akik 

nélkül a hírújság nem születhetett volna 

meg, és akik kezdettől fogva önzetlen mun-

kával, fáradhatatlanul tevékenykedtek an-

nak érdekében, hogy a hírlap változatos tar-

talommal, szép kivitelben jelenjen meg.  

A megtett úthoz gratulálva kívánom, hogy a 

Szerkesztőség a jövőben is töretlen lendü-

lettel folytassa 10 éve megkezdett munká-

ját.  

Prof. Dr. Szőke Éva 

SOTE GYTK Farmakognóziai Intézet 

 

 

A hazai farmakognóziai műhelyeket térké-

pen összekötve egy 900 km-es kört kapunk, 

amit egy nap alatt minden nehézség nélkül 

levezethetne bármely kolléga. Ilyen 

"farmakognóziai road showra" érthető 

okokból mégsem vállalkozik egyikünk sem, 

hanem okos telefonján még munkába me-

net, ebédszünetben, két óra között, vagy 

amikor éppen szükséges, felhívja a társinté-

zeti kollégát és néhány perc alatt megbeszé-

lik a legfontosabbakat: "Küldöm a mintát!", 

"Ott leszek a védésen, majd ott megbeszél-

jük!" "Sajnos nem fér bele, laborom van!" 
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Ezen alkalmak igen ritkán végződnek rész-

letekbe menő konferencia-élménybeszámo-

lókban, gyógynövényes túrákon látott 

farmakobotanikai érdekességek megvitatá-

sában, kiemelkedő hazai szakmai eredmé-

nyek boncolgatásában, és biztosan nem 

szólnak a hétvégén kipróbált gyógynövé-

nyes receptekről, vagy a múlt héten az isko-

lai szavalóversenyen hallott Reményik Sán-

dor: Borostyán c. verséről sem.  

A Pécsi Farmakognóziai Intézetben szer-

kesztett Farmakognóziai Hírek számomra 

minden egyes kézhezvételkor beültet az au-

tómba és észrevétlenül megteszem azt a 900 

km-es körutazást, amelyből pillanatok alatt 

megtudom, hogy milyen sikeresen szerepel-

tek a fiatal farmakognoszták a helyi és or-

szágos TDK versenyen, elszégyellem ma-

gam, hogy Dános Tanár Úr ezen a hétvégén 

is többet sportolt a szabadban, mint én, és 

látva a gyönyörű fotókat megfogadom, 

hogy legközelebbi pécsi látogatásomkor be-

pótolom középiskolás korom óta halogatott 

látogatásomat a Botanikus Kertben. Köszö-

nöm a Farmakognóziai Hírek szerkesztői-

nek, hogy negyedévente megtehetem ezt a 

road showt, és kívánom, hogy a következő 

tíz évben minél többen "menjenek egy kört" 

a Farmakognóziai Hírekkel!                             

                   Dr. Béni Szabolcs 

Intézetigazgató                                                                       

SOTE GYTK Farmakognóziai Intézet                                                                                   

 
Több évtizede veszek részt különféle folyó-

irat, időszaki kiadvány szerkesztésében, 

1999 óta vagyok főszerkesztője az Orvos-

történeti Közleményeknek. Így a hasonló 

gondokkal megbirkózni kényszerülő „kol-

léga” szemüvegén keresztül nézem és érté-

kelem a természettudományokkal és azok 

történetével foglalkozó lapokat.   

A Farmakognóziai Hírek azon körbe tarto-

zik, amelyet mindig érdeklődéssel veszek 

kézbe, mert az aktuális egyetemi, „tan-

széki” események beszámolói mellett – böl-

csészként is – mindig találok olvasnivalót, 

számomra hasznos adatot. Szimpatikus 

szerkesztői hozzáállás, hogy a PhD hallga-

tók is szóhoz, publikálási lehetőséghez jut-

nak, hiszen ez fontos eszköze a kutatói után-

pótlás nevelésének.  

Abban a reményben gratulálok a tizedik év-

fordulóhoz, hogy még sok évfolyam közre-

adását teszik lehetővé a szerkesztők munká-

jukkal, lelkesedésükkel és nem utolsósor-

ban szakértelmükkel! 

                                                                                       

Prof. Dr. Kapronczay Károly DSc. 

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár  

és Levéltár  

 

GONDOLATOK A 

FARMAKOGNÓZIAI HÍREK-RŐL 

 

Tíz esztendő egy folyóirat, időszaki kiad-

vány történetében mérföldkő, sok minden-

nek a jelzése, visszaigazolása. Visszaigazo-

lása az „életképességnek”, amelyet egyrész-

ről a közlésre szánt információ kiapadhatat-

lansága, másrészről az olvasói érdeklődés 

ébrentartása igazol.  

A Farmakognóziai Hírekkel kapcsolatban 

mindkét alapelem folyamatosságáról be-

szélhetünk. A tartalmi sokoldalúságot az ál-

landó rovatok is biztosítják: naprakész be-

számolók a Farmakognóziai Intézet műkö-

déséről, „kitekintés” gyanánt megemléke-

zés a fontos évfordulókról, beszámolók ren-

dezvényekről, tanulmányutakról, a szakmai 

továbbképzést szolgálják a kisebb terje-

delmű, ám mégis színvonalas írások. Ör-

vendetes, hogy a fiatalabb kutatóknak, PhD 

ösztöndíjasoknak is lehetőséget ad a szer-

kesztőség eredményeik publikálására. A 

„könnyebb” olvasmánynak szánt gyógynö-

vény alapanyagú étel-ital- és süteményre-

ceptek nemcsak az egészséges életmódra 

nevelésben segítenek, de a háttérben sejtetni 

engedik a szerkesztők (valamennyien nők) 

háziasszonyi találékonyságát is.  

Küllemében is csak dicsérő jelzőkkel szól-

hatunk a Farmakognóziai Hírekről, hiszen 

mind tipográfiailag, mind illusztrációi mi-

nőségét illetően kifogástalan, esztétikus. A 

széleskörű – az Intézet és az egyetem kere-

tein túllépő – tájékoztatást segíti a lap vala-

mennyi eddig megjelent számának interne-

tes hozzáférése.  



Farmakognóziai Hírek – XI. évf. 39. Jubileumi szám 

 

5 

 

A jubileum alkalmából tisztelettel gratulá-

lok a lap szerkesztőinek, és kívánom, hogy 

az eddigi lelkesedéssel és a megszokott 

színvonalon folytassák a lap közreadását.          

                                                                                                

Dr. Kapronczay Katalin 

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár  

és Levéltár       

 

Tisztelt Szerkesztőség! 

 

A Farmakognóziai Hírek c. folyóirat megje-

lenésének 10. évfordulója alkalmából tisz-

telettel és elismeréssel köszöntjük a Szer-

kesztőség, valamint a Pécsi Gyógyszerész-

tudományi Kar Farmakognóziai Intézeté-

nek minden munkatársát. 

Úgy véljük, a folyóirat minden száma tartal-

mas és hasznos. Naprakész szakmai esemé-

nyekről ad hírt, nemcsak a helyi, hanem a 

Kárpát-medencei gyógynövény kutatások 

eredményeiről, az értékes régi és új szak-

könyvekről, szakmai életünk tudományos 

eredményeiről, neves személyeiről is közöl 

adatokat. A lap mind tartalmi, mind formai 

szempontból értékes és színvonalas. Külön 

kiemeljük, hogy az anyaországi eseménye-

ken kívül hangsúlyosan foglalkozik az erdé-

lyi vonatkozásúakkal is, így beszámol a szé-

kelyföldi (Homoród-karácsonyfalva) népi 

orvoslásról és ottani saját népgyógyászati 

gyűjtésekről. Értékeljük, hogy a szerkesztő-

ség kezdeményezésére néhai Rácz Gábor, 

marosvásárhelyi professzor, majd pécsi 

vendégprofesszor és külső tanácsadó emlé-

két megörökítették azáltal, hogy Intézetük 

egyik termét róla nevezték el, falára fényké-

pét, szakmai életrajzát, valamint nevét vi-

selő táblát helyeztek el (teremavató ünnep-

ség: 2016. június 3., Pécs). 

Ezúton gratulálunk a szerkesztők értékes 

munkájához és további sikeres munkát kí-

ván, 

 

Dr. Péter H. Mária és Dr. Péter Mihály  

Marosvásárhelyről 

 

 

 

 

10 éves a Farmakognóziai Hírek 
 

A pécsi intézet munkatársai évek óta rend-

szeresen elküldik nekünk a Farmakog-

nóziai Hírek c. kiadványt. Mindig elcsodál-

koztam, hogyan tudnak kollégáink még erre 

is erőt, energiát áldozni, időt szakítani ma-

gas színvonalú, sokféle munkájuk mellett. 

Azt gondolom, nagyon jól jellemzi ez a lap 

az intézet munkatársainak lelkes és sokakat 

motiváló hozzáállását egy egyre inkább gé-

piessé váló világban. 

Ez a kiadvány küllemében bár egyszerű, de 

barátságos és ízléses, tartalmában érdekes, 

változatos és olvasmányos. Megmutatja, 

hogy a tudomány is lehet színes és ember-

közeli. A referensek összetétele azt is mu-

tatja, milyen jól bevonhatók a közös mun-

kába a hallgatók is.  

Remélem, a szerkesztők kitartása megma-

rad és a jövőben is megajándékoznak az 

újabb példányokkal. 

                                                                                      

Zámboriné Prof. Dr. Németh Éva                                                                                              

tanszékvezető egyetemi tanár                                                                              

SZIE Gyógy- és Aromanövények Tanszék 

 

 

A FARMAKOGNÓZIAI HÍREK folyóirat 

is hozzájárult az új és kis fakultás nagy 

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI 

KARRÁ fejlődéséhez. 

