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Szabó László Gyula gyógyszerész, nyugalmazott egye-
temi tanár. 1942-ben született Pécsett. A Budapesti 
Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Karán szerzett gyógyszerészi oklevelet 1965-ben. Sely-
lyén dolgozik gyógyszerészként, majd 1965-től 1972-ig 
Tápiószelén az Országos Agrobotanikai Intézet tudo-
mányos munkatársa, 1970-től a Botanikai osztályt ve-
zeti. 1972-től 1984-ig tudományos főmunkatárs az 
iregszemcsei Takarmánytermesztési Kutató Intézet 
bicsérdi kutatóállomásán.1984-85-ben a budakalászi 
Gyógynövénykutató Intézet főmunkatársa. 1985-től 
1993-ig a Baranya Megyei Gyógyszertári Központ 
szaktanácsadó főmunkatársa, laboratóriumvezető. 
1990-től 1994-ig részállású egyetemi docens a Janus 
Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszékén, 
1994 és 2012 között ugyanitt egyetemi tanár, 1997-től 
2005-ig tanszékvezető és a Botanikus Kert vezetője. A 
Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Sza-
kának alapító tanára, a Farmakognóziai Tanszék 
megbízott vezetője 2003-2006 között. Gyógyszerész-
doktor (1970), a mezőgazdasági tudomány kandidátu-
sa (1976), mezőgazdaságtudományi doktor (1978), ha-
bilitált doktor biológiai tudományágban (1994), az 
MTA doktora (2000). A Szent István Tudományos Aka-
démia rendes tagja, továbbá számos más tudományos 
társaság, egyesület és bizottság tagja, több kitüntetés, 
köztük az MGYT Augustin Béla Emlékérmének és 
Szebellédy László Emlékérmének birtokosa. Mintegy 
30 könyv szerkesztője, több mint 500 publikáció szer-
zője vagy társszerzője, több mint 100 könyvfejezet író-
ja. Nős, felesége Kőszegi Ildikó könyvtáros, fia, Már-
ton, növényvédelmi szakmérnök, lánya, Franciska 
kommunikációs munkatárs.

Professzor úr tudományos érdeklődése egészen kisis-
kolás korban gyökerezik. Mik voltak azok az impulzu-
sok, amelyek már egészen fiatal korban felkeltették az 
érdeklődését a természet és a tudomány iránt?
A gyökerek a baranyai talajhoz kötődnek, ahogy mon-
dani szoktam, a kincses Baranyához. Pécsi voltam, 
édesapám jogot végzett postatisztviselő volt, és tüke 
pécsi. Gyakran kézen fogott minket az öcsémmel, és 
fölmentünk a Mecsekre, hogy élvezzük a természetet. 
Akkor kezdődött az a szemlélődés, ami azóta is tart. 
Szemlélődő típus vagyok, nem egy kísérleti ember, 
aki folyton valamit szerel. A botanika különösen érde-
kelt, így kaptam apámtól egy Csapody-Jávorka-féle 

Kis növényhatározót, amit mindenhova magammal 
vittem. Mikor már kisiskolás voltam, a vidéki vakáci-
óban, a nagynénéméknél Lippón a környéket jártam, 
és növényeket határoztam. Később elkezdtem érdek-
lődni az iránt, hogy egy-egy növényt mire lehet hasz-
nálni. Drávafokon anyai nagynéném férje, Göttche 
Viktor volt az állatorvos, három gyerekük volt. Ott a 
Dráva vidékét jártuk be az öreggel, kimentünk a fo-
lyóhoz, kis tóban fürödtünk, rengeteg élményünk volt. 
Én meg persze vittem magammal a Kis növényhatáro-
zót. Este, akkor még villany sem volt, még találós kér-
désekben beszélgettünk a növényekről, természetről, 
földrajzról. Amikor Göttche Viktor a szigetvári ambu-
lancia vezetője lett, bátorított, hogy ott van egy mikro-
szkóp, használjam azt is. Ekkor kiolvastam Kovács 
Jenő állatorvosi gyógyszertanát. Akkoriban az állatok 
is érdekelni kezdtek, és a gazdasági jellegű növénytan 
felé kezdtem vonzódni. Pécsett a Széchenyi Gimnázi-
umba kerültem, ahol nagy hatást tett rám Horvát Adolf 
Olivér ciszterci szerzetestanár. A botanikában való el-
mélyedésem neki köszönhető.

