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Növények, amelyek megváltoztatták 

a történelmet 
1. rész 

 
Bortermő szőlő (Vitis vinifera L.) 

 
Azt, hogy a bortermő szőlő (Vitis 

vinifera) (1. kép) megváltoztatta-e a törté-
nelmünket, elég nehéz minden kétséget 
kizáróan kijelenteni. Abban biztosak 
lehetünk, hogy a szőlő és a belőle készített 
bor nélkül egészen más lenne egy keresztény 
szertartás, vagy bármely ünnepségünk. 

 
1. kép. Bortermő szőlő (Vitis vinifera L.) 

(forrás: https://www.asba-art.org/member-
gallery/betsy-rogers-knox) 

 
A bortermő szőlő gyógyászati 

szempontból is egyre fontosabb szerepet tölt 
be. Bizonyított, hogy a szőlőfogyasztás, a 
szőlőkivonat és a szőlőből származó 
tisztított polifenolok rendkívül hatásosak 
szív- és érrendszeri betegségekkel szemben. 
A bogyóhéj kvercetin-, rutin- és rezveratrol-
tartalma, valamint a magban található 
katechin és epikatechin antioxidáns 
hatásúak. 

A mai napig vitatott, hogy mikor és 
hol kezdődött a szőlő termesztése, és hol 
készült az első bor. Azt viszont biztosan 
tudjuk, hogy a Kaukázusban 6000 éves, 
borkészítéshez használható eszközöket 
találtak (2. kép), továbbá a kínai és az 
egyiptomi festmények bizonyítják, hogy a 
bort már azelőtt készítették és fogyasztották, 
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mielőtt a görögök saját szőlőkultúrát hoztak 
volna létre.  

 

 
2. kép. Grúziában talált, bor tárolására 
alkalmazott több ezer éves cserépedény 

(forrás: https://www.bbc.com/news/world-
europe-41977709) 

 

A görög mitológia is szegényebb 
lenne a szőlő és a belőle készített bor nélkül. 
Nem olvashatnánk Dionüszosznak, a bor és 
a mámor megtestesítőjének történeteit, 
akinek birodalma kiterjedt az egész 
természetre, főként az életet adó és 
megtermékenyítő nedvekre. Ahol csak járt, 
átadta a szőlőtermesztés tudományát, és 
ennek kísérőjeként az őrületet és az 
erőszakot is. Már az akkori görögök is 
legendaként tartották számon, hogy a szőlő 
metszését a kecske (vagy szamár) fedezte 
fel. Alapjául valószínűleg az a megfigyelés 
szolgált, hogy a kecske (vagy a szamár) által 
megrágott szőlőtőke nagyobb és ízletesebb 
termést hozott.  

A bor európai sikere a Római 
Birodalomnak köszönhető. Annak a 
civilizációnak, amely megalkotta a 
padlófűtést, a meleg vizes kádakat, és 
üldözte az első keresztényeket. Róma város 
alapításának ideje körül (i.e. 800-600) 
honosodott meg a bortermő szőlő Itáliában. 
A szőlőből készített bor egyre fontosabb 
szerepet töltött be a rómaiak életében: a 
vizek fertőzöttek voltak, így egészségük 
megőrzése céljából szomjukat főként a 
vízzel vegyített borral csillapították. A bor 
gyógyhatását ismerve a katonáknak és a 
rabszolgáknak is napi fejadagot 
biztosítottak. 

A legtöbb vallás foglalkozik a 
szőlővel és a belőle készített borral. A 
világvallások tekintetében a bor szerepe igen 
változatos képet mutat. A hinduizmusban és 
a buddhizmusban nem játszik kiemelt 
szerepet a bor – ha meg is jelenik, akkor 
főként negatív megítélés alá esik. Ezzel 
ellentétben a zsidó és keresztény vallás teljes 
egészét végigkíséri. A szőlő teremtője az Úr. 
Egyes rabbik szerint az édenkerti „tiltott fa” 
szőlőtő lehetett. A növényt Noé menti meg 
az özönvíztől, ő az első szőlész és az első 
részeg ember is egyben (Mózes 1.09.).  

A bor sorsa szorosan összefonódott a 
kereszténységgel. Jézus első csodatétele is a 
borhoz kötődik: a kánai menyegzőn a vizet 
borrá változtatta, megteremtve a bor 
szakrális és mitikus szerepének alapjait. 
Jézus az utolsó vacsorán kijelentette, hogy a 
kezébe vett kenyér és bor a saját teste, 
illetve vére, amelynek eredményeként a bor 
fontos részét képezi a keresztény egyházak 
szertartásainak. Nem véletlen hát, hogy a 
középkori szerzetesrendek azok, akik a 
borkészítés mesterségét tökéletesítették. A 
nagy szerzetesi közösségek az Úrnak és a 
szőlőnek szentelték életüket. A Szent 
Benedek Rend regulája kellő hangsúlyt 
fektetett a szerzetesek egészségi állapotára. 
Pontosan meghatározták azt a 
bormennyiséget, amelyet ajánlatos volt 
naponta elfogyasztani. Ez nem volt más, 
mint a hemina, amely feltételezhetően 
három deciliternek felelt meg. 