Prof. Dr. Csedő Károly (Marosvásárhely) 

 

 

Szépen kivitelezett, jól megszerkesztett, tar-

talmas újság. Gratulálok minden munka-

társnak. Örömömre rendszeresen hozzájut-

hatok az újság minden példányához, ame-

lyet a tanszék is sokszor információs forrás-

ként felhasznál. További sikeres munkát kí-

vánok.  

                                                                                         

Prof. Dr. Németh Tibor 

                      Nagyváradi Orvostudományi 

és Gyógyszerészeti Egyetem  

                  Farmakognózia Tanszék 
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Mindig örömmel fogadjuk a Farmakognóziai 

Hírek egy-egy új számának az érkezését. 

Örömünk több forrásból ered. Elsősorban a 

témák változatossága és a közlemények 

tömörsége, másrészt az aktuális, új kutatások 

bemutatása, ami igen jelentős segítség a fiatal 

kutatók, a doktoranduszok eredményeinek 

ismer-tetéséhez. Ezen túl nekünk, akik több 

mint fél évszázada tanultunk 

gyógynövényekről, egy jelentős tesztet 

jelent, hogy mi maradt meg abból a kvázi 

deskriptív tudományból, hogyan mozdult el a 

farmakognózia a fitokémia irányába és a 

modern genetika hatása alatt. 

A Farmakognóziai Hírek 10. „születésnapja” 

alkalmából szívből gratulálunk az eddigi 

eredményeihez, további jó munkát kívánunk 

a szerkesztőknek és közlőknek, a 

Farmakognóziai Intézet nagyérdemű 

professzorainak és szépreményű fiatal 

oktatóinak új tartalmas tanulmányok 

közléséhez mindannyiunk okulására és 

örömére. 

 

Kiváló tisztelettel és nagyrabecsüléssel, 

Dr. Budaházy István és Mária (Nagyvárad) 

 

 

A Farmakognóziai Hírek egy kiváló fó-

rum nemcsak a farmakognózia, de a gyógy-

szerészet más tudományterületein tevé-

kenykedők számára is. Nekem elsősorban a 

távoli kollégákkal való virtuális kapcsolat-

tartás lehetőségét jelenti, hiszen gyakran ép-

pen hasábjairól értesülök a gyógyszerészet 

hazai és nemzetközi rendezvényeiről, jelen-

tős eseményeiről, ill. sok, a gyógynövény-

kutatással, gyógyszerészettörténettel, okta-

tással kapcsolatos, számomra hasznos in-

formációt közvetít. A lap szerkesztőinek to-

vábbi sikereket és elégedett olvasókat kívá-

nok az elkövetkező évtizedekben is! 

 

Dr. Ambrus Tünde 

Brünni Állatorvos- és  

Gyógyszerésztudományi Egyetem,  

Csehország 

 

Hazai és határontúli 

Farmakognóziai Intézetek és Tan-

székek bemutatkozása 

 

Pécsi Tudományegyetem 

Farmakognóziai Intézet  

 

A pécsi Farmakognóziai Tanszék 2003-ban 

alakult meg a PTE Általános Orvostudomá-

nyi Karán; 2016. január 1. óta a PTE 

Gyógyszerésztudományi Karához tartozik. 

Alapítója Prof dr. Szabó László Gy., aki 

2003-2006 között vezette a tanszéket. 2006-

2013 között Prof. dr. Molnár Péter, jelenleg 

Prof. dr. Deli József a ma már intézetként 

működő munkacsoport vezetője. További 

oktatók: dr. Horváth Györgyi, dr. Farkas 

Ágnes és dr. Papp Nóra docensek, valamint 

dr. Bencsik Tímea adjunktus (1. kép).  

 

 
1. kép: Az Intézet munkatársai 

 

Az intézet graduális gyógyszerészképzés-

ben oktatott kötelező tárgyai magyar és an-

gol nyelven Farmakobotanika (II. évf.), 

Farmakognózia (III. évf.), valamint Növé-

nyek a terápiában és a táplálkozásban (V. 

évf.). Emellett magyar és angol nyelven 3 

elektív, valamint 15 fakultatív kurzust (3 

angol nyelven is) is kínálunk a hallgatók 

számára. Intézetünk részt vesz a gyógysze-

részek posztgraduális (PhD és rezidens) 

képzésében is. 
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Az intézet munkatársai számos hazai és 

nemzetközi kutatási projekt vezetői ill. 

résztvevői. Fő kutatási irányvonalak: illó-

olajok antimikrobás hatása, 

hatóanyagvizsgálatok (p. polifenolok, 

karotinoidok), gyógynövényfajok kemo-ta-

xonómiai jellemzése, etnobotanikai gyűjté-

sek és kijelölt taxonok fitokémiai és mikro-

biológiai tesztelése.  

Az intézetünk területén 2008 óta működő 

gyógynövénykertben (új elnevezés: Melius-

EGSC Gyógynövénykert) oktatási és kuta-

tási céllal számos gyógynövényfaj látható. 

A kert jelenleg 12 külföldi botanikus kerttel 

áll magcsere-kapcsolatban. 

Fontosnak tartjuk a tudományos utánpótlás 

nevelését kiemelten támogatjuk a tudomá-

nyos diákköri tevékenységet és a doktori 

programban (PhD) résztvevő hallgatók ku-

tatómunkáját. Intézetünk szerepet vállal a 

tudományszervezés terén is: a Gyógysze-

résztudományok Fórumának koordinátora, 

valamint szakmai konferenciák lebonyolí-

tója. 

 

   

 

Szegedi Tudományegyetem 

Farmakognóziai Intézet 

 

A SZTE Farmakognóziai Intézet elődje a 

Szegedre áttelepített kolozsvári egyetem 

Gyógyszerészeti Intézete volt, amelyből 

1951-ben vált ki Gyógyszerismereti Tan-

székként. Neve 1954-től Gyógynövény- és 

Drogismereti Intézet, majd 1999-ben 

Farmakognóziai Intézet lett. Első igazga-

tója, Novák István 1953-tól 1977-ig tartó 

vezetése alatt alakult ki a Tschrich-féle sta-

tikus farmakognóziából a dinamikus 

farmakognózia, és formálódott ki e tudo-

mányág mindinkább kémiai arculata, 

amelynek nyomán az Intézet nemzetközileg 

is ismertté vált. Utóda Szendrei Kálmán lett, 

aki jelentősen kiszélesítette az Intézet nö-

vénykémiai kutatásait, nemzetközi és ipari 

kapcsolatait. Genfben töltött külszolgálata 

alatt Háznagy András (1977-79) és Tóth 

László (1984-93) voltak az Intézet megbí-

zott vezetői. 1993-ban Máthé Imrét nevez-

ték ki intézetvezetőnek, aki a preparatív nö-

vénykémiai kutatások mellett az Intézet 

profilját analitikai és produkcióbiológiai 

kutatásokkal bővítette. Az intézet jelenlegi 

igazgatója, Hohmann Judit 2007-ben vette 

át intézetvezetői megbízatását.  

Jelenleg az Intézet munkatársai három fő 

kutatási területen tevékenykednek (1-3. 

kép). 

 

Természetes eredetű, biológiailag aktív 

vegyületek izolálása és szerkezet-megha-

tározása 

A munka célja etnofarmakológiai adatok, 

vagy kémiai, farmakológiai szűrővizsgála-

tok alapján kiválasztott növény- és gomba-

fajok kivonatából különböző kromatográ-

fiás módszerek alkalmazásával történő frak-

cionálás révén tiszta vegyületek előállítása, 

valamint az izolált vegyületek szerkezet-

meghatározása, farmakológiai vizsgálata 

más intézetekkel együttműködve. 

 

 
1. kép: Kutatómunka I. 
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2. kép: Laboratórium részlete 

 

A biológiai aktivitást mutató hatóanyagok 

modellként szolgálhatnak új gyógyszerek 

kifejlesztéséhez, gyógyszerkutatások vezér-

molekuláivá válhatnak, valamint közelebb 

vihetnek a hagyományosan alkalmazott 

gyógynövények hatásmódjának megértésé-

hez. 

 

Növényi kivonatokat tartalmazó termé-

kek fitokémiai analízise 

A növényi alapú termékek (gyógyszerek, 

étrend-kiegészítők, kozmetikumok) kvanti-

tatív és kvalitatív vizsgálata, standardizá-

lása szükségessé teszi új módszerek kifej-

lesztését növényi eredetű bioaktív vegyüle-

tek analitikájára. Az Intézetben kifejlesztett 

analitikai módszerek és az elvégzett vizsgá-

latok hozzájárulnak új készítmények fej-

lesztéséhez, és fontos szerepet játszanak a 

már piacon lévő termékek minőségellenőr-

zésében is. 
 

 
3. kép: Kutatómunka II. 

Természetes anyagok félszintetikus szár-

mazékainak előállítása 

Az intézet egyik kutatócsoportja természe-

tes vegyületek félszintetikus előállítására, 

hatás-szerkezet elemzésekre specializáló-

dott. Ekdiszteroidokból, flavonoidokból, 

aromás növényi savakból készítenek a ter-

mészetben elő nem forduló analógonokat. A 

vegyületek farmakológiai vizsgálatát köve-

tően hatás-szerkezet összefüggéseket álla-

pítanak meg, illetve számos alkalmazott re-

akcióút a humán szervezetben lejátszódó 

oxidatív folyamatokat modellezi.  

 

 

 

Semmelweis Egyetem  

Farmakognóziai Intézet 

 

A Semmelweis Egyetem Farmakognóziai 

Intézete 2014-ben ünnepelte 100 éves fenn-

állását. Az 1914-ben Gyógyszerismereti és 

Méregtani Intézet néven alapított intézet a 

Semmelweis Egyetem és a Gyógyszerésztu-

dományi Kar egyik legrégibb intézete (1. 

kép).  