Ő a személyiségével hatott az emberre, vagy a tudo-
mány iránti lelkesedésével?
Mindkettővel. Nagyon boldog volt, hogy a latin tudása 
révén (bár németül is tudott) nemzetközi konferenci-
ákra kapott meghívásokat, ahol aztán latinul tartott 
előadásokat, mivel a botanikai nyelv nagyrészt a latin. 
Bátor ember volt, és a tanítványai révén mindig el tud-
ta érni, hogy külföldre engedjék. Ez akkor nem volt 
egyszerű, még Soó Rezső akadémikus is irigy volt rá, 
hogy olyan konferenciákra is kijutott, ahová ő nem. 
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Nyitott személyiség volt, nagyon szerette az embere-
ket, rengeteg tanítvány járt hozzá. Sokat mesélt, ren-
geteget. Nagyon szerettük, mert mindig beszélt a kül-
földi élményeiről. Nem elméleti információtömeget 
próbált belénk erőltetni, hanem folyton kirándultunk, 
növényeket határoztunk. Őt a ciszterci rend megszün-
tetése után kidobták, Kaposvárra került tanárnak, 
majd a politikai enyhüléskor a pécsi Széchenyi Gim-
náziumba került, ahol végül nyugdíjazásáig tanított. 
Közben fokozatokat szerzett, elismertté vált. A tanít-
ványai egyengették az útját, és egészen idős korában 
akadémiai doktor és professzor lett, Széchenyi-díjas. 
Nem tiltakozott ellene. Jópofa, életrevaló szerzetes 
volt. Egy másik fontos tanáromat is meg kell említe-
nem: Tóth István volt az osztályfőnököm. Ő egy jogot 
végzett irodalomtanár volt, híres nyelvész, a tanárkép-
ző főiskolán is oktatott. Az ő hatását abban érzem, 
hogy mindig nagyon igényesen próbálok fogalmazni. 
Rám is ragadt Dános Bélától az elnevezés, hogy én 
egy „grafomán” vagyok. Ez valószínűleg öröklött tu-
lajdonság. Csekey István, nemzetközi hírű jogászpro-
fesszor rokonom írta meg Pécs város bibliográfiáját. 
Helytörténettel és finnugor nyelvészettel is foglalko-
zott. A családban ővele szoktunk dicsekedni, én csak 
egy egyszerű, lokális professzor vagyok.

Professzor úr a háborúban született, háború után fel-
nőtt nemzedék tagja. Hogyan élte meg gyerekként az 
50-es 60-as éveket?
A Fiumei utcai általános iskolába jártam. Volt egy 
orosz származású osztályfőnök tanárnő, pajtásnak kel-
lett szólítani. Behívta anyámat, hogy én furcsa gyerek 
vagyok, nincs bennem semmi kollektív érzés. Kicsit 
zárkózott voltam, nem voltam egy „ki a grundra” fo-
cista típus. Inkább pókokat és növényeket gyűjtöttem. 
Ez a tanárnő nem ismerte föl, hogy a gyerekek külön-
bözők. 

Ön humán osztályban érettségizett, és a botanika iránt 
érdeklődött, hogy lett ebből gyógyszerészet?
1956-ban voltam elsős gimnazista. Apám a postai 
munkástanács tagja lett, ezzel listára került, és amikor 
érettségiztem, az osztályfőnököm azt mondta, hogy 
nem tudja, hogy így felvesznek-e az orvosira. Gyógy-
szerésznek viszont egyből fölvennének, mert ott hiány 
van fiúkban. Az egyik unokatestvérem műszaki mér-
nök volt. De engem a Műegyetem annyira nem érde-
kelt, mert a természettudományi érdeklődésem akkor-
ra már kialakult. Talán egy picit az is számított a pá-
lyaválasztásban, hogy az utcánkban laktak Kenderes 
János és Besztercei István gyógyszerész urak, akikről 
a szüleim mindig tisztelettel szóltak. Így kerültem a 
Budapesti Orvostudományi Egyetemre gyógyszerész-
hallgatónak 1960-ban.