Nem tudhatjuk, hogy más lenne-e a 
történelmünk a szőlő nélkül, de kétségtelen, 
hogy a szőlőből készített bor nagyon nagy 
hatást gyakorolt többek között az 
irodalmunkra, szokásainkra és a 
világvallások közül a kereszténységre.   
 

Dr. Filep Rita 
 
Felhasznált irodalom a szerzőnél.  
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Illóolajok és aromaterápia 
32. rész 

 
A citromolaj 

 
A citrom (Citrus limon (L.) Burm. f.) 

Dél-Ázsiában honos citrusféle. Ma India és 
Kína mellett Közép- és Dél-Amerika a 
legnagyobb termesztői, de a trópusi, 
szubtrópusi és meleg mérsékeltövi 
területeken világszerte termeszthető. 

A Rutafélék (Rutaceae) családjába 
tartozó kistermetű, 3-6 méteres, örökzöld fa. 
Ágai tövisesek, sötét, bőrnemű levelei 
elliptikusak, a levélnyél maximum 
keskenyen szárnyas. Virágbimbói bíborban 
játszanak, de öt sziromból álló kinyílt 
virágai fehérek. Hosszúkás narancstermései 
sárgára érnek, gazdagok citromsavban és C-
vitaminban, de már létezik alacsony 
savtartalmú változat is. 

Gyümölcsét italokban, desszertek-
ben, salátaöntetekben és sok főételhez is 
használják íze vagy antioxidáns, 
barnulásgátló hatása miatt, de frissen is 
fogyasztják. Héját frissen vagy szárítva 
ízesítőanyagként használják, vagy 
kandírozzák. Levele is fűszer. Illóolaja 
illatosítók, fabútortisztítók és polírozók, 
rovarölők alapanyaga. Az aromaterápiában 
nyugtató keverékek alkotója. 

Az Európai Gyógyszerkönyvben a 
citrom friss termésének héjából mechanikai 
eljárással, melegítés nélkül nyert illóolaja 
(Limonis aetheroleum) hivatalos. A 
jellegzetes szagú illóolaj halványsárga vagy 
zöldessárga folyadék, amely alacsony 
hőmérsékleten megzavarosodhat. 

Az illóolaj gyógyszerkönyvben 
meghatározott legfontosabb komponensei: 
limonén (56-78%), β-pinén (7-17%), γ-
terpinén (6-12%), szabinén, α-terpineál, 
geraniál, β-kariofillén, nerál, neril-acetát, 
geranil-acetát. 

Felhasználás: A citrom illóolaját a 
fitoterápiában főként segédanyagként 
alkalmazzák. Ízesítőanyagként, illatosító-
ként, rovarriasztóként alkalmazott illóolaj.  

A citromolaj bizonyítottan antioxi-
dáns hatású. A dalosszúnyog lárvájára 
toxikus, az ázsiai tigrisszúnyog bábjának 
kifejlődését gátolja, a kifejlett egyedekkel 
szemben rovarűzőként használható. Más 
vizsgálatokban a viaszos pajzstetű, az őszi 
sereghernyó és a lisztmoly ellen is 
hatásosnak találták. 

Antimikrobás hatását vizsgálták 
Candida albicans és több dermatofita faj, 
illetve baktériumtörzs ellen is, de hatása 
nem kiemelkedő. 

Számos citromolaj-összetevő cito-
toxikus hatásúnak bizonyult különböző 
tumoros sejtvonalakon. 

Egy patkánykísérletben az aszpirin 
vese- és májtoxikus hatását sikerült 
megelőzni a citrom illóolajának antioxidáns 
tulajdonságai segítségével. Egérben 
szorongásoldó, szedatív és antidepresszáns, 
valamint antinociceptív hatását mutatták ki. 

Klinikai vizsgálatokat a citromolajjal 
tudomásunk szerint eddig nem végeztek. 

Adagolás: Külsőlegesen alkalmaz-
ható maximum 2%-os koncentrációban, a 
tömény illóolaj használata nem ajánlott. 

Mellékhatások, ellenjavallatok: A 
citromolaj a többi citrusféle illóolajaihoz 
hasonlóan tartalmazhat a préselés során a 
terméshéjból az illóolajba jutott 
furanokumarinokat, ebből kifolyólag 
fényérzékenyítő hatása lehet, ami a 
desztillációval nyert illóolajra nem jellemző. 
Oxidálódva bőrszenzitizációt okozhat. 
Ajánlott színültig töltött, légmentesen 
záródó sötét edényben, hűtve tárolni. 

Komponenseivel végzett vizsgálatok 
eredményei alapján használata várandósság 
esetén nem tekinthető kockázatosnak. 
Karcinogén vagy genotoxikus hatására nincs 
bizonyíték. 
 