 

 
1. kép: Az Intézet épülete  

 

Az intézet feladata a Gyógynövény- és 

drogismeret tárgy elméleti és gyakorlati ok-

tatása magyar, angol és német nyelven. A 

tárgy tananyaga felöleli a gyógynövények, 

valamint a belőlük előállított drogok bota-
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nikai és kémiai ismeretét, a természetes ve-

gyületek képződésének, felhalmozódási sa-

játságainak elemzését, a korszerű 

elválasztástechnikai módszerek növényké-

miai alkalmazását, a fitokémiai analitikát és 

a gyógynövények hatásának ismeretét, kü-

lönös tekintettel a gyógyszeripar kiemelt 

növényi nyersanyagaira és a fitoterápiában, 

valamint a prevencióban jelentős gyógynö-

vényekre.  

Az intézet oktatja kötelezően választható 

tárgyként a Fitoterápia, Fitokémia és 

Gyógyszerészi biotechnológia tárgyakat IV. 

és V. éves gyógyszerész- és orvostanhallga-

tóknak, illetve szabadon választható tárgy-

ként az Étrend-kiegészítők, Gyógynövé-

nyek bioszervetlen kémiája, Gyógynövé-

nyek és a kozmetika kapcsolata, Mérgező 

növények, növényi mérgezések tárgyakat.  

A Semmelweis Egyetem Egészségtudomá-

nyi Kar mesterképzésén belül Természetes 

eredetű anyagok, gyógyszerek, gyógyha-

tású készítmények, gyógynövények című 

tárgy elméleti és gyakorlati oktatása is az in-

tézet feladata.  

Évente 15–20 hallgató védi meg eredmé-

nyesen az intézetben gyakran kísérletes 

munkával kiegészített dolgozatát. A fito- és 

bioanalitika iránt érdeklődő hallgatók (átla-

gosan évente 5-6) tudományos diákköri 

munkát végeznek, és eredményesen vesz-

nek részt TDK-konferenciákon. A posztgra-

duális képzésben – PhD-, szakgyógysze-

rész- és gyógyszerész-továbbképzésben – a 

gyógynövényekkel, természetes eredetű 

gyógyszerekkel, étrend-kiegészítőkkel és 

biotechnológiával kapcsolatos területeken 

az intézet szintén meghatározó szerepet ját-

szik, a Gyógyszertudományi Doktori Iskola 

keretein belül az intézet témavezetői évente 

6-8 PhD-hallgató munkáját irányítják (2. 

kép). 

 

 
2. kép: Kutatómunka  

 

Az intézet fő kutatási profilja a speciális nö-

vényi anyagcseretermékek közül a 

fenoloidokra, alkaloidokra és illóolajokra 

irányul. Jelenleg az intézet több munkatársa 

is citotoxikus diaril-heptanoidok, lignánok, 

illetve új izoflavonoid-származékok bio-

assay irányított elválasztástechnikai mód-

szerekkel történő izolálásán és szerkezetjel-

lemzésén dolgozik.  

Együttműködő partnerekkel meta-

bolomikai és gomba-kémiai kutatásokat in-

dítottunk. A természetes vegyületek közül 

ipari együttműködések keretében analitikai 

módszereket dolgozunk ki anyatej 

oligoszacharidok és ciklodextrinek (szerke-

zet)jellemzésére. Biotechnológiai laborató-

riumunkban az in vitro (gyógy)növény-kul-

túrák speciális anyagcsere-termékeinek ter-

meltetését optimalizáljuk. Kutatásainkat ha-

zai és külföldi pályázati támogatásokkal vé-

gezzük.  

 

Debreceni Egyetem Növénytani Tanszék 

Farmakognózia Részleg 

 

A Debreceni Egyetem Növénytani Tanszé-

kének Farmakognózia Részlege 2009-ben 

alakult meg. Oktatási feladatai között ki-

emelkedő jelentőségű a gyógyszerészkép-

zésben a Gyógynövény és drogismeret el-

mélet és gyakorlat, valamint a Gyógyszeré-

szeti botanika oktatása. Ezenkívül hasonló 

tematikájú tantárgyakat tartanak az oktatók 
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más szakok számára is (biológia, 

biotechnológus, biomérnök), továbbá a ku-

tatási témákhoz kapcsolódóan egyéb tantár-

gyak is szerepelnek az oktatott tárgyak kö-

zött (toxikológia, gyógynövény-biotechno-

lógia, fitokémiai analízis, metabolomika, 

stb.). Az oktatással kapcsolatos igen értékes 

alapokat Tóth László fektette le egységünk-

ben. 2014 óta a Tanszéket Dr. Vasas Gábor 

egyetemi tanár vezeti. 

A csoport fő kutatási területe (1. kép) bio-

aktív természetes vegyületek vizsgálata, 

azok izolálása, kémiai karakterizálása, ha-

tástani vizsgálatai, illetve a termelésre ható 

tényezők vizsgálata. Így a kutatócsoport 

mind kémiai, mind biológiai 

diszciplinákhoz tartozó eredményeket tűz ki 

munkája céljául. Az alkalmazott módszer-

tan értelemszerűen hasonlóképpen 

heterogén.  

 
1. kép: Részletek a kutatási munkákból  

 

Fő modellszervezetek között elsőként emlí-

tendő a Tanszéken nagy hagyománnyal ren-

delkező mikroalgák, toxikus és nem toxikus 

cianobaktériumok, amelyek biológiailag 

aktív komponenseinek azonosítása, hatásai-

nak jellemzése, alkalmazásainak lehetősége 

rendszeresen kutatott. A magasabbrendű 

növényekkel kapcsolatos kutatások közül 

(Armoracia, Crocus, Plantago) a tormát, 

mint haszonnövényt emeljük ki, amellyel 

kapcsolatban szerteágazó hatóanyag-kuta-

tást, fitotechnológiai módszer-fejlesztése-

ket és gyógynövény-biotechnológiai meg-

közelítéseket alkalma-zunk. Ezen kutatá-

sokban jelentős szerepet kap innovatív vál-

lalati együttműködés. 

Terveink szerint a kutatások növényi 

mikrobiom-metabolom összefüggések vizs-

gálatával egészülnek ki, amelyek során 

nagy áteresztőképességű analitikai, 

bioanalitikai rendszerek segítségével tanul-

mányozunk hatóanyag-mintázatokat.  

Tanszékünk pályázati aktivitására jellemző 

a rendszeres alapkutatási pályázatok téma-

vezetése (OTKA, NKFIH pályázatok) és 

vállalati együttműködéssel való innovációs 

projektek (EGT, GOP, GINOP) teljesítése. 

 

 

 

Nagyváradi Egyetem Orvosi és 

Gyógyszerészeti Kar Farmakognóziai 

Tanszék 

 

A Nagyváradi Egyetem Orvosi és 

Gyógyszerészeti Karán a gyógyszerész-

képzés 1992-ben indult. Gyógyszerészeti 

botanikát és a növények rendszertanát az 

első két félévben tanulják a hallgatók. 2012-

ig dr. Szabó Ildikó docens oktatta ezeket a 

tantárgyakat, azóta dr. Pallag Annamária 

docens vezetésével zajlik az oktatás. A 

Farmakognózia oktatása 1995-ben 

kezdődött prof. dr. Németh Tibor (akkor 

adjunktus) vezetésével. Jelenleg a tanszék 

vezető tanára dr. Németh Sebastian 

adjunktus, aki 2016-tól a Bihar megyei 

Gyógyszerész Kamara elnöke. A tanszéken 

farmakognózia, fitoterápia és mérgező 

növények oktatása történik (1-2. kép). 
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1. kép: Laboratórium I. 

 

 

2. kép: Laboratórium II.  

 

Kiváló szakmai kapcsolatot ápolunk az 

aradi, kolozsvári és bukaresti 

Gyógyszerészeti Karokkal, a Pécsi 

Tudományegyetem Farmakognózia 

Intézetével, a Debreceni Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Karával, valamint 

ugyanitt az ÁOK Farmakológiai és 

Farmakoterápiai Intézetével.  

 

Fontosabb kutatási területeink a vadon élő 

gyógynövények botanikai tanulmányozása, 

az anatómiai és morfológiai különbségek 

feltárása a különböző élőhelyektől függően, 

az élőhelyek behatárolása, valamint ezen 

különbségek jelentőségének meghatározása 

a vegyi összetétel tekintetében, különös 

tekintettel az endemikus fajokra, alfajokra, 

amelyeket a népi orvoslás és a modern 

gyógyszerészet is használ. 

 

Kutatási területeink közé tartozik továbbá 

polifenolok és illóolajok tanulmányozása 

ismert és kevésbé ismert 

gyógynövényfajokból, valamint a gyomor- 

és bélrák megelőzésére használt növények 

és gombák kutatása. 

 

Prof. Dr. Németh Tibor és  

Dr. Németh T. Sebastian 

 

 

 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-

szeti Egyetem Farmakognózia és 

Fitoterápia Tanszék 

 
 

A Farmakognózia és Fitoterápia Tanszéket 

(1. kép) az 1948/49-es tanévben dr. Kopp 

Elemér alapította, aki nyugdíjba vonulásáig 

a tanszék élén állt. Később 1961-1992 kö-

zött dr. Rácz Gábor egyetemi tanár, majd 

1991-től az újraindulás után dr. Csedő Ká-

roly egyetemi tanár vezette, aki 1991-2001 

között a tanszék vezetője, 1990-1996 között 

a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar dé-

kánja.  