Milyen volt akkor az egyetemi légkör?
Nagyszerű volt. Egy pezsgő, nagyon élvezetes diákélet 
volt akkor a budapesti egyetemen. A tanár hallgatók-
kal szinte együtt hallgattunk egy csomó természettu-
dományos tárgyat. Schulek Elemér az előadásain min-
dig azt mondta: „Kedves gyógyszerészhallgatóim, ezt 
a vegyészek úgysem tudják...” Mert ő gyógyszerész 
volt, kétszeres Kossuth-díjas. Egyszer véletlenül azt 
mondta, hogy „kétszeres Schulek-díjas professzor va-
gyok”. Nagyszerű előadó volt. Laszlovszky József, aki 
Schulek legjobb embere volt, a gyógyszerellenőrzést 
tartotta. Nagyon szerettük a fizikát, amit Tamás Gyula 
nevű docens oktatott, kicsit szárazon, de nagyon igé-
nyesen. A matematikát Nagy János nevű kiváló mate-
matikus tartotta, nagyon szerettük. Végh Antal volt a 
gyógyszerészi kémia professzora. Brantner Antal is 
ott nyüzsgött már fiatal adjunktusként. A szerves ké-
mián ott volt Clauder Ottó és Szabó László Ferenc, 
akivel barátok lettünk, és mindvégig levelező kapcso-
latban maradtunk. Clauder Ottó kitűnő koponya volt, 

Tanítványok és tanártársak között Ambrus Tünde (Szabó László balján) gyógyszerésztörténeti előadásán
 (Pál Szilárd középen, Ambrus Tünde mellett, Papp Nóra és Molnár Béla jobbról a 2. és 3.) 



620 GYÓGYSZERÉSZET 2018. október

sorozatban rajzolta fel a képleteket. Volt egy kiváló ta-
nítványa, Kóczián Géza, aki a legjobb barátom lett. Ő 
maradt volna az egyetemen, de haza kellett mennie, 
hogy támogassa a családját. Nagyatádon lett gyógy-
szerész. Így etnobotanikában vált nagyon híressé. 
Együtt jártuk be Erdélyt, Felvidéket, a botanikát én 
képviseltem, ő pedig nagyon jó kapcsolatteremtő volt, 
kiválóan kérdezett, így gyűjtöttük az adatokat. Sajnos 
fiatalon meghalt, én ápolom a munkásságát, a disszer-
tációját később kiadattuk könyv formában. Ilyen 
nagyszerű barátokat és kiváló tanárokat ismertem meg 
az egyetem alatt, és ez nekem nagyon sokat jelent a 
mai napig is.

Hogyan vált a botanikai érdeklődése tudományos 
színvonalú kutatómunkává?
A Gyógyszerészi Növénytani Tanszék professzora, 
Sárkány Sándor is kiváló előadásokat tartott. Amikor 
megalakult nála a tudományos diákkör, azonnal jelent-
keztem, és a tanszék diákköri titkára lettem. Ott is-
mertem meg Dános Bélát, akit a mai napig szeretek és 
tisztelek. A cserszömörce került a kutatásom érdeklő-
dési terébe, később a doktori disszertációm is a cser-
szömörce csíranövény szövetfejlődési jellegzetességei-
ről szólt. A csírában kialakuló szövetek érdekessége, 
hogy egy kiválasztó gyantajárat hogyan alakul ki – ez 
nagyon érdekes volt. A növénytan mellett a szerves 
kémia, a hatóanyagok világa érdekelt behatóbban, ez 
később a pályámon nagyon fontossá vált. 1965-ben 
diplomáztam.

A végzés után egy rövid időre gyógyszerészi munka-
körbe került a festői szépségű Baranya megyei kisvá-
rosba (akkor nagyközségbe), Sellyére.
A végzett gyógyszerészeknek azt mondták, hogy tes-
sék, mindenki menjen és ismerje meg a szakmát. Ve-
lem közölték, hogy Sellyére megyek. Pécsről két óráig 

