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fructus) képezi, amely hivatalos a VIII. Magyar
Gyógyszerkönyvben.
Fő
hatóanyaga
a
maghéjban
koncentrálódó
szilimarin,
amely
hasonló
szerkezetű
flavonolignánok
(szilibinin,
szilikrisztin stb.) keveréke. A magok tartalmaznak
még betaint és esszenciális zsírsavakat.
A máriatövis flavonolignánjainak hatása
elsősorban a májszövet sejt- és enzimszintű
regenerációs folyamatainak serkentése, valamint
elősegítik a méreganyagok kiürülését is. A
szilimarin a terápiában akut és krónikus
károsodások kivédésére, illetve a már kialakult
ártalmak mérséklésére is hatásosan alkalmazható.
Gyilkos galóca (Amanita phalloides Vaill. ex Fr.
Link) mérgezés esetén, a szilimarint 48 órán belül
alkalmazva elkerülhető a májkárosodás és halál.
Állatkísérletekben
az
előzetesen
adagolt
szilimarin kivédte különböző májtoxinok és
hepatotoxikus gyógyszerek mérgező hatását,
illetve a már kialakult mérgezés hatásos ellenszere
volt. Randomizált, placebo-kontrollos vizsgálatok
igazolták, hogy az alkoholizmus következtében
kialakult májkárosodás esetén a szilimarin a
placebóhoz viszonyítva szignifikánsan javította a
túlélési arányt, vagy csökkentette a májfunkció
romlását jelző enzimek koncentrációját. A
flavonolignánok antioxidáns kapacitása is
jelentős; gyulladáscsökkentő hatásuknak pedig a
krónikus hepatitisz mérséklésében van szerepe.
A hazánkban forgalmazott gyógyszerkészítmények többsége a máriatövis termésének
kivonatát vagy a tisztított flavonolignán-frakciót
tartalmazza (pl. Legalon kapszula és tabletta,
Silegon drazsé).
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A 2013-as év gyógynövénye:
a máriatövis
A máj- és epebetegségek kezelésére
használt máriatövis (Silybum marianum (L.)
Gaertn.) a mediterrán térségben honos, a
fészkesek (Asteraceae) családjába tartozó, akár
150 cm magasra is megnövő lágyszárú növény. A
levelek tövises szélűek, márványozottak.

Dr. Farkas Ágnes

1. kép: Virágzó máriatövis 2. kép: Terméses máriatövis
(Fotók: Dr. Farkas Ágnes)

Felhasznált irodalom:
Király G. (szerk.) (2009): Új Magyar Füvészkönyv.
Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatóság.
Vasas A. (2010): A máriatövis helye és jelentősége a
májkárosodások megelőzésében és kezelésében.
Pharma & Flóra 1: 7-11.

A fészekvirágzat 6-8 cm átmérőjű, a külső
fészekpikkelyek erős tövisben végződnek, a
virágok bíborlilák (1. kép). A kaszattermések
terjedését repítőkészülék segíti (2. kép). A drogot
a bóbitától megfosztott termés (Silybi marianae
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Emellett szerte az országban orvos- és
gyógyszerész-továbbképző előadásokat tartottak.
Rácz Gábor a gyógyszerészeti kutatásba is
bekapcsolódott: részt vett a Béres RT. által
támogatott termékfejlesztési munkában, de a
keszthelyi EGYM European Vital Centerrel is volt
kutatási és termékfejlesztési kapcsolata. Folytatva
a
Marosvásárhelyen
kialakult
külföldi
kapcsolatokat, neves európai kutatókkal tartott
munkakapcsolatot. Tökéletesen beszélt (előadást
tartott) és írt a magyaron és románon kívül
franciául, németül és angolul.
Pécsett 2010. október 29-én vette át a dr.
Honoris Causa címet dékáni tanácstermünkben –
Miseta Attila dékán és Perjési Pál szakvezető
jelenlétében – a Nagyváradi Állami Egyetem
dékáni vezetőségét képviselő dr. Gheorghe
Mermese professzortól. Ekkor tartotta utolsó,
ünnepi előadását a farmakognóziai oktatás és
kutatás jelentőségéről.
Emlékezésünkben csak utalunk gazdag
munkásságára. Mintegy félezer közleményét és
könyveit
idézik
külföldön
is.
Cikkei
nemzetközileg is elismert folyóiratokban is
megjelentek; 22 éve tartó pécsi élete alatt 6
könyve és számos tanulmánya jelent meg. 1995től
a
Természetgyógyászat
c.
magazin
szerkesztőbizottsági tagja, tudományos szakírója.
Romániában alapító tagja az Erdélyi MúzeumEgyesületnek,
közreműködött
a
Román
Gyógyszerkönyv több kiadásában. Díszdoktori
címein kívül megbecsülését számos kitüntetés
bizonyítja, pl.: Augustin Béla emlékérem-díj
1998, Pro Pharmacia életműdíj 2001, Diploma de
Excelenta, Bukarest 2002, Pápai Páriz Ferenc
emlékdíj, Marosvásárhely, 2005.
Rácz Gábor búcsúztatása szűk családi
körben történt. Sírja a pécsi temetőkertben
található.
Hiteles,
megbízható
munkáit
szakterületünkön továbbra is használjuk; hálásan
gondolunk tanszékünket támogató, inspiratív
javaslataira. Emlékét kegyelettel őrizzük.

Elhunyt Prof. Dr. Rácz Gábor
(1928 Arad – 2013 Pécs)
2013. június 17-én Pécsett elhunyt Prof. Dr.
h.c. Rácz Gábor, a Román Orvostudományi
Akadémia és a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti
Akadémia tagja, a korábbi Pécsi Orvostudományi
Egyetem
vendégtanára,
a
PTE
ÁOK
Farmakognóziai
Tanszékének
tanácsadó
professzora. Két nappal előtte töltötte be 85.
életévét.