Egy ideig ő tartotta mindkét nyelven az elő-

adásokat, majd 1992-ben Eșianu Löw 

Sigrid kapott kinevezést, aki ettől kezdve 

átvette a román nyelvű előadások és gya-

korlatok tartását. 1993-tól a Fitoterápia (kö-

telező tantárgy V. évfolyamon) és a Home-

opátiás gyógyszerek (választható tantárgy 

IV. éves hallgatóknak) oktatása is a tanszék 

feladata. A tanszék feladatkörébe tartozik a 

gyógyszerészeti deontológia (kötelező tan-

tárgy II. évfolyamon) tárgy oktatása is.  

 

A tanszék új munkatársa 1996-tól Varga Er-

zsébet, aki a magyar nyelvű előadásokat 
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tartja 2000. október 1., Csedő Károly pro-

fesszor nyugdíjba vonulása óta. 2003-tól 

Lackó-Zöld Eszter Erika személyében gaz-

dagodik a tanszék munkacsoportja, aki a 

gyakorlatok oktatását veszi át, majd 2014-

től mint egyetemi adjunktus a 

Farmakognózia előadások tartásában is 

részt vesz. 2013-tól tanszékünk PhD hallga-

tója Ștefănescu Emilia Ruxandra. 

  

 

 
1. kép: MOGYE épülete  

 

 

A tanszékhez tartozó Gyógynövénykert 

szerves részét képezi a 

gyógynövényoktatásnak az oktatáshoz és 

kutatásokhoz szükséges növényanyag 

biztosításával, valamint a hazai és 

nemzetközi együttmüködések alapját is 

képezte és képezi napjainkban is.  

     

  

 Dr. Varga Erzsébet 

Elhunyt Dr. Vass Anna  

(1932-2016),  

a pécsi mikológusok tanítója 
 

 

 
 
 

2016. november 7-én, a pécsi köztemetőben 

került végső nyughelyére Dr. Vass Anna fő-

muzeológus. A meghatóan szép búcsúbe-

szédet egykori egyetemi évfolyamtársa, 

Prof. Dr. Borhidi Attila akadémikus tartotta, 

aki méltatta életútját és oktató tevékenysé-

gét. Vass Anna a Janus Pannonius Múzeum 

Természettudományi Osztályának munka-

társa, később osztályvezetője volt. Borhidi 

professzor meghívására hosszú éveken át 

tartott speciálkollégiumot a Növénytani 

Tanszéken. Neves mikológus tanítványai 

Pál-Fám Ferenc e. docens és Rudolf Kinga 

adjunktus (mindketten a Kaposvári Egye-

tem oktatói). 

Vass Anna fő kutatási érdeklődése a termé-

szetes növénytársulások mikro-gombái felé 

irányult. Az ehető és mérgező gombák is-

meretében országos szaktekintély volt, en-

nek egyik jele, hogy 1975-től ő volt a pécsi, 

„Hollós László” Mikológiai Csoport szel-

lemi vezetője.  

Nekünk példakép marad, hiszen a nagy-

gombák ismeretének oktatása nemcsak a ta-

nár szakos, hanem a gyógyszerészhallga-

tóknak is igen fontos. Tanítványai, munka-

társai szeretettel emlékeznek rá! 

 

A Szerkesztőség  



Farmakognóziai Hírek – XI. évf. 39. Jubileumi szám 

 

13 

 

Könyvismertetés: 

Homoródkarácsonyfalvi füzetek 

III. 
 

Papp Nóra, Horváth Dávid: „Ezt nagyon 

tartották Édesanyámék, Nagyanyámék” – 

Homoródkarácsonyfalva hagyományai és 

népi orvoslása. Homoródkarácsonyfalvi Fü-

zetek III. Homoródkarácsonyfalva Közbir-

tokosság kiadványa, Homoród-karácsony-

falva, 2016. ISBN 978-606-8599-31-1, 150 

oldal. A munka a PD 108534 számú OTKA 

(2013-2016) támogatásával készült (1. kép). 

 

 
 

 

Elismerésre méltó, ha valaki úgy szereti 

szűkebb hazáját, hogy róla füzetsorozat 

megjelentetését teszi lehetővé. Ilyen embe-

rek élnek Homoródkarácsonyfalván! A falu 

a szépséges erdélyi települések egyike, az 

ott élő dolgos közbirtokosok otthona. A 

Kis-Homoródmente éppen olyan vonzó táj, 

mint a Gyimesvölgye, Háromszék, Kászon, 

Kalotaszeg, Csík, Gyergyó vagy sok más 

székelyföldi vidék. Az itt élő magyarok 

testvéri szeretetben élnek a „szórványban” 

élő román kisebbséggel. Őrzik szokásaikat, 

anyanyelvüket, átadják ismereteiket utóda-

iknak, mindamellett, hogy ma élnek, korunk 

minden hátrányával és előnyével.  

Papp Nóra, a Pécsi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Karának docense 

elkötelezte magát Erdély etnobotanikai ku-

tatása iránt. Eredményei, számos társszer-

zővel írt közleménye azon fiatalabb kutatók 

szemléletét tükrözi, akik nemcsak megerő-

sítik és bővítik a korábbi etnobotanikai ada-

tokat, hanem teljes környezeti jellemzéssel 

tárják fel egy-egy tájegység népi hagyomá-

nyait.  

Papp Nóra vérbeli botanikus (nagyapja, Ba-

ráth Zoltán, neves botanikus volt a vácrátóti 

kutató intézetben), a társszerző, Horváth 

Dávid pedig orvos. Tudásukat egyesítve 

szakszerű adat-felvételezést tudtak végezni. 

Hogy a népi orvosláson kívül nyitottak vol-

tak más néprajzi hagyományokra, ezt a 

nagyszámú képanyag (mintegy 50 oldalon 

200 színes fénykép) is bizonyítja. A műben 

több mint 200 növényfaj népi neveit és al-

kalmazásukra vonatkozó jellemzést talá-

lunk, de gombák, sőt népi készítmények fel-

használásáról is olvashatunk. A közös fel-

dolgozás fő erénye a pontosság és a hiteles 

adatközlés.  

Néprajzi tájmonográfia formájában olyan 

dolgozat jelent meg, ami kedvet adhat más 

erdélyi település népi orvoslásának ilyen 

jellegű megörökítéséhez. Még akkor is, ha 

elmúlt az „utolsó perc”. Ma a változó világ 

értékmódosító hatását tapasztaljuk. Ez a 

munka is bizonyítja, hogy van viszonylag 

időt álló népi orvoslási és növényismereti 

tudás.  

A további kutatáshoz sok erőt és kitartást kí-

vánunk!   

 

Prof. Dr. Szabó László Gy. 

 

Megrendelhető: 

nora4595@gamma.ttk.pte.hu (Papp Nóra) 

 

Könyvbemutatók:  

Homoródkarácsonyfalva, 2016. aug. 6. 

Budapest MOT NOSZ szakülés, 2016. okt. 

6.  
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Homoródkarácsonyfalva – a Kis-

Homoród mente gyöngyszeme 
 

Karácsonyfalva fölött a dombokon ma is, 

szeptember végén zöldell a nyír. Lombja ösz-

szerezzen a bőgő szarvasbika dermesztő 

hangjától, még a medve is két lábra ágasko-

dik, amint a bika hegyet-völgyet átfutó hangja 

a hajnali csípős levegőbe hasít. A medve-

gomba is belesápad erre a hangra a  makkját  

szotyogtató  bükkfa közelében, s az Isten gyü-

mölcse belevörösödik gömbölyű koronája pe-

remén. Zöldell a nyír még április óta, amikor 

fejszével kézben a suhancok a Küsnyír felé 

iramodtak viricset inni. Jártunk mi is valami-

kor, úgy negyven esztendővel ennek előtte 

gondtalan gyermekéveinkben. De abban az 

időben „gyermökökként sokkal többen vó-

tunk viricsözni”. Mert sokkal több volt a gyer-

mek. A dombok alatt a Kishomoród völgyé-

ben meghúzódó kedves faluban, ahogy hala-

dunk lassan felfelé, ha egyre ritkábban is, de 

érezni lehet a kemencében sülő kenyér illatát 

Áronéknál, Misiéknél és a papéknál. S ha már 

eddig felért a faluban sétáló vendég, tisztán 

hallhatja Berci faragás közbeni szapora ko-

pogtatását, amely dallamossá varázsolja a 

szorgoskodó méhek monoton dongását. So-

kan figyeltek fel a kenyérillatra, s a faragás 

hangjára, akik a tízévenként megrendezett fa-

lutalálkozóra érkeztek haza Karácsonyfalvára 

2016. augusztus 6-án.  

A falutalálkozón nagyon sokan vették kézbe a 

Papp Nóra és Horváth Dávid „Ezt nagyon tar-

tották Édesanyámék, Nagyanyámék” című 

könyvét, amely Homoródkarácsonyfalva ha-

gyományait és népi orvoslását mutatja be. 

Amint fellapoztuk és beleolvastunk, a megha-

tódottság édes könnycseppjei gyöngyöztek 

szemünkben. A találkozón Papp Nóra jelen 

volt a kötet bemutatásakor, dedikálásánál. 

Az őszi hálaadás idején megragadjuk az alkal-

mat, hogy ezért a csodálatos könyvért és a sok 

munkáért a karácsonyfalviak nevében köszö-

netünket és őszinte hálánkat fejezzük ki a 

szerzőknek. 