tartott a vonatút egy zötyögő fapadoson. Megérkez-
tem, jelentkeztem Halász Antal gyógyszertárvezető-
nél. Nagyon megkedveltük egymást, szeretetreméltó, 
becsületes, kicsit zárkózott ember volt, később is tar-
tottuk a kapcsolatot. Gyakran mondta nekem: „Menj, 
biciklizz el az arborétumba, térképezd föl”. Így én az 
arborétum összes fáját feltérképeztem. Szerettem ott 
kószálni, szemlélődni, növényeket határozni. Volt, 
hogy Kákics felé bicikliztem, ott lefényképeztem a 
néprajztudós református lelkész, Kiss Géza sírját. Ak-
kor már megvolt nekem az Ormánságról írt könyve, és 
felfigyeltem benne a növényhasználatokra. Csak ké-
sőbb, amikor megismertem Andrásfalvy Bertalant és 
más néprajzosokat, akkor tudtam meg, milyen óriási 
egyéniség volt Kiss Géza a néprajzban. Halász Antal-
nak idővel elmondtam, hogy ne haragudjon, de engem 
a növénytan érdekel. Tudomásul vette, de nagyon saj-
nálta. Ezután jött a katonaság, majd a pécsi Egyetemi 
Gyógyszertárba hívtak, de nem álltam kötélnek. Ha-
marosan jött az üzenet Sárkány professzortól, hogy 
Mándy György, a Kertészeti Főiskola korábbi profesz-
szora biológust keres, amire engem ajánlott. Tápiósze-
lén kellett jelentkeznem az Országos Agrobotanikai 
Intézetben. Egy vidéki, kúria jellegű épület volt, körü-
lötte kicsit riasztó pusztaság. Felvettek, és annyira 
megszerettem Mándyt, hogy majdnem elmentem utá-
na Debrecenbe tanársegédnek, amikor odakerült. Itt, 
Tápiószelén ismertem meg Boros Ádám professzort, 
aki mohákkal foglalkozott, de a florisztikában is híres 
volt. Kutattuk a sziki növényeket, ő tanított meg a na-
gyító használatára, aminek a segítségével egy egészen 
új világ tárul fel, olyan fontos, determináló részletek, 
amit egyébként észre sem veszünk. Mándy György és 
Boros Ádám szakmailag és emberileg is a példaképe-
immé váltak. Az a botanikai szemlélet, amit korábban 
szereztem, később kiteljesedett a kultúrnövények és a 
vadnövények megismerésével, majd a fitokémiai vizs-
gálatokkal. A nyugvó és a csírázó magok életét tanul-
mányoztam, a csírázás élettana nagyon érdekelt. Egy-
részt a magban lévő kémiai anyagok, másrészt maga a 
metabolizmus, ahogy életre kel, és fejlődni kezd a fia-
tal növény. Ez lett később a kandidátusi témám, amit 
takarmánynövényekre fókuszálva nyújtottam be az 
Akadémia mezőgazdasági részlegén, és így lettem a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Hét év múlva 
úgy döntöttem inkább hazamegyek Baranyába. Kurnik 
Ernő akadémikus főmunkatársként alkalmazott az 
iregszemcsei Takarmánytermesztési Kutatóintézet-
ben, a bicsérdi kutatóállomáson. Az ott kutatott kul-
túrnövényekre kezdtem fókuszálni. Közben a 
„Kultúrflóra” című monográfia-sorozat szerkesztőbi-
zottságának tagjává választottak, és ennek révén több 
monográfia írásához lett lehetőségem. Megírtam más 
szerzőkkel együtt a borsó kultúrflórát, majd a napra-
forgót, a szóját, később a zabot, aztán a ricinus követ-
kezett, ami már a gyógynövények felé vezetett. Ren-

A PTE TTK Növényélettani Tanszékének munkatársai 
körében, balról jobbra prof. Jakab Gábor, Tegzes  

Lászlóné tudományos munkatárs, Horváth Györgyi 
PhD hallgató (jelenleg a GYTK dékánhelyettese, a 
Farmakognóziai Intézet igazgatóhelyettese), néhai 

Mészáros Mária asszisztens és Kovácsné Balogh Zsuzsa 
laboráns a botanikus kertben
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geteg szakirodalmi kutatást végeztem ekkoriban, 
amolyan szakíró jellegű kutatóvá váltam. Iregszem-
csén volt a központ, ott volt az izotóp laboratórium, 
ahol nagyon komoly munkákat végeztünk. Ott ismer-
kedtem meg Pozsár Béla kandidátussal, aki szintén a 
barátom lett. Tőle tanultam a növényi biokémiát, na-
gyon nyitott természet volt.