Prof. Dr. Rácz Gábor
(Fotó: Dr. Papp Nóra)

A kolozsvári és marosvásárhelyi egyetemi
tanulmányait követően gyógyszerészi oklevelet
kapott; egyetemi oktatóként 40 évig, az 1948-ban
létesült
Marosvásárhelyi
Orvosi
és
Gyógyszerészeti Egyetemen Páter Béla és Kopp
Elemér úttörő gyógynövénykutatásait folytatta.
1968-ban nevezték ki tanszékvezető egyetemi
tanárnak a Farmakognóziai Tanszék élére. Több
ciklusban a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja
volt. Erdélyi tudományos pályájának összegezését
tanítványa és egykori munkatársa, Péter H. Mária
Professzor asszony írta meg (Romániai Magyar
Irodalmi Lexikon IV. Erdélyi Múzeum Egyesület,
Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, BukarestKolozsvár, 2002). Rácz Gábor feleségével, RáczKotilla Erzsébet Professzor asszonnyal 1991-ben,
nyugdíjba vonulásukat követően települtek át
Pécsre, miután díjtalan vendégtanári meghívást
kaptak az akkori Pécsi Orvostudományi
Egyetemre, Kellermayer Miklós egyetemi tanár
közreműködésével. Az orvostanhallgatók részére,
dr. Kőszegi Tamás által meghirdetett „Klinikai
fitoterápia” speciális tantárgy előadóiként új
kísérleti és elméleti ismereteket nyújtottak.

Prof. Dr. Molnár Péter
Prof. Dr. Szabó László Gyula
és a PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék
munkatársai
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aetheroleum) az anyanövény friss földfeletti
részeiből vízgőzdesztillációval állítják elő. Az
illóolaj külső tulajdonságait tekintve színtelen,
halványsárga vagy halvány zöldessárga folyadék.
Szaga és íze jellegzetes, melyhez kellemes hűsítő
utóérzet társul. Fő komponense a mentol, amely
nagyrészt szabadon, kisebb mennyiségben kötött
formában fordul elő az illóolajban.
Indikációk: Az illóolaj komponensei
lipofil tulajdonságuknak köszönhetően sokrétű
felhasználást tesznek lehetővé, mivel könnyen
felszívódnak a bőrön, légutakon, illetve a
gasztrointesztinális nyálkahártyákon keresztül. A
borsosmenta olaj komponensei közül főként a
mentol fokozza a nyálmirigyek működését, és az
epeképződést,
de
csökkenti
az
orr
nyálkahártyájának
váladéktermelését,
a
gyomornedv elválasztását. Humán vizsgálatokkal
bizonyított epetermelés fokozó hatása miatt
alkalmazzák epehólyagbántalmakra, rendszertelen
ürülés, pangás okozta panaszok csökkentésére,
valamint a közös epevezeték görcsének
megszűntetésére (Gutta cholagoga, FoNo VII).
Az illóolaj stimulálva a hígabb váladékot termelő
mirigyek aktivitását, ugyanakkor csökkentve a
viszkózus nyák képződését a hörgőkben,
előnyösen alkalmazható köptetőként is. Fő
komponense valamint az illóolaj egyéb összetevői
enyhe helyi érzéstelenítő hatással valamint
gyulladáscsökkentő
tulajdonságokkal
is
rendelkeznek. Az illóolajat enyhe görcsök
oldására is alkalmazzák, amelynek alapja, hogy a
bélrendszer simaizmait a kalciumion-beáramlás
csökkentésével relaxálja, valamint az idegsejtek
excitabilitásának csökkentésével megelőzi az
újabb görcsök kialakulását.
A borsosmenta illóolaját a bőrgyógyászat
és a fül-orr-gégészet szintén eredményesen
alkalmazza perkután illetve nazális úton, valamint
inhalációval, a felső légúti megbetegedések
tüneteinek enyhítésére. Perkután alkalmazás során
az illóolaj-tartalmú kenőcs megfelelő mennyiségét
a beteg mellkasára és/vagy hátára kell kenni, vagy
orrkenőcsként
kell
alkalmazni
az
orr
nyálkahártyáján. A FoNo VII. kiadásában
hivatalos Unguentum nasale-ban a borsmenta
illóolaján felül az eukaliptuszolaj biztosítja a
légzés megkönnyítését, a benne található bórsav
pedig enyhe antiszeptikus hatást fejt ki. A
mentolos hintőporok, szuszpenziók (0,5-1%
mentol tartalommal) hatékonyan csökkentik a
viszketést pl. bárányhimlő, kiütés, rovarcsípés
esetén (Sparsorium refrigerans, Suspensio zinci
aquosa, FoNo VII). A mentol tartalmú
orrcseppek, sprayk csökkentik a nyálkahártya
gyulladás
követeztében
fellépő
fokozott
váladéktermelést, ezért az olajos orrcseppeket

Illóolajok és aromaterápia
19. rész
A bors(os)menta illóolaj
A tél közeledtével az illóolajok köptető,
légúttisztító,
antibakteriális
hatása
nagy
segítségünkre lehet főként a megfázásos és a felső
légúti
megbetegedések
leküzdésében.
A
borsmenta (1. kép), mint az egyik legismertebb
illóolaj, régóta az orvosi terápia hatékony
kiegészítője légzéskönnyítő, gyulladáscsökkentő,
emésztést
elősegítő
tulajdonságának
köszönhetően. Ebből kifolyólag ebben a részben a
borsmenta illóolajnak szentelünk nagyobb
figyelmet.