                                                                                             

Benedek Mihály unitárius lelkész                                                                                                

Benedek Enikő                                                                                                

Orbán Csaba 

(Homoródkarácsonyfalva) 

 85 éve született Grynaeus Tamás, a 

magyar népi orvoslás kutatásának 

apostola 

85 éves lenne. 2016. szeptember 26-án, szü-

letésének évfordulóján tisztelettel és szere-

tettel idézzük fel emlékét. Munkatársa volt 

többek között néhai Rácz Gábor professzor-

nak, a pécsi botanikai doktoriskolának, a fi-

atalok közül Papp Nórának. E sorok írójá-

nak nagy szerencséje, hogy baráti, munka-

társi kapcsolatba kerülhetett vele. Karizma-

tikus egyéniség volt, olyan példakép, akire 

mindenki a legnagyobb tisztelettel és szere-

tettel emlékezik (1. kép).  

 

1. kép: Grynaeus Tamás 

Grynaeus Tamás 1931. szeptember 26-án 

született Budapesten. Édesapja, Grynaeus 

István matematikus egyetemi tanár volt, aki 

már 1936-ban meghalt. Édesanyja Papp 

Emília festőművész; testvére a neves bota-

nikus, Papp József, Grynaeus Tamás ke-

resztapja, aki könyvet írt Magyarország vé-

dett területeiről, növény- és állatritkaságai-

ról, továbbá Budapest élővilágáról; később 

többször botanikus társszerző Grynaeus 

cikkeiben. Grynaeus Tamásnak két fiútest-

vére volt. 

A Bécsi kapu téri evangélikus elemi iskola 

elvégzését követően a Budapest-Fasori 
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Evangélikus Gimnáziumban tanult, ahol ki-

tűnően érettségizett 1949-ben. Két évig la-

borasszisztens, 1951-ben felvették a Sze-

gedi Orvostudományi Egyetemre. A böl-

csészkaron népköltészetet és Bartucz Lajos 

professzortól antropológiát hallgatott. Erre 

az időszakra esnek első Szeged-környéki és 

vésztői gyűjtései, amelyekből egyetemi, 

megyei és országos díjazott pályamunkák 

születtek. Részt vett az Embertani Intézet 

terepmunkáiban is. 

A forradalomban való részvétele miatt 

1957-ben, ötödéves hallgató korában letar-

tóztatták. Átélte az ÁVH és internáló tábo-

rok megaláztatásait, két évig rab börtönök-

ben (Csillag, Markó, Vác, Budapesti Gyűj-

tőfogház). 1959-64-ben az Óbudai Hajó-

gyárban segédmunkás, majd állatgondozó, 

laboratóriumi asszisztens az Országos Re-

uma- és Fürdőügyi Intézetben. Politikai ok-

ból a leuveni egyetemtől 1961-ben kapott 

ösztöndíját nem vehette igénybe, útlevelet 

nem kapott. Első önálló munkája 1962-ben 

a Communicationes ex Bibliotheca 

Historiae Medicae-ben jelent meg, amelyet 

múzeumi közleményekben (Orosháza, 

Szeghalom) publikált dolgozatok követték.  

1964-ben engedélyezték, hogy egyetemi ta-

nulmányaiból a hátralévő másfél évet befe-

jezhesse. 1966-ban avatták orvossá summa 

cum laude eredménnyel. Végzés után – ek-

kor már házasember – a bajai városi kórház 

ideg-elmeosztályára került állásba. Fele-

sége Szabó Erzsébet belgyógyász szakor-

vos, házasságukból három gyermek szüle-

tett.  

A Baján töltött másfél év alatt kezdte el nép-

rajzi gyűjtését dávodi, szeremlei, herceg-

szántói és garai (az egykori hadikfalvi) szé-

kelyek körében. Ezután hét éven át a po-

mázi Munkaterápiás Intézet elmeosztályán 

dolgozott, majd a budapesti Gyáli úti, Me-

rényi Gusztáv Kórház idegosztályára került. 

Ez idő alatt, munkájával összefüggő pszi-

chiátriai és neurológiai témájú dolgozatok 

szerzője. Szakképesítést szerzett 1971-ben 

pszichiátriából és 1977-ben neurológiából. 

1981-től a Szent János kórház 

neuropszichiátriai osztályán dolgozott 

2001-ig, nyugdíjazásáig.  

Nyugdíjas neuropszichiáterként a Szent Fe-

renc Kórház EEG (elektro-enkefalográfiai) 

laboratóriumban példamutató együttérzés-

sel és megértéssel végezte a betegek vizsgá-

latát. 

 1988-ban lett a történettudomány (néprajz) 

kandidátusa „A honfoglalás-, és Árpád-kori 

magyarság betegségei és gyógyításuk” c. 

disszertációja alapján (kibővítve „Isa 

por…” címmel könyv formájában jelent 

meg). Opponensei Gunda Béla és Lengyel 

Imre voltak. Később, mások ösztönzésére 

kétszer próbálkozott az akadémiai doktori 

cím megszerzésével, de igazságtalanul mel-

lőzték beadványait.  

A Szegedi Tudományegyetem címzetes 

egyetemi docense. 1994-től a Szegedi Tu-

dományegyetem Néprajzi és Kulturális 

Antropológiai Tanszékén, Budapesten pe-

dig az ELTE Folklore Tanszékén és Kultu-

rális Antropológiai Munkacsoportjában 

végzett oktatói tevékenységet.  

Számos szakdolgozat témavezetését vé-

gezte. Rendszeresen tartott előadásokat 

egyetemeinken (Budapest, Debrecen, Pécs, 

Kolozsvár) és külföldi kongresszusokon. 

1968-tól tagja a heidelbergi Arbeits-

gemeinschaft Ethnomedizin-nek, 1982-től 

pedig a World Psychiatric Association 

Transcultural Psychiatry szekciójának.  

1982-ben „Zsámboki János” emlékérem-

ben, 1991-ben „1956-os” emlékéremben ré-

szesült. 1994-ben az Orvostörténelmi Tár-

saság megválasztotta a Népi Orvoslási 

Szakosztály elnökének. A szakterületnek ez 

volt a legnagyobb elismerése. 

Fiatal kora óta volt presbiter a Budavári 

Evangélikus Templomban, később a gyüle-

kezet másodfelügyelőjeként szolgálta egy-

házát. 

2008. november elején ismeretlen eredetű 

halálos baleset érte az Áthoszi 
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Kolostorköztársaság területén végzett nép-

rajzi gyűjtőútja során. Földi maradványait 

2013. júliusában helyezték végső sírhe-

lyére. (Forrás: önéletírása, továbbá fia, 

Grynaeus András régész adatai).  

A magyar etnográfusok 70. születésnapján 

gyűjteményes kötettel köszöntötték fel, a 

80. születési évfordulóján pedig emlék-

könyv kiadásával fejezték ki az iránta érzett 

elmúlhatatlan megbecsülést: Barna G., 

Kótyuk E. (szerk.) 2002. Test, lélek, termé-

szet. Tanulmányok a népi orvoslás emléke-

iből. Köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. 

születésnapjára. Szegedi Vallási Néprajzi 

Könyvtár 9. SZTE Néprajzi Tanszék, Buda-

pest, Szeged; Barna G., Kótyuk E., Kerekes 

I. (szerk.) 2013. A test és a lélek orvosai. 

Grynaeus Tamás emlékkönyv. Szegedi Val-

lási Néprajzi Könyvtár 33. MTA-SZTE 

Vallási Kultúrakutató Csoport – a vallási 

kultúrakutatás könyvei 1. (szerk. Barna G.), 

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tan-

szék, Szeged. 

Grynaeus Tamás etnográfiai munkássága 

messze túlnő etnobotanikai tevékenységén. 

A népi növényismeret megörökítését éppen 

olyan fontosnak tartotta, mint a gyógyító 

emberek, táltosok, jósok, papok, boszorká-

nyok különleges élettörténetének és a hoz-

zájuk fűződő hiedelmeknek, mondáknak a 

lejegyzését. Érdemeit csak növeli, hogy a 

hitelesség érdekében más szakemberek (pl. 

botanikus) tudását is igénybe vette. Sokan 

lehettek társszerzők olyan dolgozatokban, 

amelyek lényegét tekintve az ő munkái vol-

tak.  

Néprajzi és orvosi közleményeinek teljes 

jegyzékét az idézett, 2013-ban megjelent 

emlékkötet tartalmazza. Orvosi-pszichiát-

riai szakközleményei kivételével kieme-

lésre méltó könyvei: Síppal, dobbal…Ha-

gyományos orvoslás az Európán kívüli né-

pek körében (1989, Babulka P. és Borsányi 

L. társszerkesztőkkel); Isa por…A honfog-

lalás és Árpád-kori magyarság betegségei 

és gyógyításuk (1996); Szent Antal tüze 

(2002); Köztéri szakrális kisépítmények 

(szerk., 2008).  

Grynaeus Tamás alapos történelmi és szak-

rális műveltsége, helytörténeti ismeretei és 

a magyar nyelvészetben való tájékozottsága 

szerencsésen ötvöződött orvosi-anatómiai 

és pszichiátriai tudásával. Ez a kivételesen 

egyedülálló szemlélet tette lehetővé rendkí-

vüli nyitottságát, az adatközlőkkel való kap-

csolat megteremtését. Egyedülálló érzékkel 

tudta megközelíteni a gyógyító emberek, 

látnokok lelkületét. Szemlélete szinte min-

den dolgozatában érződik. Mindig az igaz-

ságot kereste és pontos adatokkal, tényekkel 

bizonyította véleményét. 

A hagyományok életéről 1990-ben megje-

lent cikke (Hagyományok élete egy újrate-

lepített községben. Szegedi Műhely - Bálint 

Sándor emlékszám 29: 62-64.) rávilágít 

arra, hogy az adatok sokfélesége mennyire 

függ a történelmi körülményektől és tájöko-

lógiai adottságoktól. 