Dr. Csikós Eszter 
 
Sorozatunk folytatódik… 
Felhasznált irodalom a szerzőnél. 
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A csicsóka (Helianthus tuberosus L. 
s. l.) inváziójának biogeográfiai 

perspektívái 
 

[Biogeographic perspectives of Jerusalem 
artichoke (Helianthus tuberosus L. s. l.) 

invasion] 
 

PhD kutatásom az Észak-Amerikából 
származó, a Kárpát-medencében özön-
növényként számon tartott vadcsicsóka 
(Helianthus tuberosus L. s. l.) két földrészre 
(Észak-Amerika és Európa) kiterjedő 
biogeográfiai vizsgálatát célozta. Kutatásom 
fő célkitűzései között szerepelt a csicsóka 
kárpát-medencei elterjedésének tisztázása, 
az allelopátia és a mikorrhiza-kapcsolat 
invázióban betöltött szerepének a 
megállapítása, a csicsóka növényközös-
ségekre kifejtett hatásának a vizsgálata, 
továbbá, a csicsóka-közösségek fajössze-
tételét befolyásoló tényezők meghatározása. 
PhD kutatásom az alábbi nagyobb 
egységekre tagolható: 

1. Kárpát-medencei elterjedés: A 
felkeresett 16 kárpát-medencei növény-
tárban összesen 65 H. tuberosus agg. 
herbáriumi példányt találtunk. A herbáriumi 
példányok többségét a 20. században 
gyűjtötték, mindössze 12 példány származik 
a 19. századból. A H. tuberosus agg. 
példányok többsége termesztésből vagy 
ártéri területről származik. A herbáriumi 
címkéken utalásokat találtunk a növény 
termesztésére vagy özönnövényként való 
viselkedésére. 

2. Allelopátia: A H. tuberosus 
leveléből és gyökeréből készült kivonatok 
júniustól októberig terjedően eltérő hatást 
fejtettek ki csíráztatásos vizsgálatunk 
tesztfajaira (Elymus repens, Galium 
mollugo, Solidago gigantea, Tanacetum 
vulgare, Sinapis alba) (1. kép). Az E. repens 
és a T. vulgare voltak a legérzékenyebbek az 
alkalmazott kivonatokra. Az esetek 
többségében a levélből készült kivonatok 

fejtettek ki erősebb gátló hatást a 
vizsgálatunkba bevont tesztfajokra – 
leghatékonyabban a vizsgálat első (június) 
és utolsó (október) hónapjában – a 
gyökérből készült kivonatokhoz viszonyítva. 

 

 

 
1-2. kép. A csicsóka különböző szerveiből 
készített kivonatok és hatásuk a tesztfajok 
csírázására (Fotó: Dr. Filep Rita és Balázs 

Viktória Lilla) 
 

A csicsóka levelében és gyökerében 
található fenolos vegyületek eltérő 
koncentrációban voltak jelen a különböző 
szervekben, a levél magasabb mennyiségben 
tartalmazta a vizsgált hatóanyagokat. A levél 
2-hidroxi-fahéjsav-, szalicilsav- és 4-
hidroxi-benzaldehid-tartalma, valamint a 
gyökér 2-hidroxi-fahéjsav-tartalma 
júniusban volt a legmagasabb, majd 
fokozatosan csökkent júliustól szeptemberig. 
Októberben ismét a hatóanyag-tartalom 
növekedése volt megfigyelhető.  

Tenyészedényes vizsgálatunk arra 
enged következtetni, hogy a csicsóka 
környezetében élő fajok életben maradását 
és fejlődését nagymértékben befolyásol-
hatják a csicsóka gyökere által kibocsájtott 
másodlagos anyagcsertermékek, amely 
főként az E. repens esetében igazolódott.  
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3. Biogeográfia: Vegetációs 
felvételezésünk során Észak-Amerikában 
összesen 225, Európában 249 növényfajt 
azonosítottunk (2. kép). Ennek ellenére az 
átlagos fajgazdagság és a különböző 
módszerekkel számolt diverzitás 
statisztikailag igazolhatóan alacsonyabb volt 
Európában, mint Észak-Amerikában. 
Európában a csicsóka növekvő borítása 
maga után vonta a fajok számának a 
csökkenését, ezzel szemben Észak-
Amerikában nem találtunk összefüggést a 
csicsóka borítása és a fajszám között. 

 

 
2. kép. Csicsóka állomány a Kövicses-patak 

árterében (Nógrád megye) (Fotó: Gál 
Katalin) 

 
A 27 változót tartalmazó 

redundancia-analízis (RDA) a teljes 
variancia 44,4%-át magyarázta Észak-
Amerikában, és 31,1%-át Európában. Észak-
Amerikában a legjelentősebb éghajlati 
tényező az éves átlagcsapadék, a 
legjelentősebb talajtényező a Mg-tartalom 
volt, ezzel szemben Európában a 30 év 
átlagcsapadéka (1960-1990) és a P2O5-
tartalom.  