Ezek az intézetek kutatóhelyek, de nagyon gyakorlati-
as célokkal. A professzor úr motivációja inkább a kí-
váncsiság, vagy a fejlesztés, létrehozás, alkalmazás 
volt? Hiszen, amint említette, szemlélődő alkat, ugyan-
akkor több szolgálati szabadalma is lett.
A kíváncsiság, a természet megismerése volt az első. 
Ez csodálatos dolog, amikor egy pici magból egy ha-
talmas növény fejlődik. Egy bibliai történet. Fantaszti-
kusan izgalmas tudományterület, és nem véletlen, 
hogy a világon komoly helyek és a legkomolyabb nö-
vényélettani folyóiratok foglalkoznak vele. Engem el-
sősorban a növényélettan, az élő növény érdekelt. A 
gyógyszerész a holt növénnyel foglalkozik, a drog fel-
használásával, szárított növény alkalmazásokkal. En-
gem mindig az élő növény érdekelt jobban. 

Hogyan került újra Pécsre?
A Takarmánytermesztési Kutató Intézetbe új káder-
igazgató került, aki ferde szemmel nézett rám, hogy 
gyógyszerészként, mint főmunkatárs dolgozom az In-
tézetben. Éreztem, hogy mennem kell. Dános Béla be-
ajánlott Budakalászra a Gyógynövénykutató Intézetbe, 
a drogok minősítési csoportfőnöke lettem. Nem jöttem 
ki az igazgatóval, egy éven belül visszatértem Pécsre. 
A megyei Gyógyszertári Központ vezetője, Kőhegyi 
Imréné főmunkatársként alkalmazott. Rám bízta, hogy 
mit szeretnék csinálni, kiürítették és átalakították ne-
kem a tanlabort. Itt dolgoztuk ki a Mecsek teasorozatot 
népgyógyászati tapasztalatok alapján a szakirodalom-

mal egyeztetve, amik az első 
gyógytermékek voltak Magyar-
országon. Ezek szakmailag 
megalapozott, minőségileg be-
vizsgált teák voltak. Nagyon 
boldog idő volt ez, szabadon 
dolgozhattam. Gyógynövényes 
cikkeket írtam, fitokémiai vizs-
gálatokba kezdtem, rétegkroma-
tográfiás műszert kaptam, beka-
csolódott Botz Lajos, aki Svájc-
ban megtanulta a legjobb tech-
nikákat. Kibontakozott egy 
alkalmazott fitokémiai kutatás. 
A csírázásélettant sem hagytam 
el teljesen, a laboratóriumban 
berendeztem cserepes kísérlete-
ket is, és elkezdtem öntözgetni a 
tesztnövényeket hatóanyag-cso-

portokat képviselő gyógynövény oldatokkal. Ebből 
alakult ki aztán az allelopátiás kutatásom. Az akadé-
miai disszertációmban is szerepelnek ezek a kísérletek. 
Állandó körülmények között, reprodukálható módon, 
szép szignifikáns különbségeket lehetett megállapítani 
a kezelt és a nem kezelt növények között. Növekedési 
ütem méréseket végeztem, terméselemzéseket. Senki 
nem kérdezte, hogy mivel foglalkozom. 

Véletlenszerű, vagy tudatos volt, hogy közben egyre 
inkább az egyetemi katedra felé sodródott?
Czimber Gyula a növénytan professzora volt Moson-
magyaróváron, ő javasolta a Mezőgazdaságtudományi 
Karnak, hogy szeretne felterjeszteni címzetes docens-
nek, majd tanárnak. Minden évben előadásokat tartot-
tam, de főképpen államvizsga bizottságokban szere-
peltem. Ott megkaptam a mezőgazdaságtudományi 
doktori címet, amit a kandidátusi címem alapján lehe-
tett kérvényezni. Mind az öt doktori címemet persze 
nem szoktam kiírni, mert akkor nevetségessé válnék. 
A Gyógyszertári Központban betöltött főmunkatársi 
munkakör mellett 1988-tól másodállásban alkalma-
zásba kerültem a Pécsi Tanárképző Főiskola Növény-
tani Tanszékén Borhidi Attila professzor meghívására. 
Amikor jött a privatizáció, és hirtelen piaci alapon kel-
lett mindent megítélni, teljes állásban a Tanszékre 
mentem. Mikor Borhidi professzor nyugdíjba ment, én 
lettem az utódja a tanszék élén. Nagyon szép időszak 
volt, mindenkit hagytam dolgozni, mindenkit segítet-
tem, hogy fokozatokat szerezzenek, a fiatalokat do-
censnek terjesztettem fel. A botanikus kertet is rám 
ruházták, ez sok problémával járt, de közben sikerült 
feldolgoznom a történetét, többnyelvű ismertetőt, ké-
peslapsorozatot adtunk ki, felavattuk Kitaibel Pál 
szobrát. Ma a botanikus kert már a Gazdasági Főigaz-
gatósághoz tartozik, és saját, rátermett vezetője van. 
És a Növénytani Tanszék is átalakult.