Etnobotanikai szempontból ugyanilyen 

problémákkal állunk szemben, hiszen a ma-

gyar nevek sokfélesége megnehezíti a nö-

vényismereti tudás megítélését. 1996-ban a 

honfoglalás- és Árpád-kori növényismeret-

ről, növényfelhasználásról és növényföld-

rajzról közölt tanulmányában korábbi 

(Grynaeus, Papp 1977, 1978) közlemé-

nyekre hivatkozva írja: „Megnyugtató mó-

don eddig csak a XVI. század eleji – XV. 

század végi növényneveket sikerült azonosí-

tanunk. Az ezeknél jóval korábbi (XI-XIV. 

sz.) nagyszámú régi növénynevünk ennek el-

lenére igen értékes forrásunk, mert elsősor-

ban ezekből lehet és kell rekonstruálnunk a 

honfoglaláskori és középkori magyar nö-

vényismeretet és a növények fölhasználá-

sát.”  

Az általa is idézett, terjedelmes közlemé-

nyek botanikus társszerzője nagybátyja, 

Papp József volt. A régi magyar (gyógy)nö-

vénynevekről ehhez hasonló, (orvos)bota-

nika-történeti és nyelvészeti összegező 

munka és hozzá tartozó névmutató sem ad-

dig, sem azután nem jelent meg.  
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Népi növényismereti gyűjtései (1993, 2002) 

során (Dávodon; Bács, Tolna és Pest me-

gyékbe áttelepített bukovinai, hadikfalvi 

székelyek köréből) már arra törekedett, 

hogy a növénynevek mellett a hozzá tartozó 

növényt is begyűjtse botanikai azonosítás 

céljából. Így született meg az a két, nagy 

terjedelmű tanulmány, amelyekben képet 

kapunk a növényekhez kapcsolódó, tradici-

onális népi felhasználásról. 

Grynaeus Tamás a magyar népi orvoslás 

kutatásának legnagyobb alakja, 

etnobotanikai munkássága példaértékű.  

Kiemelt művei: 

Grynaeus T., Papp J. 1977. Régi magyar 

(gyógy)növénynevek, 15-17. század. 

Comm. Hist. Artis Med. Suppl. 9-10: 31-49. 

Grynaeus T., Papp J. 1978. Régi magyar 

(gyógy)növénynevek mutatója, 15-17. szá-

zad. Comm. Hist. Artis Med. 86: 131-137. 

Grynaeus T. 1996. A honfoglalás- és Ár-

pád-kori magyarság növényei. In: Pócs É, 

Voigt V. (szerk.) Ősök, táltosok, szentek. 

Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-

kor folklórjából. MTA Néprajzi Kutatóinté-

zete, Budapest, 121-137. 

Grynaeus T., Szabó L. Gy. 1993. Növények 

ismerete és használata Dávodon (Bács-Kis-

kun m.) I-II. Gyógyszerészet 36: 29-36, 85-

92. 

Grynaeus T., Szabó L. Gy. 2002. A bukovi-

nai hadikfalvi székelyek növényei. Növény-

nevek, -ismeret és -felhasználás. A Kriza 

János Néprajzi Társaság Évkönyve 10: 153-

246.  

Prof. Dr. Szabó László Gy. 

KERTI KÖNYV ORVOSOKNAK 

ÉS GYÓGYSZERÉSZEKNEK 

 

Az európai kertkultúra kibontakozásának 

kezdete, a dísznövénykertek és az ún. orvosi 

kertek divattá válása a 16-17. századra te-

hető. A táplálkozás alapját jelentő vetemé-

nyek, a csupán esztétikai igényt kielégítő 

dísznövények és a tudatosan nevelt gyógy-

növények általában egyazon kertben, béké-

sen egymás mellett éltek. Természetesen 

nem volt ritkaság a kizárólag dísznövények-

kel beültetett park, sőt a tanulmányi célokra 

alapított egyetemi botanikus kert sem. A pa-

tikusok, orvosok által felügyelt, gondozott 

gyógynövényes kert – amelynek kezdeteit a 

kolostori medicinához nélkülözhetetlen ko-

lostorkert jelentette – mind inkább érdemi 

szerephez jutott, a gyógyítás legfontosabb 

alapanyagául már nem csupán a vadon 

termő flórát használták, hanem a tudatosan 

válogatott, nagy gonddal termesztetteket is. 

Mindez azonban szakszerű kertészeti tudást 

kívánt, az ismeretszerzés fontos forrása a 

nagy számban megjelenő kertészeti útmu-

tató, kézikönyv volt. 1803-ban, az erfurti 

Hennings nyomda és könyvkereskedés jó-

voltából került az érdeklődők kezébe Jo-

hann Bartholomäus TROMMSDORFF  

Gartenbuch-ja, amelyet alcíme szerint a 

szerző orvosoknak és patikusoknak szánt, 

hasznukra és élvezetükre. /Trommsdorff, 

J.B.: Gartenbuch für Aerzte und Apotheker 

zum Nutzen und Vergnügen. Erfurt, in der 

Hennings’schen Buchhandlung, 1803. 317 

pp./  

A szerző a bevezetőben megindokolja, hogy 

miért tartja szükségesnek az orvosi kert és a 

haszonnövényeket nevelő veteményes-, il-

letve dísznövénykert közötti számos kü-

lönbség bemutatását. Nem fér hozzá kétség, 

hogy az erdőn-mezőn vadon termő gyógy-

növényt ismeri a gazdaember, de a tudato-

san telepített gyógynövényes kert speciális 
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ismeretet és megkülönböztetett figyelmet 

kíván. A gyógyászatban szükséges növé-

nyek jelentős része ugyanis más régiókban 

honos, más éghajlathoz szokott, így ter-

mesztésük gyakorta kudarccal végződik. 

Felhívja a figyelmet az egyébként dísznö-

vényként ismert virágokra (szegfű, rózsa, 

szellőrózsa, hunyor, tubarózsa, jácint, tuli-

pán, viola, stb.), amelyek közül nem egy pa-

tikai alapanyag lehet.  

 

 
1. kép: Trommsdorff arcképe 

Fotó: Dr. Kapronczay Katalin 

 

A több fejezetből álló könyv – kis formá-

tumú, de több mint 300 oldalnyi – temati-

kája jól áttekinthető Elsőként azokat a nö-

vényeket ismerteti, amelyeknek a levelét, 

vagy a szárát használják fel a patikusok. Ezt 

követően részletesen leírja azokat, ame-

lyeknek a magját, vagy termését/gyümöl-

csét gyűjtik be gyógyászati célra. A legter-

jedelmesebb fejezet az ún. virágos növé-

nyek csoportja, egy-egy növénycsalád be-

mutatása több alfejezetre oszlik, a rendszer-

tani rokonság lehetőség szerinti követése 

érdekében. Példaként a szegfűt hozhatjuk 

fel, amelyről mintegy 25 oldal terjedelem-

ben értekezik. Egy-egy növény leírása a 

szerző által ismert valamennyi botanikai 

névvel kezdődik: a német elnevezés több-

féle ismert változata, illetve a kettős neve-

zéktannak megfelelő latin név egyaránt 

megtalálható. A könyv függeléke kifejezet-

ten kertészeti tanácsokat tartalmaz, ugyanis 

az évelő növények átteleltetésének módját 

írja le, havi bontásban részletezve a tenni-

valókat, sőt egy célnak megfelelő növénytá-

roló állvány elkészítéséhez is útmutatást ad. 

A kötetben való eligazodást a növénynevek 

oldalszámra utaló mutatója teszi köny-

nyebbé. 

Johannes Trommsdorff (1. kép) (Erfurt, 

1770 - Erfurt, 1837) a gyógyszerészet törté-

netének kimagasló alakja, kutatásai, tudo-

mányos munkássága számottevő. Gyógy-

szerészeti tanulmányait a weimari udvari 

patikában kezdte, majd Stettinben és Stutt-

gartban folytatta. 1790-ben vette át apja er-

furti patikájának a vezetését. 1794-ben sze-

rezte meg filozófiai doktori oklevelét az er-

furti egyetemen és 1795-ben kezdte meg az 

erfurti egyetem orvosi fakultásán előadói 

tevékenységét gyógyszerészeti kémia téma-

körben; az oktatott tárgyak köre később bő-

vült ásványtannal, általános vegyészettel, 

receptírás-tannal és a vegyészet történeté-

vel. Az orvosi karon csak 1805-ben avatták 

orvosdoktorrá. 1794-ben megalapította 

gyógyszervegyészeti intézetét. 1809-ben öt 

erfurti patikus kollégájával létrehozta az 

első németországi patikus-egyesületet 

„Erfurter Kränzchen” néven, 1811-ben pe-

dig Christian Friedrich Buchholz-cal 

(1770—1818) a munkaképtelen és állásta-

lan patikusok segélyező intézetét. 1812-ben 

egy indigó-gyárat alapított Erfurtban, és 

egyik hajdani tanítványával egy gyógyszer-

vegyészeti gyárat Teuditzban. Sajnos mind-

két ipari vállalkozása tönkrement. Az erfurti 

Akadémia 1816-ban helyettes vezetőjévé 

választotta, az igazgatói feladatkört 1822-

től egészen haláláig ellátta. 1827-ben alapí-

tója lett az erfurti iparegyesületnek és az 
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első német általános életbiztosító társaság-

nak. A segélyegyletek, biztosítótársaságok 

létrehozása és támogatása területén szociá-

lis érzékenysége mutatkozott meg. 