1.

kép: Mentha x piperita L.
(Fotó: dr. Farkas Ágnes)

A borsmenta (Mentha × piperita L.)
napjainkban
a
legnagyobb
mennyiségben
felhasznált mentafaj, amelynek gyógyászati
alkalmazása már a középkorban ismert volt
különböző emésztési panaszok enyhítésére.
Napjainkban főként levelét és illóolaját használják
fel gyógyászati célra, a VIII. Magyar
Gyógyszerkönyvben hivatalos drogként található
meg mindkettő. Az anyanövény a M. aquatica L.
és a M. spicata L. hibridjéből alakulhatott ki
valószínűleg a 17. században, de csak később a
18. században kezdték meg termesztését nagyobb
területeken. Mint minden hibrid faj, a borsmenta
is változatos kémiai és alaki sajátságokkal
rendelkezik. A növény jellegzetes mentolos illatú,
amely főleg leveleinek morzsolásakor érezhető. A
borsmentát szinte minden földrészen termesztik,
eredetét tekintve, egyes felfogások szerint a
Távol-Keletről, mások szerint Angliából terjedt el
kultúrnövényként.
A borsmenta gyógyászatilag legismertebb
vegyületei főként az illóolajában találhatók,
amelyből áltagosan 1,5%-nyi mennyiséget
tartalmaz a növény, de egyes esetekben ez elérheti
akár a 3,5%-ot is. A borsmenta vagy
borsosmenta illóolajat (Menthae piperitae
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náthában előszeretettel alkalmazzák, de garat
valamint gégegyulladás esetén is népszerűek.
Az
illóolajat
megfázás
esetén
leggyakrabban inhalálva alkalmazzák, amelynek
legegyszerűbb módja, ha forró (meleg) vízbe
cseppentve lélegezzük be a párolgó illóolajat. A
nedves párologtatás (pl. fürdővízbe csepegtetett
illóolajjal) főként gyermekek esetén előnyös,
mivel így kizárható a leforrázás veszélye.
Természetesen
alkalmazhatunk
száraz
párologtatást is, ekkor a beteg egy zsebkendőre
vagy ruhára cseppentett illóolajat lélegez be. A
borsmenta illóolaj külsőleges használata szeszes
bedörzsölőként izom, ízületi fájdalmakra ajánlott
(Spiritus menthae cum sale, FoNo VII)
Használata igen elterjedt a kozmetikai iparban,
mint hűsítő, illatosító szer (pl. fogpaszták,
szájvizek),
valamint
gyógycukorkákban,
szopogató tablettákban (Tantum Verde menta 3
mg.) ízjavítóként is fellelhető.
Nemrég ismerték fel a borsmenta
illóolajának eredményességét fejfájás esetén,
amelynek alapja az illóolaj a hidegreceptorokat
aktiváló közvetett fájdalomcsillapító hatása lehet.
A hatást több placebókontrollos, kettős vak
vizsgálat igazolta.
Adagolás: A borsosmenta olaj napi
adagja emésztési panaszok enyhítésére 6-12
csepp.
Funkcionális
diszpepsziában,
IBS
kezelésében
a
gastrooesophagealis
reflux
kialakulásának megelőzése miatt (az illóolaj
ellazítja a gyomor és a nyelőcső között záróizmot
is), bélben oldódó kapszulában alkalmazzák.
Inhaláláshoz 3-5 csepp illóolaj ajánlott, forró
vízbe,
esetleg
kamillateába
cseppentve.
Külsőleges
célra
5-20%
illóolaj-tartalmú
kenőcsöket alkalmaznak, de az orrkenőcsök
esetén az illóolaj maximum 5%-ban van jelen.
Enyhe fejfájás csillapítására az illóolaj 10%-os
etanolos oldatát alkalmazhatjuk a homlok
és/vagy a halánték bőrébe dörzsölve.
Ellenjavallat: A borsmenta illóolaj és
ennek fő komponense a mentol gyermekek és
asztmások esetén bronchusgörcsöt válthat ki. A
mentolt
tartalmazó
készítmények
kis
gyermekeknél gégefedő-ödémát, légzésmegállást
okozhatnak, ezért óvatosságból 3 éves korig
kerüljük használatukat. Nagy mennyiség hosszú
időn át történő fogyasztása interstitiális nephritis
és veseelégtelenség kialakulását eredményezheti.
Epehólyag gyulladás, súlyos májkárosodás esetén
a készítmények alkalmazása szintén ellenjavallt.

Beszámoló a 44. International
Symposium on Essential Oils
rendezvényről
2013. szeptember 8-11. között Budapesten
került megrendezésre a 44. International
Symposium on Essential Oils (ISEO 2013)
konferencia
(hivatalos
honlapja:
www.iseo2013.hu). Az évente megrendezésre
kerülő nemzetközi tudományos eseménynek idén
a Danubius Hotel Flamenco volt a helyszíne. A
résztvevők
számos
európai
országból
(Spanyolország,
Franciaország,
Svájc,
Németország,
Olaszország,
Ausztria,
Magyarország,
Csehország,
Lengyelország,
Szlovákia, Bulgária, Törökország) érkeztek, de
voltak kutatók Ausztráliából, Brazíliából,
Japánból, Dél-Afrikából és Iránból is.
A szervezőbizottság tagjaként számomra
már tavasszal elkezdődött a szakmai munka a
beérkező absztraktok elbírálásával. A Pécsi
Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi
Szakát a Farmakognóziai Tanszék két oktató
kollégája (Dr. Horváth Györgyi és Dr. Bencsik
Tímea), valamint két TDK hallgatója (Tigyi
Bettina, IV. évf. és Péter Orsolya, V. évf.)
személyesen képviselte (1. kép), egy TDK
hallgatónk (Kira Erika V. évf.) társszerzőként
szerepelt. A további társszerzők közül kiemelném
Dr. Kocsis Béla tanár urat (Orvosi Mikrobiológiai
és Immunitástani Intézet), aki szakmailag
mindvégig támogatta munkánkat.