A csicsóka arbuszkuláris mikorrhiza 
kapcsolatának vizsgálata során 
bebizonyosodott, hogy a csicsóka mind a két 
földrészen rendelkezik mikorrhiza 
kapcsolattal (3. kép), amelynek mértéke 
eltérő: a gyökerek mikorrhizáltságának 
intenzitása (M%), és a gyökerek 
arbuszkulum gazdagsága (A%) magasabb 
volt Észak-Amerikában, mint Európában. 
Nem találtunk jelentős különbséget a 

mikorrhiza kapcsolat gyakoriságában a két 
földrész között (F%).  
 

 
3. kép. Észak-Amerikából származó 

csicsóka mikorrhiza kapcsolata (Fotó: Dr. 
Filep Rita) 

 
Összefoglalva a növénytárakban 

fellelhető herbáriumi példányok elemzése 
nagymértékben hozzájárulhat a Kárpát-
medencében előforduló özönnövények 
kutatásához. Eredményeink arra engednek 
következtetni, hogy az allelopátia és az 
arbuszkuláris mikorrhiza kapcsolat fontos 
szerepet tölthetnek be az özönnövények 
terjedésében. Továbbá mivel a H. tuberosus 
erőteljesebb hatást fejt ki az elözönlött, mint 
a honos területen, eredményeink azon 
szakirodalmak táborát gazdagítják, amelyek 
az özönnövények erőteljes biogeográfiai 
különbségeire hívják fel a figyelmet. 

 
Dr. Filep Rita 

 
Témavezetők: Dr. Farkas Ágnes,  

Dr. Pál Róbert 
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Kínai gyógynövények hazánkban 
4. rész 

 
Coptis chinensis - kínai aranyfonál 

 
A boglárkafélék (Ranunculaceae) 

családjába tartozó, Coptidis rhizoma (kínai 
aranyfonál gyökértörzs) drogot szolgáltató 
Coptis fajok (Coptis chinensis Franch. – 
kínai aranyfonál, C. deltoides C. Y. Cheng 
et P. K. Hsiao, C. teeta Wall.) Dél-Nyugat-
Kínában, Indokínában és az Indiai-
szubkontinensen honos örökzöld, évelő 
növények (1-2. kép).  

 

 
 

 
1-2. kép. Coptis chinensis herba és rhizoma 

(https://nutrawiki.org/rhizoma-coptidis/) 
 

A C. deltoides Kínában endemikus, a 
C. teeta pedig a Kelet-Himalájában. A többi 
Coptis faj közül gyógynövény még a C. 
trifolia (L.) Salisb., az alaszkai aranyfonál, 
amely Észak-Európában, Észak-Ázsiában és 
Észak-Amerikában honos. A gyökér csípős, 

erősen keserű ízű, tonicumként is ismert. 
Kínai neve összefoglalóan huang lian, a C. 
chinensis: duan e huang lian; a C. deltoides: 
san jiao ye huang lian. 

Mindegyik Coptis fajra jellemző, 
hogy a gyökértörzsben különösen sok 
izokinolin-vázas alkaloid található, így 
berberin (C. chinensis: 5-7%; C. deltoides: 
4-8%; C. japonica: 7-9%), palmatin (C. 
chinensis: 1-4%; C. deltoides: 1-3%; C. 
japonica: 0.4-0.6%), coptisin (C. chinensis: 
0.8-2%; C. deltoides: 0.8-1%; C. japonica: 
0.4-0.6%), berberastin (C. chinensis: 1%; C. 
deltoides: 1%; C. japonica: nyomokban), 
jatrorrhizin, worenin. Tehát berberin 
izolálására alkalmas nyersanyagforrás. 
Ismeretes, hogy a berberin a sóskaborbolya, 
Berberis vulgaris L. gyökérkérgének fő 
alkaloidja is. A tisztított berberin aranysárga 
színű, emiatt festékként is használták. Sok 
más növény is tartalmaz berberint és egyéb 
izokinolin-vázas társalkaloidokat, amelyek-
nek simaizom-görcsoldó, gyulladás-
csökkentő és lázcsillapító hatásuk a 
legismertebb. 

A Coptis fajok gyökértörzse a 
Hagyományos Kínai Orvoslásban (TCM) az 
egyik legnépszerűbb drog, napi dózisa 1,5-6 
g. Sokféle betegség esetén használják a 
távol-keleti és az ayurvédikus orvoslásban, 
pl. hasmenés, akut konjunktivitis, 
gastroenteritis, kelések, leishmaniasis, 
arthritis, égési sebek, cukorbetegség, 
dysmenorrhea, fogfájás, malária, köszvény 
és vesepanaszok kezelésére, simaizomgörcs-
oldóként, szélhajtóként, láz- és 
fájdalomcsillapítóként. Igazolták 
antibakteriális és antimikotikus 
aktivitásukat, in vitro tesztekben a gyökér 
kivonata vagy az izolált berberin aktívnak 
bizonyult pl. különböző Staphylococcus, 
Streptococcus, Pneumococcus törzsek, 

https://nutrawiki.org/rhizoma-coptidis/
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Vibrio cholerae, Bacillus anthracis, B. 
dysenteriae, Entamoeba histolytica, Giardia 
lamblia és Trichomonas vaginalis ellen, de 
hatástalan volt Escherichia coli, Proteus 
vulgaris, Salmonella typhi, S. paratyphi, 
Pseudomonas aeruginosa és Shigella sonnei 
mikrobákkal szemben. Hasmenésellenes 
hatásának mechanizmusa még nem teljesen 
tisztázott, valószínűleg az antiszekretikus 
hatás mellett itt is szerepet játszik 
antimikrobás hatása.  