Előadás Lárencz László munkásságáról a PTE ÁOK dékáni dísztermében
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Professzor úr az agrobotanikai 
vagy az egyetemi közegben érzi 
otthonosabban magát?
Hozzám az agrobotanikai kuta-
tás és szemlélődés közelebb áll. 
Az egyetemi közeg nyüzsgése, 
a szervezet- és tudománypoliti-
kai aktivitás kicsit megterhelő, 
és olykor kellemetlen kompro-
misszumokra kényszerít.

Amikor megalakult a Pécsi 
Gyógyszerésztudományi Szak, 
Professzor úr volt az egyik ala-
pító tanára és a Farma kog-
nóziai Intézet vezetője. Hogyan 
emlékszik erre az időszakra?
Éppen most dolgoztuk fel a 
szak történetét, hamarosan 
megjelenik a Gyógyszerészet hasábjain (már megje-
lent – a szerk.). A Gyógyszerésztudományi Kar előz-
ményeként azonosíthatjuk, hogy Dávid M. Ferenc az 
Egyetemi Gyógyszertár vezetőjeként felvetette, hogy 
intézetté kéne alakulni, és az orvosképzésben a gyógy-
szerészeti alapokat oktatni. Szolcsányi János akadé-
mikus volt az első, aki javasolta pécsi szak megalapí-
tását, és ő utána is járt. A Szak az orvosi intézetekből, 
a TTK-ból és az újonnan alakult gyógyszerész intéze-
tekből állt össze. Ebben Botz Lajosnak kulcsszerepe 
volt, precízen feltérképezte az adottságokat, beadták a 
kérvényeket, és végül sikerült az akkreditáció. Ez az 
épület, ahol most beszélgetünk, szinte romokban he-
vert, amikor idekerültem. Én voltam az első hódító. 
Rákóczy András hallgatóval, aki ma nagyatádi gyógy-
szerész, Calendula-t neveltünk a szakdolgozatához az 
elhagyott termekben elhelyezett tenyészládákban. 
Amikor megalakult a Farmakognóziai Tanszék, meg-
bízott tanszékvezető lettem, ekkor még a Gyógyszeré-
szeti Intézethez tartoztunk. Idővel sikerült függetlení-
teni a tanszéket, Molnár Péter karotinoidkémikus lett 
a vezetője, ekkoriban alkalmazott, vizsgáztató pro-
fesszor lettem. Végül Deli József professzor vette át az 
intézetvezetést. Mondtam is neki élcelődve egy jubile-
umi ünnepségen, hogy én csíráztattam az intézetet, az 
egyedfejlődést Molnár Péter biztosította, neki már 
csak a gyümölcsöket kell élveznie. Szerencsére vette a 
lapot.

Professzor úr az újjáalapított Szent István Akadémia 
első három újkori tagja között szerepel. Hogyan sike-
rült újraszervezni ezt a politikai okokból tetszhalálba 
süllyedt katolikus tudományos társaságot?
Horvát Adolf Olivér idős korára eltökélte, hogy a Szent 
István Akadémiát újra kell szervezni. Fejébe vette, 
hogy ő maga a jogfolytonosság, mint az egyetlen élő 
tag, ezért őneki van joga ahhoz, hogy az Akadémiát 

újraélessze. Én voltam a segítségére, nekem diktálta az 
erről szóló leveleket, mindenféle fórumra írt. Bolberitz 
Pál támogató hozzáállásával és Stirling János szerve-
zőkészségével végül sikerült a dolgot tető alá hozni, 
újraszerveződött az Akadémia. Ma rendszeresek a 
székfoglalók, sok olyan tudós is kérte felvételét, aki 
egyébként az MTA tagja. Ez büszkeséget jelent egy 
vallásos embernek.