1. kép: Dr. Horváth Györgyi, Tigyi Bettina, Péter
Orsolya, Dr. Bencsik Tímea (balról jobbra)

A rendezvényen egy előadással (Horváth
Gy, Móricz ÁM, Péter O, Kira E, Bencsik T,
Böszörményi A, Lemberkovics É, Kocsis B:
Application of TLC-bioautography for detecting
the antibacterial activity of essential oils) és két

Dr. Ács Kamilla, Ph.D. hallgató
Felhasznált irodalom: a szerzőnél
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poszter prezentációval (Móricz ÁM, Horváth Gy,
Ott P: Direct bioautographic detection of
antibacterial components of some essential oils;
Tigyi B, Böszörményi A, Lemberkovics É, Kocsis
B, Horváth Gy: Screening of the antibacterial
activity of essential oils using TLCbioautography) szerepeltünk.
A szimpóziumon 5 plenáris előadás,
további 19 előadás hangzott el és 80 poszter
prezentáció került bemutatásra. A fő témák idén a
következők voltak: (1) Biological variability of
plant volatiles; (2) Biological activities of
essential oils and their constituents; (3) Recent
approaches in essential oil analysis.

korlátozza bizonyos vegyszerek alkalmazását ezen
a területen. Számomra igen érdekes téma volt egy
cseh kutatócsoport által végzett kísérlet.
Vizsgálataikat egy könyvtárban végezték, ahol a
penészgombák jelentenek „veszélyt”, nemcsak a
könyvekre, hanem az emberre is, mivel kórokozó
Aspergillus törzseket találtak a könyvek lapjain.
Eredményeik szerint a citrál és a linalil-acetát
illóolaj-komponensek kiváló penészgomba-ellenes
hatást mutattak. Gyakorlati alkalmazásukhoz
további vizsgálatok szükségesek. Egy japán
kutatócsoport, két ellentétes hatású komponens, a
(-)-linalool és az eukaliptol, mentális stresszre
gyakorolt hatását tanulmányozták, ahol az utóbbi
komponenst találták hatékonynak. Különösen
jelentős
volt
az
illóolajok
toxikológiai
vizsgálatáról szóló plenáris előadás.

3. kép: Szakmai beszélgetés az egyik kávészünetben a
török és az ausztrál kollégákkal (balról jobbra: Dr.
Bencsik Tímea, Tigyi Bettina, Péter Orsolya, Prof.
Hüsnü Can Baser (Törökország), Dr. Graham Lloyd
Jones (Ausztrália), Nicholas Sadgrove (Ausztrália)

2. kép: Tigyi Bettina gyógyszerészhallgatónk (IV. évf.)
poszterrel szerepelt az ISEO-n

Az illóolajok a növények által termelt
másodlagos
anyagcseretermékek,
fontos
növényélettani
szerepük
mellett
számos
gyógyszer, gyógytermék alkotórészei. Az
illóolajok antimikrobás hatásvizsgálatával a világ
számos országában foglalkoznak, elsősorban az
antibiotikum rezisztencia miatt fordultak a kutatók
a „természetes” eredetű anyagok felé, az alternatív
megoldásokat keresve. Ha arra gondolunk, hogy a
kakukkfű illóolajának fő komponense, a timol 2025-ször erősebb fertőtlenítő hatással rendelkezik,
mint a fenol, akkor érdemes vizsgálni ezeket az
anyagokat. Több poszter foglalkozott az illóolajok
humán szervezetre gyakorolt hatásával. Ezen a
területen szintén szükség van a bizonyítékokra,
nem elegendő a régóta fennálló biztonságos
alkalmazás ténye. Érdekes terület az illóolajok
növényvédelemben
betöltött
szerepének
vizsgálata, annál is inkább, mivel az Európai Unió

Természetesen
a
biológiai
hatásvizsgálatok mellett az analitika is szerepelt a
témák között, ami nem is olyan egyszerű az
illóolajok esetében, mivel akár 200 komponensből
is állhatnak.
A szakmai programon kívül egy kitűnő
gálavacsorán a nemzetközi vendégek, a magyar
szervezőkkel együtt, megismerkedhettek a hazai
konyha íz-világával és a magyar néptánc
sokszínűségével. Az első ISEO-t 1969-ben,
Leidenben tartották. Azóta az „illóolaj-kutatás” is
hatalmas változáson ment keresztül. Az elmúlt 44
sikeres rendezvény jelzi a tudományterület hazai
és nemzetközi jelentőségét. Az ISEO folytatódik,
2014-ben Isztambul lesz a szimpózium helyszíne.
Dr. Horváth Györgyi
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Emlékérem (1974), Állami-díj (1978), Baranya
megyei Tanács Kutatói Díj (1988), Tolna megyei
Önkormányzat Beszédes József Díj (1992),
Magyar Köztársaság Középkeresztje (1994), Pécs
város Millecentenáriumi-díja (1996), PAB
emlékérem (1997), Baross-emlékérem (1999),
Iregszemcse Díszpolgára (2006).”
A
háborút
honvédként
túlélő,
sebesüléseket és súlyos hastífuszt átvészelő
mecsekszabolcsi fiatalember – vallomása szerint –
ugyan vegyész szeretett volna lenni, mégis értékes
agrármérnöki diplomát szerzett a gödöllői
egyetem jogelőd intézményében, a József nádor
Tudományegyetemen, amikor a rektor Doby
Géza, a neves növényi biokémikus, akadémikus (a
Szerb utcai patikus, Bp.) volt. Kémia iránti
érdeklődése nagy szerepet játszott abban, hogy az
iregszemcsei
nemesítő
intézetben
(kutató
intézetben) és ennek kutató állomásán, Bicsérden
volt az akkori hazai növénynemesítő helyek közül
a legtöbb modern analitikai műszer (mágneses
magrezonancia spektroszkóp, atomabszorpciós
spektrofotométer,
aminosav-analizátor,
több
gázkromatográfiás
készülék),
külön
2-es
kategóriájú
izotóplaboratórium
biokémiai
vizsgálatokhoz,
kiegészítve
gammasugár
forrással, mutációs nemesítés céljából. A
fotoperiódusos kísérletekhez külön üvegház épült,
később Bicsérden olyan nagy növényház,
amelyben a törzseket télen is tovább lehetett
nevelni. Kórtani, citológiai és biotechnológiai
laboratóriuma az országban mintaszerű volt.
Minderre
az
olajés
fehérjenövények
nemesítéséhez volt szükség. Ki kell emelni, hogy
mindkét telephelyen kiváló folyóiratokkal
rendelkező szakkönyvtár állt a kutatók
rendelkezésére.
Kurnik Ernő éles elméje, jövőbe tekintő
meglátásai még életében kezdtek kibontakozni.
Munkatársai bevonásával elsőként nemesített
napraforgó hibridfajtákat (ma csak ilyeneket
termesztenek), a ma újra időszerűvé váló
szójatermesztéshez is alkalmas, viszonylag
szárazságtűrő fajtákat nemesített, sőt, az alacsony
növésű és simatokú ricinusfajtákat is fenntartotta
(ma nem kell az országnak, mert „olcsóbb”
importálni
a
gyógyszerkönyvi
minőségű
ricinusolajat).