Sokféle betegség kezelésében lehet 
eredményes; közülük kiemelkedő a krónikus 
bélbetegségben szenvedők panaszainak 
enyhítése. Emellett egyike a cukorbetegek 
körében leggyakrabban alkalmazott 
gyógynövényeknek, mivel javítja az inzulin-
érzékenységet. Hipoglikémiás hatását 
először 1988-ban írták le, amikor hasmenés 
kezelésére alkalmazták cukorbetegeknél. Az 
elmúlt 30 évben több klinikai vizsgálatot 
végzetek, amelyeket nemrég egy 
metaanalízis keretei között értékeltek: 14 
randomizált, de módszertanilag nem erős 
vizsgálatban 1068 beteg adatait elemezték. 
A berberin hatékonyabban csökkentette a 
vércukorszintet, mint a placebo vagy az 
életmódváltozás. Orális antidiabetikumok-
hoz (pl. metformin, glipizid, roziglitazon) 
viszonyítva nem okozott szignifikánsan 
nagyobb mértékű vércukorszint-csökkenést, 
de kombinációban fokozta azok hatását. 
Valószínűsíthetően a berberin fokozza az 
inzulin szekrécióját, csökkenti az 
inzulinrezisztenciát és a lipidszintet is. 
Többnyire enyhe gasztrointesztinális 
mellékhatásokat regisztráltak a klinikai 
vizsgálatok során: leggyakrabban 
székrekedést (ami nem meglepő, hiszen 
tradicionálisan hasmenés kezelésére is 
alkalmazták), esetenként hasmenést, 
hányingert és hasi diszkomfortot. Súlyos 

hipoglikémiát egy esetben sem okozott. Az 
eddigi eredmények további megerősítést 
igényelnek nagyobb betegszámú, jobb 
minőségű klinikai vizsgálatokban.  

Napjainkban kivonatai Európában 
étrend-kiegészítőkben szerepelnek. Az 
Európában egyre népszerűbb TCM-praxis 
miatt kerülhetett felvételre az Európai 
Gyógyszerkönyvbe. Biztonságossági 
szempontok miatt gyermekeknél, illetve 
várandósság és szoptatás alatt alkalmazása 
nem ajánlott. Nem áll rendelkezésünkre 
információ gyógyszerinterakciókra és 
laboratóriumi tesztek eredményét 
meghamisító hatásokra, teratogenitásra 
vonatkozóan sem.  
 

 
Prof. Dr. Szabó László Gy.,  

Dr. Bencsik Tímea 
 

Felhasznált irodalom a szerzőknél. 
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Beszámoló a XV. 
Gyógyszerésztörténeti Nyári 

Egyetemről 
 
 A XV. Gyógyszerésztörténeti Nyári 
Egyetem 2018. július 26-29. között került 
megrendezésre Veszprémben közel 50 
résztvevővel. Első este Veszprém városának 
bemutatkozó előadását, majd meghívott 
vendégként Dr. Pávics Lászlóné De Chatel 
Mária és Hogya György munkásságát 
hallgathattuk meg. Ezt követően a 3 éve 
hagyománnyá vált kézműves est 
következett. 

A 2. nap előadásai a 
„Gyógyszerészet, cukrászat, borászat és 
szikvízgyártás” témakörében hangzottak el a 
következők szerint (1. kép): Kapronczay 
Károly: Veszprém egészségügyének 
története; Kovács Enikő: A cukrászat 
története; Dobson Szabolcs: Méz, cukor, 
csokoládé és kávé a gyógyszerészetben; 
Almási Attila: Gyógyborok, borász 
gyógyszerészek (2. kép); Veress László: 
Tömény italok a patikában és Szabó Attila: 
A szódavíz története. 

 

 
1. kép.  

 

 
2. kép.  

 
A nap további részében 

megtekintettük Veszprémben a Megyeházát, 
a Fekete Sas Patikát, de jártunk a 

Tűztoronynál, a Hősök Kapujánál, a 
Szaléziánumban, és a Szent Mihály 
Székesegyházban is (3. kép). Végül a 
Benedek-hegyen a „Világ végére” is 
kisétáltunk (4. kép). 
 

 
3. kép.  

 

 
4. kép.  

 

 
5. kép.  