A gyógyszerészet története azonban minde-

nekelőtt tudományos tevékenységét emeli 

ki, mindazt a fáradozását, amellyel kora tu-

dományos gyógyszerészetének színvonalát 

emelte. Gyáraiban mintegy 300 alkalmazot-

tat foglalkoztatott, akik számára tudatosan 

felépített oktató-képző programot állított 

össze, amelyben a gyógyszerkészítés manu-

ális elsajátítása mellett a gyógyszer-vegyé-

szeti elméleti ismeretek is helyet kaptak. Ez 

a módszer szinte egyedülállónak mondható 

a korabeli ipari létesítményekben. A gya-

korlat és az elmélet összhangjának javítását 

szolgálta az általa 1793-ban útjára bocsátott 

Journal der Pharmacie für Aerzte und 

Apotheker c. folyóirat, amelyet az 1817-es 

címváltozás (Journal der Pharmacie) után 

is egészen 1834-ig szerkesztett. 

Trommsdorf kezdeményezésére jött létre a 

német Természetvizsgálók Egyesületében a 

gyógyszerészeti szekció.  

Nyomtatásban közreadott műveinek száma 

is tiszteletreméltó: 34 önálló kötet és több 

száz folyóirat közlemény. Mindenekelőtt 

gyógyszeralapanyagok és ásványvizek 

elemzésével, kénhidrogénekkel foglalko-

zott, ezzel kapcsolatban több kémiai anyag 

kimutatása, felfedezése fűződik nevéhez, 

mint például a valeriánsav. 1825-ben Carl 

Friedrich Martius (1794-1868) botanikus 

róla nevezett el egy Amarantaceae-fajt 

„Trommsdorffia”-nak.  

1820-ban a porosz király a Roten Adler 

Rend lovagja címet adományozta neki, te-

vékenysége harmincadik évfordulója tiszte-

letére portréjával díszített érmet készítettek.  

     

Dr. Kapronczay Katalin 

Beszámoló a XIII. 

Gyógyszerészettörténeti Nyári 

Egyetemről 

 

 

A Magyar Gyógyszerészettörténeti 

Társaság idei nyári egyetemét, ami már 13. 

alkalommal került megrendezésre, az egyik 

leggazdagabb múlttal bíró magyar városban 

– amely a középkori Magyarország 

központja és egyben koronázó városa is volt 

–, Székesfehérváron tartotta július 7-10 

között. A társaság életében először fordult 

elő, hogy kikerült a megtelt tábla – 

elismerve a szervezők elmúlt évekbeli 

sikeres munkáját. Az adott létszámkeret 

miatt a szervezők kénytelenek voltak olyan 

jelentkezéseket is visszautasítani, akik 

rendszeres résztvevői szoktak lenni a 

rendezvényeknek, ám késve jutottak el a 

jelentkezés gondolatától a cselekvésig.  

A Kárpát-medencében élő magyarok egyik 

rendszeres találkozópontjának számít az 

MGYTT nyári egyeteme, ahol nemcsak 

gyógyszerészek, hanem a gyógyszerészet 

iránt érdeklődők is örömmel részt vesznek.  

A nyári egyetem legidősebb tagja, Péter H. 

Mária idén ünnepelte 80. születésnapját. Ő 

nem csak hallgatója, hanem előadója is volt 

az idei rendezvénynek. Voltak olyan 

Erdélyből érkezett vendégek is, akik a 

négynapos összejövetelt követően a Balaton 

partvidékére utaztak tovább nyaralni, így 

magukkal hozták gyermekeiket is, ezzel 

biztosítva a nyári egyetem jövő 

nemzedékét. A rendezvény szálláshelye és 

étkeztetése, ezzel a főhadiszállás a Nemes 

Nagy Ágnes Kollégiumban volt. 

Már az érkezés napjára is került egy szép 

program Varsányi Katalin „Beragyogta a 

világot” című kiállítása révén, amelynek 

megnyitóját Spányi Antal megyés püspök is 

megtisztelte. Lassan hagyománnyá válik – a 
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résztvevők világnézetétől függetlenül –, 

amennyiben olyan városban zajlik 

szabadegyetemünk, amely püspöki (avagy 

érseki) székhely, a megnyitót megtiszteli, 

sőt abban részt vállal a püspök Úr (érsek 

Úr).  

A rendezvényre érkezők az út porát még 

alig söpörhették le magukról, már sietniük 

kellett az esti összejövetel helyszínére, ahol 

nagyon komoly és érdekes program várta 

őket. A vendéglátó háziasszony szerepét 

idén is Dr. Molnár Zsuzsa vállalta magára. 

Idegenvezetőket megszégyenítő 

felkészültségről adott tanúbizonyságot, 

mikor a hallgatóságnak úgy mutatta be 

Székesfehérvár történetét és látnivalóit, 

mintha nem egy teremben székeken ülve 

hallgatnánk őt, hanem inkább egy repülő 

szőnyegen foglaltunk volna helyet. Zsuzsa 

az est fénypontját tovább emelve 

meglepetés-vendéget is hívott egy 

hagyományőrző székesfehérvári huszártiszt 

személyében. Akiknek e napra nem volt 

ennyi élmény elég, azok kedvére ügyességi 

programot tartottak „Varázslat teapapírból” 

címmel. 

Szobatársammal másnap kora reggel jó 

magyar szokás szerint rögtön megpróbáltuk 

megváltani a világot is. Egyik témánk a 

gyógyszertárakban kapható étrend-

kiegészítők voltak. Nagyon boldog voltam, 

hogy ráakadtam egy olyan emberre, aki 

osztja a véleményemet. Persze nem tudva 

még, kivel is osztottam meg nézeteimet. 

Majd csak akkor néztem nagyot, mikor a 

szakmai üléssorozat előadói közt megláttam 

éjszakai alvótársamat.  

Na, de ne menjek annyira elébe az étel 

sorának, haladjunk szépen az időrendben. 

Reggelizést követően a csapat felkerekedett 

és gyalogszerrel átvonult a kollégiumból a 

Csók István képtárba, ahol szeretettel várt 

minket a város első embere, dr. Cser-

Palkovics András polgármester úr. A képtár 

nagytermében, az Aba-Novák Vilmos 

alkotta „Magyar-francia történelmi 

kapcsolatok” című pannója közt 

foglalhatott helyet a nagyérdemű 

hallgatóság (1. kép). A megjelenteket 

köszöntötte a polgármester Úr, a 

székesfehérvári múzeumok nevében 

Kulcsár Mihály, a Szent István Király 

Múzeum igazgatója, a MGYK részéről a 

székesfehérvári szervezet elnöke, Dr. 

Schneider Attila, és természetesen az 

MGYTT elnöke, Dr. Dobson Szabolcs, aki 

a szakmai ülést is vezette. Az idei nyári 

egyetem témája „a gyógyszerészet és a hit” 

volt. Dr. Budaházy István szerkesztésében 

megjelent „Időtlen időknek szégyenfoltja 

lészen…” című könyv ajánlását Péter H. 

Mária tartotta. Majd következtek az 

érdekesebbnél érdekesebb előadások 

Magyar László András, Papp Nóra 

személyében. Nóra előadásába beleszőtte 

az erdélyi gyűjtések egy-némelyik 

filmfelvételét is, ami a hallgatóságból 

kérdések sokasságát váltotta ki. Egy röpke 

szünetet követően Dr. Dobson Szabolcs, Dr. 

Botz Lajos és hálócimborám, Kiss Tivadar 

folytatták a délelőtti előadás sorozatot – 

hiedelmünk nőttön nőtt, amint hallgattuk a 

tudományt. 

 
1. kép: Aba-Novák Vilmos: „ Magyar-francia 

kapcsolatok” pannója” 

Fotó: Szabó Attila 

 

Az előadások adta élményekről folyt az 

ebéd alatt is a beszélgetés. Az ebéd adta 
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energia lemozgására elkezdődött a délutáni 

program, azaz a városnéző séta. Csodálatos 

élményekkel lettünk gazdagabbak. Előbb a 

belváros nevezetesebb látnivalóit ismertette 

háziasszonyunk, majd a város értékesebb 

gyűjteményeit nézhettük meg. Nagy 

megtiszteltetés volt, hogy a katolikus 

püspöki palota olyan részeibe is 

betekinthettük, ahová más látogató nem 

juthat el. Számunkra becses 

könyvbemutatót is tartottak, sőt egy 

maroknyi résztvevő zongorakoncertben is 

részesült. Talán az utca emberét is 

meglepte, de a nyári egyetem résztvevőit 

biztosan elvarázsolta a „Fekete sas” 

patikamúzeumnál tartott színi előadás, 

amely az elmúlt korok hangulatát varázsolta 

a nézők elé. A gyógyszertár ódon bútorzata 

közt a ma gyermekeinek rendszeres 

programokat szerveznek, ezzel is segítve a 

gyógyszerészi pályára lépni kívánók 

toborzását. A városi sétából nem 

maradhatott ki a középkori romkert és Szent 

István sírjának megtekintése sem (2. kép).  

 

 
2. kép: I. István mauzóleumát díszítő szekkó 

Fotó: Szabó Attila 

 

A vacsorát követően a társaságot ismét 

meglepetés várta: Dr. Ambrus Tünde és Dr. 

Papp Nóra szervezésében „Legyél te is 

herbárius!” elnevezésű vetélkedő 

kezdődött.  A kezdeti nehézségek – kik nem 

akarnak vetélkedni – leküzdését követően a 

sokfelől érkezőket összerázta a feladatok 

megoldása, ezáltal szenzációs hangulatú 

estet élhettünk át. Némely idősebb kolléga 

gyermeki hévvel játszotta végig a 

vetélkedőt. Nem véletlen a zsűri azon 

kijelentése, hogy minden résztvevő nyert. A 

résztvevők részéről viszont az az igény 

vetődött fel, hogy ennek a vetélkedőnek 

hagyományt kell teremteni.  