100 éve született Kurnik Ernő
akadémikus, növénynemesítő
Augusztus 17-én lett volna 100 éves az 5
éve elhunyt, pécsi Kurnik Ernő (1. kép). A 2010ben megjelent Pécsi Lexikonban ezt olvashatjuk
róla (a szócikk szerzője azonos e sorok írójával,
aki 12 évig volt munkatársa):

1. kép: Kurnik Ernő
(forrás: www.kkmk.hu)

„Kurnik Ernő (*1913. aug. 17.
Mecsekszabolcs, †2008. márc. 3. Pécs)
agrármérnök, növénynemesítő. A József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
szerzett agrármérnöki oklevelet (1939) és doktori
címet (1942). A háborúban katona, hadifogoly
(1943-45). Az iregszemcsei Mauthner Ödön Rt.
növénynemesítő telepén Knapp Oszkár mellett
kutató (1939), a telepből kialakult DK-Dunántúli
Mezőgazdasági Kísérleti Intézet, majd a bicsérdi
teleppel kibővülő Takarmánytermesztési Kutató
Intézet igazgatója (1939-83). Emellett az FM
Kísérletügyi és Propaganda Főosztályának
vezetőjeként (1952) megszervezi a mezőgazdasági
kutatás tájintézeti rendszerét. A Keszthelyi
Agrártudományi Egyetem c. egyetemi tanára
(1962). Az MTA r. tagja (1976), a Szent István
Akadémia
r.
tagja
(2000),
az
MTA
Növénynemesítési Bizottságának tb. elnöke, az
Eucarpia és egyéb nemzetközi növénynemesítési
társaságok vezetőségi tagja. A magyar
növénynemesítés kiemelkedő egyénisége, 74
államilag minősített fajta (főleg szója, napraforgó,
borsó, olajrepce) nemesítője, 150 szakcikk,
könyvfejezet, tanulmány írója. Fő művei: A szója
(1962), Étkezési és abraktakarmány-hüvelyesek
termesztése (1970). Kitüntetései: Fleischmann
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A
gyógyszerkönyvünkben
hivatalos
napraforgó- és szójaolajat szolgáltató fajták mind
az intézetében születtek.
Kurnik Ernő arról is nevezetes volt, hogy
amikor megtehette, igazgatóként az intézetében
alkalmazta a politikai okokból mellőzött tudós
kutatókat. Így dolgozhatott mellette Mándy
György professzor, a legnagyobb magyar
agrobotanikus (akinek rövidesen emlékülést
rendeznek 100. születési évfordulója alkalmából a
Magyar Tudományos Akadémián, valamint
szobrot avatnak a Debreceni Agrártudományi
Centrumban), továbbá Kuthy Sándor professzor,
neves agrokémikus, Jáky Miklós olajipari
vegyész, Pozsár Béla radiobiológus-biokémikus,
Kerese
István
fehérjekémikus
(eredetileg
gyógyszerész), Horvát Adolf Olivér botanikus,
hogy csak a legnagyobbakat említsem.
Nagy tervei között haláláig foglalkoztatta
a bicsérdi állomás „Növényi Fehérjekutató
Intézetté” való átalakítása. Ebből a célból kereste
a kapcsolatot a Pécsi Egyetemmel, de a vezetők
egyike sem merte vállalni az új kihívást. A 100
hektáros, kiváló adottságú kísérleti helyet
épülettel és állománnyal együtt a Kaposvári
Egyetemhez csatolták. Az előállított szója- és
napraforgó-vetőmag biztos bevételi forrást biztosít
a kaposváriaknak jelenleg is. Ma egy leromlott
telep képe tűnhet elő egy pillanatra a bicsérdi
vasútállomáson áthaladó vonatok ablakából.
Így lett Kurnik Ernő álmából torzó. Az
iregszemcsei intézet is a kaposváriakhoz jutott.
Kurnik Ernő az iregszemcsei temetőben nyugszik.
Életműve azonban példás és maradandó.
A mecsekszabolcsi bányászősöktől származó
kisdiák a magyar növénynemesítés egyik
legnagyobb alakja lett. Pécset, szülővárosát úgy
szerette, hogy Mikszáth Kálmán utcai házának
kertjében egész sor mecseki növény vette körül.
Még 95 évesen is, tolókocsijából szemlélődve,
szerető családi gondoskodással körülvéve,
szellemi fiatalsággal ezekben gyönyörködött és
fantáziáját szabaddá engedve a biotechnológia új
lehetőségeiről elmélkedett.

Fitoterápia – I. Szimpózium Cséfán
„Fitoterapia. Principii și aplicații”
2013. szeptember 14-én Prof. Dr.
Németh Tibor által megrendezésre került az első
Fitoterápiai
Szimpózium,
amelynek
egy
határmelletti és egyben Nagyváradhoz közeli
település, Cséfa adott helyet. A szimpóziumon
jelen volt a nagyváradi Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Egyetem dékánja, dr. Bodog
Florian, a Bihar megyei Gyógyszerész Kollégium
elnöke, Prof. dr. Vicaș Laura, a kolozsvári
Gyógyszerész Szak képviselője, Prof. dr.
Honorius
Popescu,
továbbá
Cséfa
alpolgármestere, a nagyváradi Gyógyszerész Szak
tanári
kara,
meghívott
gyógyszerészek,
fogorvosok és orvosok, valamint a PTE ÁOK
Farmakognóziai Tanszék is képviseltette magát.
A rendezvényen bemutatásra került
előadások között említhetők kísérletes munkák és
módszertani dolgozatok. Kiemeljük a 2013.
júniusban 85 éves korában elhunyt Prof. dr. Rácz
Gábor tiszteletére dr. Budaházy István által tartott
megemlékezést. A Magyarország területére is
átnyúló cséfai Nemzeti Park természeti értékeit
Viorel Jurcan mutatta be.
Cséfa alpolgármestere elismerése jeléül
Prof. dr. Németh Tibornak a szimpózium
zárásaként emlékplakettet nyújtott át (1. kép),
megemlékezve
kiemelkedő,
kitartó
és
fáradhatatlan munkájáról, amelyet immár 50 éve
folyamatosan végez.