 
Az est a szintén hagyománnyá vált, 

vidám hangulatú vetélkedővel folytatódott 
„Legyél Te is cukrász-herbárius!” címmel. 
A Csapatok szakmai kérdéseket és 
feladatokat kaptak, majd a pontozás után 
ajándékokban részesültek. 

Másnap reggel a Séd-patak 
völgyében tettünk sétát részletes 
bemutatással az egyes megállóhelyeken (pl. 
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Margit-romok, 5. kép). Ezután megtekin-
tettük Herenden a Porcelánmanufaktúrát (6. 
kép), Zircen az Apátságot, a Könyvtárat (7-
8. kép) és az Arborétumot.  

 

 
6. kép. 

 

 
7. kép.

 
8. kép. 

 
A záróesten a résztvevők 

okleveleinek kiosztására került sor, majd 
Gyógyszerész dalok hangzottak el. A 
jelenlévők a 2019-ben tervezett következő 
esemény helyszínéül Pécs városát szavazták 
meg „Hagyomány és modernitás a 
gyógyszertárban” címmel. Utolsó nap a 
Laczkó Dezső Múzeumot is megtekintettük.  

Köszönettel tartozunk a rendezvény 
főszervezőinek, Molnár Zsuzsának és 
Dobson Szabolcsnak, valamint minden 
segítőnek és résztvevőnek, hogy az előző 
évekhez hűen ismét színvonalas és tartalmas 
napok részesei lehettünk (9. kép). 
Találkozunk jövőre Pécsett! 

 
Dr. Papp Nóra 

 
Fotók: Dr. Papp Nóra  

9. kép. 
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Falusi gazdaságok és a megtervezett 
gyógynövénytermesztés a huszadik 

század első éveiben 
 

(A nyolcvan éve elhunyt Páter Bélára 
emlékezve) 

 
Sokak számára ismerősen cseng 

Páter Béla neve, akinek munkássága 
összefonódott a tudományos gyógynövény-
kutatással, Kolozsváron ő hozta létre a világ 
első gyógynövény-kísérleti állomását.  

A Felvidék szülötte volt, 
tevékenységének jelentősebb állomásai 
mégis Erdélyhez kötődtek. A Sáros 
vármegyei Eperjesen született 1860. 
szeptember 4-én, Lőcsén végezte elemi és 
középiskolai tanulmányait. Budapesten 
természetrajz- és földrajzszakos 
középiskolai tanári oklevelet szerzett 1883-
ban. Pályáját a Műegyetem növénytani 
tanszékén kezdte oktatóként, majd rövidesen 
a Kassai Gazdasági Tanintézet növénytan 
tanárának nevezték ki. 1893-ban áthelyezték 
a Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézethez 
(amelyet a későbbiekben Gazdasági 
Akadémiává szerveztek át). 

1893–1912 között a kolozsvári 
Vetőmagvizsgáló Állomás vezetője lett, 
legjelentősebb kutatása ebben az időben a 
lóheremag tisztításának és 
arankamentesítésének a kidolgozása. 1900-
ban a magyarországi küldöttség tagjaként 
részt vett a párizsi világkiállításon, ahol 
gyógyteáit aranyéremmel jutalmazták. 1904-
től gyógynövény termesztési kísérletekbe 
kezdett, ebből a kezdeményezésből fejlődött 
ki Kolozsváron a világ legelső 
gyógynövény-kísérleti állomása, amelynek 
igazgatója volt 1931-ig. Gyógynövény-
botanikus kertet létesített, vegyi 
laboratóriumot szervezett a hatóanyag-
tartalom meghatározására. Mintegy 136 
fajjal kísérletezett, a legtöbbről első ízben ő 
közölt adatokat a termesztésbevonás 
lehetőségeiről és a terméshozam gazdasági 
vonatkozásairól. Műtrágyázási kísérletei 
úttörő jelentőségűek.  

1906-ban a Kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetemen megszerezte a 

„növénymorfológia és -ökológia tudomá-
nyok magántanára” képesítést, 1907-ben az 
egyetem magántanára lett. 1920-ig a 
gyógyszerészhallgatóknak gyógynövény-
ismeretet adott elő. 1910-ben kinevezték a 
Gazdasági Akadémia igazgatójának. 1913–
1914-ben a Kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetem növénytani tanszékének 
ideiglenes vezetője volt. Erről a tisztségéről 
azonban lemondott Győrffy István javára, 
hogy folytathassa tanári munkáját a 
Gazdasági Akadémián, valamint 
gyógynövény-kutatásait. 1920-ban, a 
hatalomváltás után a Magyar Földművelési 
Minisztérium felajánlotta Páter Bélának a 
Budapesti Kertészeti Tanintézet igazgatói 
állását, de ő Kolozsváron maradt. 1921-ben 
azonban mégis kénytelen volt megválni a 
Gazdasági Akadémia igazgatóságától és 
tanári katedrájától. 1922-től Martinovici 
Constantin újonnan kinevezett rektor 
mellett, ha nem is hivatalosan, ügyvezető 
társrektorként működött, és 1931-es 
nyugdíjazásáig megmaradt a gyógynövény-
kísérleti állomás vezetőjének. Az 1928–
1938-ig terjedő évtizedben az intézet 
tanáraként tevékenykedett. 1938. június 21-
én halt meg Kolozsváron, a Házsongárdi 
temető lutheránus temetőkertjében helyezték 
örök nyugalomra. 