 

 A szokásoknak megfelelően 

szombaton a társaság buszokra ült és egész 

napos kirándulásra indult. A korán kelést 

sok utazás követte, majd több emelkedőt 

gyalogszerrel is megmásztunk, hogy 

kastélyt, várat lássunk, nem is egyet, 

egyenesen hármat! Először a Bory-várban 

tettük tiszteletünket, ahol Bory Jenő 

unokája, Kovács Andrásné fogadott 

bennünket. Második megállónk 

Fehérvárcsurgón volt, ahol Heinrich Koch 

tervei alapján épült előbb Perényi, majd 

Károlyi kastélyt nézhettük meg (3. kép). A 

privatizációt követően az egyik olyan 

kastélyban járhattunk, amely 

visszakerülhetett az eredeti tulajdonos 

család birtokába.  

 

 

 
3. kép: Csoportkép a fehérvárcsurgói Károlyi 

kastély előtt  

Fotó: Szabó Attila 

 

Egy rövid pihenés és kávészünet után 

érkeztünk meg a Vértes hegység szélén egy 

sziklaplatón épült várromhoz, amely a 
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megye egyetlen középkori eredetű és a 

török időkben is használt – igaz már csak, 

mint megfigyelő hely – vára volt. 

Történelmileg mégis érdekes a helyszín, 

mert eredetileg a Csák nemzetség ősi 

birtokához tartozott a Vértes hegység. (A 

Csák nemzetség őse Szabolcs vezér volt, 

aki Árpádot követte a 

nagyfejedelemségben. Mivel Szabolcs 

vezér több leszármazottjának nem lettek 

utódai, így azon birtokok az apai örökséggel 

együtt Csák birtokába kerültek. Az ő 

leszármazottja volt III. Máté, akit Trencséni 

Máténak is neveztek, mivel örökségét 

tovább tudta gyarapítani és központi 

székhelyét Trencsénben rendezte be. 

Történelmi szerepét tekintve, mint a XIV. 

századi Magyarország legnagyobb 

kiskirálya – tizennégy megyét, 50 kastélyt 

és erődöt birtokolt – politikai kalandorként 

igyekezett befolyásolni kora trónharcait, 

amiből még gazdagabban kívánt kikerülni.) 

A vár történetével és látnivalóival Etelka 

néni és frappáns táblája ismertetett meg.  

 

Ebédünket is a valaha Csák nemzetség által 

létesített Csákváron költöttük el. Csákvár 

egészen a XVII. századig a csáki nemzetség 

leszármazottainak tulajdona volt. A Csák 

nemzetségű Nyári Krisztina feleségül ment 

gróf Eszterházy Miklóshoz, innentől lett 

Eszterházy birtok Csákvár. 

 

Maradva a Vértesben, gyógyszerészi 

példaképeink egyike előtti tisztelgésünk 

okán Vértesacsára utaztunk, ahol a Kazay 

Endre munkásságát ápoló Dr. Burgetti 

László és Joó Kristóf látott vendégül 

bennünket. A patikalátogatás keretén belül 

Kazay Endre emlékszobáját is 

megnézhettük és vendéglátóinkkal egy jót 

beszélgethettünk. 

 

A tanulmányi út levezetéseként Tác 

település közigazgatásához tartozó 

„Gorsium”, illetve „Gorsiosive Hercule” 

romjai közt sétálhattunk, amely valaha 500 

fős római lovascsapat állomáshelye volt, 

akik őrszolgálatot biztosítottak a sárvízi 

átkelő és a tartomány belsejének védelmére. 

A katonák tovább vezénylését követően 

Traianus császár új város építését rendelte 

el itt 103-ban, biztosítva Alsó-Pannónia 

provinciális tartományának székhelyét. 

 

Visszatérve a szálláshelyünkre meg-

kezdődött a záróest. A hagyományoknak 

megfelelően elénekeltük a gyógysze-

részekhez kötődő indulókat, illetve az 

éppen aktuális nyári egyetem indulóját. 

Minden résztvevő megkapta a megérdemelt 

emléklapját. Búcsúzóul a kivilágított 

belvárosban sétálgattunk és elnyaltuk utolsó 

fagylaltjainkat.  

 

Akinek nem volt elég az eddigi program, 

azok számára utolsó délelőtt a rendezők a 

„Hetedhét Játékmúzeum”-ba szerveztek 

egy búcsú programot, majd eljött a búcsú 

ideje. 

 

Alig várjuk az új találkozást, ami a 

szavazatok alapján 2017-ben Egerben lesz. 

Még egyszer köszönet a szervezőknek! 

                                                                                               

   

dr. Szabó Attila 

(Debrecen) 
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Út az erdélyi „csodavilágba” 

 
2016. július 24-31 között lehetőségem nyílt 

a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerész-

tudományi Kar Farmakognóziai Intézete ál-

tal egy hetet Erdélyben, azon belül is 

Homoródszentmárton településen eltölteni. 

Utazásom célja a lakosok gyógynövényis-

meretének feljegyzése volt.  

 

1. kép: Interjú közben Jenő bácsival 

 

2. kép: Interjú közben Ilona nénivel 

 

A táj szépsége mellett az emberek közvet-

lensége tette még szebbé számomra ezt az 

egy hetes túrát. Egy Homoródszentmárton 

melletti kis faluban, Abásfalván végeztem 

kutatásomat, ahol sok értékes emberrel is-

merkedhettem meg, akik meséltek a régi 

időkről, a családjukról és olyan tapasztala-

tokat osztottak meg velünk a gyógynövé-

nyekkel kapcsolatban, amelyeknek később 

hasznát veszem szakdolgozatom készítése 

során (1-2. kép). 

Utazásom létrejöttéért hálás köszönettel tar-

tozom Dr. Papp Nóra témavezetőmnek, Dr. 

Bartha Sámuel Gergely, Dr. Hajdu Zsanett, 

Wittmann Ágnes, Lőrincz Péter segítőknek, 

Kádár Annamáriának és családjának a szál-

lásért és a finom ételekért, a nagyváradi 

Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 

Farmakognóziai Tanszék oktatóinak az iz-

galmas tanszéki látogatásért és a fogadtatá-

sért, illetve nem utolsó sorban a PTE 

EHÖK-nek, a PTE GYTK HÖK-nek és a 

DJKB-nak.  

A PTE GYTK HÖK illetve DJKB tagjai 

idejüket nem sajnálva segítettek megtalálni 

az utazásomat támogató pályázatot, ami 

nem más, mint az EHÖK-Tehetség Pályá-

zat. Tudásukkal és hozzáértésükkel segítet-

tek pályázatom elkészítésében, így idén jú-

niusban egy sikeres pályázati értesítőt tart-

hattam a kezemben. Köszönöm Nekik, hi-

szen ezáltal utazásomat, valamint szálláso-

mat e pályázatból finanszírozni tudtam. 

Kívánom, hogy egyszer mindenki átélhesse 

azt a csodát, amit én ezalatt az egy hét alatt 

tapasztaltam. Hiszen aki egyszer megérzi 

Erdély varázsát, az mindig visszavágyik 

oda. 

                           Szalai Fanni 

IV. évf. gyógyszerészhallgató 
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Kedves Olvasóink!  

 
A Farmakognóziai Hírek 10 éves fennállá-

sának alkalmából rajz- és fotópályázatot 

hirdetünk két kategóriában.  

 

A Pályázat témája:  

Gyógynövények mindennapjainkban 
 

I. kategória: Rajzpályázat 14 éves korig  

II. kategória: Fotópályázat 14 éves kor felett 

 

Mindkét kategóriában 3-3 díjazottat választ 

ki a szakmai zsűri, akiknek pályamunkája 

bekerül a PTE Farmakognóziai Intézet ál-

landó kiállításába, valamint ajándékcsomag 

díjazásban részesülnek.   

 

Részletek  

1. kategória: maximum A/4-es méretű, pa-

píralapú rajzokat várunk szabadon válasz-

tott technika felhasználásával. Kérjük a pá-

lyázat hátoldalán tüntessék fel az alkotó ne-

vét, életkorát, elérhetőségét (e-mail és/vagy 

telefonszám) és a kép címét.  

2. kategória: maximálisan A/4-es méretű, 

bármilyen géppel (kompakt, DSLR, mobil, 

stb.) készült képet lehet nevezni. Az előhí-

vott fotó hátoldalán kérjük feltüntetni az al-

kotó nevét, életkorát, elérhetőségét (e-mail 

és/vagy telefonszám) és az alkotás címét.  

 

A pályázat benyújtása 

A pályamunkákat postai úton az alábbi 

címre kérjük beküldeni:  

PTE GYTK Farmakognóziai Intézet   

7624 Pécs, Rókus utca 2.  

Kérjük a borítékra írják rá:  

Jubileumi pályázat  

 

Időpontok, határidők, egyéb információk  

A pályázat meghirdetése: Farmakognóziai 

Hírek Jubileumi lapszám megjelenésének 

napja  

Pályamunkák postára adásának határideje: 

2017. január 27.   

Díjazottak értesítése: 2017. február 10.  

Eredményhirdetés: Farmakognóziai Hírek 

XII. évfolyam 40. számában (megjelenés: 

2017. március) 

 

A Pályázók alkotásuk benyújtásával hozzá-

járulnak ahhoz, hogy a pályázat szervezői 

pályaművüket elbírálják, kiállítsák, közös-

ségi felületeken bemutassák.  

A rajzokat és fotókat a pályázat szervezői 

legalább 1 évig megőrzik.  

 

Kérdés esetén kérjük keressék a szervező-

ket a lenti szerkesztőségi email címek bár-

melyikén. 

 

Eredményes alkotást kívánunk és szeretettel 

várjuk a pályamunkákat!  

 

Szervezők 
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