1. kép: Az emlékplakett átadása
(Fotó: Dr. Papp Nóra)

Ezúton szeretném megköszönni magam és
a PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék nevében
Prof. dr. Németh Tibor szakmai irányítását,
támogatását, közreműködését, valamint azt, hogy
tudásával aktívan segíti kutatómunkánkat.
Kívánunk a jövőben is jó egészséget és további
sok sikert munkája során!

Prof. Dr. Szabó László Gy.

Patay Éva Brigitta, Ph.D. hallgató
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orvoslást tanult, de ahogy ez abban az időben
szokás volt, tanulmányútra indult DélFranciaországba, majd Angliába, sőt gróf Tallard
kíséretének tagjaként bejárta Hollandiát és Itáliát
is. Ezen időszak tapasztalatai érlelték meg benne
az elhatározást, hogy életét az orvoslásnak
szenteli. 1700-ban beiratkozott a párizsi egyetem
orvosi karára, ahol 1704-ben orvosdoktorrá
avatták. 1709-ben az orvoslás és a kémia
professzorává nevezték ki a College Royalban,
1726-tól 1729-ig a párizsi egyetem orvosi karának
dékáni tisztségét is betöltötte, a francia tudós
társaság is tagjai közé választotta. Munkásságának
fontos fejezete a kémiai elemek affinitáselméletének kidolgozása, és az affinitás-táblázat
közreadása 1718-ban. A kémiáról alkotott
elképzelése és szemlélete rokon vonásokat mutat a
korszakváltó flogiszton - elmélettel. 1731-ben
hunyt el.
Tractatus de materia medica című műve
posztumusz került kiadásra, ám az eredetileg latin
nyelvű könyvet franciául, németül és angol
fordításban is közreadták.
Az ismertetésünk alapjául szolgáló 1742es kiadást, Velencében nyomtatta ki Nicola
Pezzana, „a felsőbbek engedélyével”. A két
terjedelmes kötet valóban felsorakoztatja az adott
korban
ismert
és
használt
mindazon
gyógyszeralapanyagokat, amelyeket a természet
rejteget a gyógyulni vágyók hasznára. Az első
kötet az ásványi anyagokkal és az egzotikus
növényekkel ismertet meg, a második kötet a
növények további nemeivel és az állati eredetű
anyagokkal foglalkozik, teljes részletességgel
leírva mindazt, amit tudni lehet és szükséges a
gyógyszerkészítés során. Vagyis a materia medica
feldolgozások az antik ősforrásnak számító
Dioscorides óta kibővültek az élettelen természet
kincseivel, továbbá az állati eredetű anyagokkal.
Bár az itáliai nyomdatermékek nemcsak
tudományos
színvonalukkal,
de
elegáns
kivitelükkel is meghódították az olvasót, jelen
kiadvány nem tartalmaz illusztrációt. Ugyanakkor
mindkét kötet előszava méltatja a szerző
munkáságát, életművének fontos vonatkozásait,
helyét a tudományok rendszerében, számos olyan
adat közreadásával, amelyekről csak a
tanítványoknak,
közvetlen
munkatársaknak
lehetett tudomása.
A materia medica (pharmacognosis)
tudományának
és
az
egyetemes
tudománytörténetnek értékes emléke Geoffroy
műve, amely a jelenkor kutatója számára is
számos értékes információt tartalmaz.

Egy tudományterület és egy
tudományos műfaj jeles alkotása
A „materia medica” kifejezés magyarázatát
a szaklexikon a következőképp adja meg:
„gyógyszerisme (heilende Stoff, pharmacognosis),
vagyis azon tudomány, amely a gyógyszerek
természetrajzi, fizikai, vegyi sajátságaival
foglalkozik, lehetővé teszi a gyógyanyagok
valódiságának
és
hasznavehetőségének
vizsgálatát.” Mindezen tudás írásműben való első
összefoglalása, és ezzel a szakirodalmi műfaj
megteremtése Pedaniosz Dioscoridész érdeme. Az
ő munkája a legismertebb ókori herbárium. A
körülbelül 600 gyógynövény részletes leírását
tartalmazó
gyűjtemény
hamarosan
olyan
alapműnek számított, amely rendkívüli hatást
gyakorolt a középkori európai és arab
orvostudományra, sőt nyomai felfedezhetők a
későbbi szakkönyvekben, a magyar gyógynövényirodalom legkiválóbb művelői is hivatkoztak rá.

1. kép: Etienne-Francois Geoffroy
A materia medica ismerete a mindennapi
gyógyszerkészítés elméleti alapja lett, amihez
fontos segédletek lettek a nyomtatásban
közreadott írásművek is. A gyógyszerisme
szakirodalmának egyik legtermékenyebb korszaka
Európa szerte a 17-18. század. A szerzők között
találunk orvost, patikust, a természettudományok
egyéb területét művelő tudóst csakúgy, mint a
természetet kedvelő és ismerő „laikust”.
Neves gyógyító família sarja volt a francia
Etienne-Francois Geoffroy (1. kép), akinek
Tractatus de materia medica című munkája több
kiadást is megért, kortársai és az utókor egyaránt
nagyra értékelték tartalmát. A két vaskos kötet az
akkor ismert és használt gyógyszeralapanyagok
minden területre kiterjedő feltárása, leírása.
Geoffroy 1672-ben született Párizsban
egy patikus fiaként, anyai ágon a híres M. Devaux
sebész unokájaként. Kiváló természettudományos
nevelésben részesült már gyermekkorától fogva.
Miután 1693-ban letette a gyógyszerészi vizsgát,
patikus lett. Ezután Montpellierbe utazott, ahol

Dr. Kapronczay Katalin
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• nátha a nyálkahártyák erőteljes
gyulladásával és rhinitis, köhögés
• ízületi fájdalom és gyulladás, arthritis,
reuma, köszvény
• máj panaszok
• a vese megbetegedései
• a friss levelek elrágásával kezelték a
száj fekélyeit
• gyorsítja a sebek gyógyulását
• a viszkető, duzzadt bőr tünetei
enyhíthetőek a kivonatával.