Szakírói tevékenysége rendkívül 
gazdag és termékeny volt, közleményei, 
tanulmányai, önálló kötetei igen széles 
témakörben születtek, természetesen a 
botanika, gyógynövényismeret, gazdasági 
növénytan, növénytermesztés témakörön 
belül. Páter Béla Európa-szerte, sőt a 
tengeren túl is elismert botanikus és 
gyógynövényszakértő volt. A Kolozsvári 
Gyógynövény-kísérleti Állomás mintájára 
hozták létre később Ausztriában, Bécsben és 
Prágában, majd a Trianon utáni 
Magyarországon a hasonló intézményeket. 
A kolozsvári állomáson oktatási céllal 
bemutató-parcellákat hoztak létre, Páter 
Béla Erdély-szerte tanfolyamokat szervezett, 
népszerűsítő kiadványokat írt és jelentetett 
meg a gazdák számára. A gazdáktól 
felvásárolt gyógynövényt belföldön és 
külföldön értékesítették. Gyógynövény-

https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ros_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ros_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/1860
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C5%91cse
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_P%C3%A9ter_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6v%C3%A9nytan
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kassa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1ri_Agr%C3%A1rtudom%C3%A1nyi_%C3%A9s_%C3%81llatorvosi_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1ri_Agr%C3%A1rtudom%C3%A1nyi_%C3%A9s_%C3%81llatorvosi_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1ri_Agr%C3%A1rtudom%C3%A1nyi_%C3%A9s_%C3%81llatorvosi_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Babe%C8%99%E2%80%93Bolyai_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Babe%C8%99%E2%80%93Bolyai_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1ri_Agr%C3%A1rtudom%C3%A1nyi_%C3%A9s_%C3%81llatorvosi_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Babe%C8%99%E2%80%93Bolyai_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Babe%C8%99%E2%80%93Bolyai_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91rffy_Istv%C3%A1n_(botanikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1ri_Agr%C3%A1rtudom%C3%A1nyi_%C3%A9s_%C3%81llatorvosi_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1ri_Agr%C3%A1rtudom%C3%A1nyi_%C3%A9s_%C3%81llatorvosi_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zsong%C3%A1rdi_temet%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zsong%C3%A1rdi_temet%C5%91
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készítményei közül népszerűek voltak az ő 
nevével fémjelzett („Prof. dr. Páter-tea” 
gyógyszertári névvel forgalmazott) 
teakeverékek, amelyek Európa más 
régióiban is közismertek voltak.  

Páter Béla számottevő közéleti 
tevékenységet fejtett ki: az Erdélyi 
Gazdasági Egyletben előbb igazgató-
választmányi, 1925-től tiszteletbeli tag. Az 
Erdélyi Múzeum-Egyesületnek választmányi 
tagja volt, majd az egyesület 
Természettudományi Szakosztályának 
elnöki tisztét töltötte be. Az Erdélyi Kárpát- 
Egyesületnek választmányi tagja, majd 
elnöke, Kolozsvár szabad királyi város 
törvényhatósági bizottságának tagja és a 
város gazdaságait ellenőrző bizottság elnöke 
volt. 

1909-ben, Budapesten adta ki a 
Pátria nyomda a Milyen gyógynövényeket 
termesszen a kisgazda? című 
ismeretterjesztő füzetet 61 oldal 
terjedelemben. A szerzői előszó röviden 
összefoglalja a lakossági gazdaságokban, 
kiskertekben termesztett gyógynövények 
sokirányú hasznát, a tevékenység 
indokoltságát. „Nehéz időket élünk, alig 
lehet megélni” kezdődik az indoklás első 
témaköre, vagyis a falusi ember – sőt 
asszonya és gyermekei – számára kiváló 
kereseti lehetőség a gyógynövények 
termesztése, eladásra való előkészítése. A 
második nyomós érv a hazai klíma különös 
alkalmassága számos gyógynövény 
termesztéséhez, ezzel is kiváltva és 
kiszorítva a drága, külhonból vásárolt 
gyógynövényt a patikai alapanyagok közül.  
A kis gazdaságokat alkalmasabbnak véli, 
mint a nagyüzemi termesztést, mivel az 
aprólékos munkát, a kiváló minőséget 
eredményező gondosságot ezekről a 
kistermelőkről jobban elképzeli.  