A fitoterápia manapság az általános orvosi hozzáál-
lásban és képzésben, porosnak gondolt, lesajnált tan-
tárgy. Másrészről viszont óriási igény van a társada-
lomban iránta, ami melegágyat jelent a kuruzslásnak. 
Milyen hozzáállással álljon a gyógynövény-alkalma-
záshoz a gyógyszerész?
A gyógynövény-alkalmazást jogos támadások is érik, 
de a tudományos bírálók gyakran túlzásokba esnek. 
Nem szabad egyenlőségjelet tenni az áltudományok 
és a gyógynövények közé. A gyógynövények termé-
szetéhez tartozik, hogy sokféle hatóanyagot tartal-
maznak, és nem lehet a hatásukat annyira determi-
nálni, mintha izolálnánk egyetlen hatóanyagot. A ku-
ruzslók az emberek hiszékenységét használják ki, ami 
a természettudományos félműveltségből, vagy teljes 
műveletlenségből ered. Az internetes ismeretszerzés 
még rá is erősít erre a megalapozatlanságra. Manap-
ság nagy számban teremnek a sarlatánok. Ezekről a 
jelenségekről én is írtam cikkeket, mindenki igazat 
adott, de ugyanúgy egy helyben topogunk. Azt gon-
dolom, hogy az emberek természettudományos mű-
veltségét kellene növelni, hogy ezt visszaszorítsuk. 
Egy gyógyszerész mit tehet az ügy érdekében? Neki 
úgy kell tanácsolnia a beteget, hogy hiteles felvilágo-
sítást adjon, ugyanakkor megtartsa a bizalmát. A 
szakmánk alapjaihoz tartozik, hogy érthetően kell 
tudnunk átadni alapvető és nagyon fontos tudomá-
nyos ismereteket.

A szentlőrinci Brantner-Koncz Múzeum udvarán (foto: Pintér László)
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Mivel foglalkozik mostanában a Professzor úr?
A botanika és természetjárás mellett a feleségemmel 
sokat tartózkodunk Nagy Ferenc miniszterelnök szülő-
falujában Bissén, ahol egy szép, öröklött parasztházban 
és kertben éljük öreg napjainkat egy Géza nevű cica 
társaságában. Szívesen hallgatok Bachot, Mozartot, 
Vivaldit, általában a „komoly” zenét. Ami a tevékeny-
kedést illeti, engem kitölt a tudománytörténet. Mindig 
motoszkált bennem a szakírói hajlam és a megörökítés, 
megőrizés vágya. Ez annyira szenvedélyemmé vált, 
hogy sokszor olyan alkotóterületeket is észreveszek, 
amiket más talán nem. Én itt a Gyógyszerészeti Inté-
zetben egy archívum része vagyok ezekkel a könyvek-
kel, és Lárencz László gyógyszerésztörténész kollé-
gánk hagyatékával, ami itt van a tárlókban, és mind fel 

kellene dolgozni. Létrehoztunk egy kis kiállítást a tisz-
teletére. Megalakult a Lárencz László Gyógyszerészet-
történeti Csoport, a javaslatomra neveztük el így. Ma 
honlapunk van. Laci magnetofon-felvételeit is digitali-
záljuk, és olyan hallgatókat várunk, akik vállalkoznak 
egy-egy téma feldolgozására. A gyógyszerészettörté-
net tárgyat sikerült fakultatív tárggyá tennünk, tavaly 
volt a próbaév, 17 hallgató jelentkezett, nagyon szépen 
sikerült. Újra életet igyekszem lehelni a Mikológiai 
Társaság pécsi csoportjába. Büszke vagyok, hogy eze-
ket a kezdeményezéseket egy kicsit képes vagyok a 
háttérből előremozdítani. Mert nekem mindig az volt a 
vágyam, hogy valami jót hozzak ki az emberekből, le-
hetőleg együtt munkálkodva velük.

Bozó Tamás