Bellis perennis L. ‒ százszorszép
A növényről röviden
A Bellis perennis L. (1. kép),
magyarul százszorszép (tavaszfű, pászkamorzsa, boglár, rukerc, pere) évelő, egész
Európában elterjedt növény. Finoman
szőrözött, akár 15 cm magasra megnövő,
levéltelen
szára
egyetlen
virágzatban
végződik, csipkés szélű levelei visszás
tojásdadok. Szinte egész évben virágzik,
virágzata 1,5-3 cm-es fészekvirágzat, aminek
közepén a 75-125 sárga, hímnős, ötszirmú
csöves virág, szélein a zigomorf, két sorban
álló fehér nyelves virágok találhatóak.
Termése kb. 1 mm-es, visszásan tojásdad,
bóbita nélküli kaszattermés.

Homeopátiás felhasználás
Homeopátiában is ugyanaz a faj a szer
előállítása során a kiindulási anyag. Az
elkészült szer hatása azonban szélesebb, mint
amit a fitoterápiás felhasználása során leírtak.
Kiváltó
okok:
Hideg,
átnedvesedés
következményei és kimelegedés. Ütések,
elesések, sebek, sérülések, rándulások.
Bőr: Sérülés következtében kialakuló
duzzanatok, daganatok. Sebek, vérzések,
mélyreható sebek. Kiütés, furunkulus,
karbunkulus.
Diffúz
bőrvérzések,
horzsolások. A homeopátiás Bellis perennis
L. hatását ilyen esetekben számos klinikai
vizsgálat is igazolta.
Fej: Szédülés (nem kielégítő agyi keringés
miatt).

1. kép: Bellis perennis L
(Fotó: Dr. Gábor Fruzsina)

Szájüreg: Száj- és kötőhártyagyulladás.

A
növény
szaponinkeveréket,
csersavakat, flavonoidokat, antocianinokat,
triterpén-szaponinokat, poliineket, szerves
savakat, gyantákat és viaszokat, nagy
mennyiségű ásványi sót és nyálkát tartalmaz,
valamint nyomokban illóolajat.

Gyomor: Gyomor- és bélhurut. Hideg, jeges
ital következményei; felhevült állapotban
ivott hideg ital.
Has: Hasi sebek, sérülések, műtétek, sebek.
Szeptikus sebek.

Felhasználás
A friss, fiatal leveleket tavaszi
salátákba szokták keverni. A százszorszépnek
a 16. század óta használják a levelét, illetve
kora tavasztól őszig a virágzó virágkelyheit is,
kivonat vagy forrázat formájában.
Népgyógyászati hagyományban az
alábbi esetekben használják:
• enyhe fájdalomcsillapító és görcsoldó
• javítja az anyagcserét, étvágygerjesztő
• fájdalmas menstruáció
• migrén
• fejfájás

Végtagok:
Izomsérülés.
Az
izmok
fájdalmasak, érzékenyek; izmok zúzódásos
fájdalma. Reumás fájdalom. Túlerőltetés utáni
fájdalom. Vénás pangás, visszér. Terhesség
alatti visszerek; nem tud járni.

Dr. Gábor Fruzsina Ph.D.
Irodalom a szerzőnél:
homeopatia.blogspot@gmail.com
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program a bátyai patikamúzeum megtekintése
volt, továbbá a kalocsai hímzés és festés
technikáját is meg lehetett tekinteni.
Este Hajósra kirándultunk. Elsőként
megtekintettük a gyönyörűen felújított egykori
érseki kastélyt (2. kép), majd meglátogattuk a
hajósi patikát.

X. Gyógyszerésztörténeti Nyári
Egyetem
Kalocsa, 2012. július 11-14.
Az idei, immár X. Nyári Egyetemen 57-en
vettek részt; többen érkeztek a határokon túlról
(Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból) is. A
MGYTT céljai között szerepel, hogy minél több
fiatal vegyen részt a rendezvényen, így az idén
vendégül láttuk a XLVIII. Rozsnyay Mátyás
Emlékversenyen gyógyszerészettörténeti témával
induló
versenyzőket,
valamint
erdélyi
gyógyszerészhallgatókat is.
Csütörtökön
az
ismerkedési
estet
megelőzően röviden bemutattuk az MGYTT
eddigi tevékenységét, majd felidéztük az elmúlt
10 év Nyári Egyetemeit.
Pénteken
került
sor
a
szakmai
előadásokra.
A
rendezvény
megnyitóját
megtisztelte jelenlétével Dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek és Török Ferenc,
Kalocsa város polgármestere is.

2. kép: A hajósi vadászkastély udvarában
(Fotó: Dr. Ambrus Tünde)

A X. Nyári Egyetem a hajósi pincefalu
megtekintésével zárult, ahol Umenhoffer Zsolt
pincéjében többféle bort kóstolhattak meg a
résztvevők (3. kép). Az este folyamán sor került a
„Rozsdás
pisztillus”
gyógyszerész-énekkar
résztvevőinek segítségével a hagyományos
patikusdalok eléneklésére is, így a Nyári
Egyetemhez újonnan csatlakozó kollégák is
megtanulhatták a régi gyógyszerésznótákat.

1. kép: A Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület
(Fotó: Dr. Heréb Anikó)

Délután az Érseki kincstárat, az Érseki Palotát és a
könyvtárat tekintettük meg. Az esti program
keretében Bozó Tamás gyógyszerész irodalmi
estje következett, aki a botra tekeredő kígyójelképet elemezte. A jó hangulatú vacsora után a
Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület
műsora következett, akik a Nyári Egyetem
résztvevőit is bevonták a táncba (1. kép).
Szombaton a Viski Károly Múzeum és
annak az ásványgyűjteménynek a megtekintése
volt a program, amelyet dr. Grabarits István
rendezett bemutatható állapotba. Ezt követően a
kalocsai temetőben a résztvevők lerótták
kegyeletüket a MGYTT alapító elnöke, dr.
Grabarits István sírjánál.
Délután fakultatív kirándulás következett
a Szelidi-tóhoz, a bátrabbak a falmászást és a
röplabdát is kipróbálhatták. A másik választható

3. kép: Borkóstoló és vacsora a hajósi pincefaluban
(Fotó: Dr. Ambrus Tünde)

Mindenkit szeretettel
Gyógyszerésztörténeti Nyári
Gyulára, aki szeretne hasonló
részt venni ebben a családias
társaságban.

várunk a XI.
Egyetemre is,
jó programokon
hangulatú, baráti

Dr. Dobson Szabolcs és Dr. Molnár Zsuzsa
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400 féle gerinctelen, 11 kétéltű, 10 hüllő és
44 halfajjal.

Kopácsi rét, a horvát ékszerdoboz
Május elején a PTE TTK Szentágothai
János
Szakkollégium
szervezésében
lehetősége nyílt Tanszékünk munkatársainak
részt
vennie
egy
kiránduláson.
A
horvátországi
Észak-Baranya megyében
Kopácsi-rét
(Kopački
rit)
elterülő
Természetparkot tekintettük meg az egynapos
túra során.
A Kopácsi rét Európa egyik
legnagyobb természetes mocsárvidéke, mely a
gyakori áradások miatt őrizte meg az ősi
állapotát. 1967 óta természetvédelmi terület és
unikális jellege révén felkerült a Ramsari
Egyezmény listájára. Területe 231 km2, itt
torkollik a Dráva a Dunába, így rendkívül
fontos szaporodási területet jelent az
állatvilágnak. Az áradások folyamatosan
változtatják a hely képét, ott jártunkkor is
nagyrészt hajózva csodálhattuk meg a
Természetparkot (1. kép).

2. kép: Kárókatona telep
(Fotó: Gyergyák Kinga)

Flóráját
több
mint
negyven
növénytársulás alkotja, a fajok közül
Horvátországban egyedül itt fordul elő az
eurázsiai rizsgyékény (Typha laxmannii
Lepech.) és a palkasás (Carex bohemica
Schreb.), de különleges látványt nyújtanak az
orchideafajok, mint például a bíboros kosbor
(Orchis
purpurea
Huds.).
Horvát
szomszédaink az 500-800 éves kort is elérő
kocsányos tölgyet (Quercus robur L.) tartják
a legértékesebb és legtiszteletreméltóbb
fásszárúnak ebben a régióban.
Arról, hogy ne csak biológiai
szépségeit csodáljuk ennek a helynek, Dr.
Pozsár
Vilmos
gondoskodott,
aki
geográfusként
és
egyben
önkéntes
idegenvezetőnként járult hozzá tudástárunk
növeléséhez, kezdve a Pécsi-medence
ismertetésével, közbeiktatva némi etnikai,
demográfiai adatokat és egészen a horvát
nemzet sörgyártási szokásáig bezárólag.
Amondó
vagyok,
hogy
természetbarátainkkal karöltve bátran vágjunk
neki ennek a kalandnak, hiszen Európa egyik
gyöngyszemét csodálhatjuk meg nem is olyan
messze a mi mecseki csodánktól.

1. kép: Hajózás az árterületen
(Fotó: Gyergyák Kinga)

A madárvilágáról is ismert réten a
szerencsésebbek
találkozhatnak
296
madárfajjal, közülük kiemelkedő számban
fészkelnek a réti sasok (Haliaeetus albicilla),
valamint 18-20 pár fekete gólya (Ciconia
nigra), 4-5 pár kerecsensólyom (Falco
cherrug), 900 pár szürke gém (Ardea cinerea)
jelenlétét jegyezték fel az ornitológusok. A
költöző vándormadarak közül elszaporodott
nagy kárókatonáknak (Phalacrocorax carbo)
1500 fészekből álló telepük van (2. kép).
Faunáját vizsgálva még megismerkedhetünk

Gyergyák Kinga, Ph.D. hallgató
Felhasznált irodalom: Park Prirode Kopački rit
brossúra
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Hírek
Gyógynövényes receptek
XIth International Ethnobotany Symposio
Antalaya, Turkey, 2013. november 2-5.

Hajdinás őrségi gombaleves

(http://www.ethnobotany2013.com/first_
flyer.pdf)

Hozzávalók:
• 1 fej hagyma
• 25 dkg vargánya vagy két nagy marok
szárított vargánya (előző este áztassuk
be, a levével fogjuk a levest
felengedni)
• 1 fehérrépa
• 2 sárgarépa
• 1 csokor friss petrezselyem
• piros paprika
• 1 kiskanál Édes Anna (darált
fűszerpaprika)
• 1 tejföl
• 1 evőkanál liszt
• 1 marék hajdina

5th International Congress on Medicinal
and Aromatic Plants CIPAM 2014
Zarzis, Tunisia, 2014. március 18-21.
(http://www.cipam2014.com)
7th World Congress on Allelopathy
Vigo, Spain, 2014. július 28. – augusztus 1.
(http://webs.uvigo.es/7wca_vigo)

A hagymát olajon megpirítjuk, a
felaprított zöldségeket és a gombát
megpároljuk
rajta,
paprikával,
sóval
megszórjuk, rátesszük a darált friss
fűszerpaprikát. Felöntjük vízzel (vagy a
gomba áztatólevével), tehetünk bele 1-2
leveskockát (elhagyható). Amikor már
majdnem kész, megszórjuk egy marék
hajdinával és beleszórjuk a petrezselymet. A
tejfölből habarást késztünk, behabarjuk vele a
levest.
Szarkáné Pintár Anita
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