Kinek adja el a gazda a termesztett 
árut? Ne gondolja senki, hogy csak a 
helybeli patikusnak lehet eladni, szóba jöhet 
a drogista, a gyógynövény-kereskedő, aki 
nagyobb szakértelemmel feldolgozza, és így 
kerül vissza – akár teaként, akár kész 
orvosságként – a patikushoz. Ez utóbbi 
elgondolás felett talán lehet vitát nyitni, 

hiszen a „kereskedelmi kör” tágítása 
óhatatlanul az eladási ár növekedését vonja 
maga után, de a feldolgozás minősége 
kétségtelenül így optimálisabb.    

A kiadvány további része tizenhat, 
termesztésre ajánlott növény ismertetését 
tartalmazza három nagy tematikus 
egységben.  

Síkföldön termeszthető gyógy-
növények: borsmenta, fodormenta, méhfű 
vagy citromfű, majoránna, festőmályva, 
fehér mályva vagy ziliz, fülemülefű vagy 
kenyérbélvirág, ökörfarkkóró.    

Hegyoldalon termeszthetőek: orvosi 
zsálya, ruta, izsóp, benedekfű. 

És végül a kevesebb munkát kívánó 
növények: kömény, édes ánizs vagy orvosi 
fénik, koliandrom vagy zergefű, mustár.             

Egy-egy szócikk beosztása a növény 
magyar és hivatalos latin megnevezésével 
kezdődik, pontos botanikai leírásával 
folytatódik, majd ezt követik a termesztésre 
vonatkozó tanácsok: milyen talajba, 
árnyékos vagy napos helyre, milyen 
távolságra kell ültetni, milyen gondozást 
igényel, mikor és hogyan ajánlott szüretelni, 
hogyan kell szárítani, a szállításig tárolni, 
csomagolni, milyen áron lehet/érdemes 
értékesíteni. Minden növény ábráját is 
mellékelték a leírások mellé.    

Meghallgatták és követték Páter Béla 
tanácsait, véleményét. 1889-ben az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
pályázatot írt ki a gyógyszertári használatra 
alkalmas vadon termő orvosi növények 
ismertetésére, amelyet Páter Béla nyert meg, 
egyúttal megbízást kapott a téma részletes 
kidolgozására. Így született A vadon termő 
gyógynövények valamint a gazdasági 
melléktermékek gyógyszertári 
értékesítésének rövid ismertetése c.  147 
oldal terjedelmű könyv (Budapest, Pátria, 
1911.), amely több kiadást is megért (1-2. 
kép). A bevezető fejezetekben a 
gyógynövények értékesítéséről, 
leszedéséről, szárításáról, szállításra 
alkalmas csomagolásáról tájékoztat röviden. 
Ezt követi a hazai vadon termő 
gyógynövények részletes ismertetése, szám 
szerint 66 növényé. A második nagy 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_Gazdas%C3%A1gi_Egyes%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_Gazdas%C3%A1gi_Egyes%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_M%C3%BAzeum-Egyes%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_K%C3%A1rp%C3%A1t-egyes%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_K%C3%A1rp%C3%A1t-egyes%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
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tematikai egység a „gazdasági 
melléktermékek” gyógyszertári értéke-
sítéséről szól: a gyümölcs- és egyéb fák 
felhasználható részeiről, illetve néhány 
mezőgazdaságban termesztett növényről 
(paprika, kender, komló, dinnyemag, 
tökmag, lenmag, napraforgó, bazsarózsa, 
mustár, ánizs, édes ánizs – édes kömény, 
zergefű, majoránna). A függelékben a 
rendkívül keresett és jól értékesíthető 
kőrisbogár gyűjtéséről és kereskedelmi célú 
csomagolásáról adott tájékoztatást. Ebben az 
összeállításban is hasonló egy-egy szócikk 
felépítése, amennyiben a növény részletes 
botanikai bemutatása mellett orvosi hasznát, 
értékesítési feltételeit is leírta a szerző. 

 
1-2. kép. Részletek a Vadon termő 

gyógynövények valamint a gazdasági 
melléktermékek gyógyszertári 

értékesítésének rövid ismertetése c. 
könyvből 

 
A bemutatott két kiadvány csak 

töredéke Páter Béla szakirodalmi 
munkásságának, de mégis jól reprezentálja 
kutatásai fő irányát, célját. 

                                                                      
Dr. Kapronczay Katalin  

 
Felhasznált irodalom a szerzőnél. 

 
 
 

A növénytől az illóolajig: lepárló 
workshop Dr. Marco Valussival - 

beszámoló 
 
2018. július 6. és 8. között egy 

nagyon jó hangulatú, családias 
továbbképzésen vehettünk részt Szaknyéren. 
A kis őrségi faluban évek óta működik egy 
illóolajlepárló műhely Kiss Norbert (1. kép) 
vezetésével, aki a rendezvény egyik 
házigazdája volt. A másik főszervező 
Hollódi Gergely (2. kép), az Aroma 
Botanica iskola vezetője, az előadó pedig 
Dr. Marco Valussi (3. kép) volt, aki 
Olaszországban, Verona mellett vezet egy 
illóolajlepárló üzemet. Több mint 100, az 
illóolajos növények és az aromaterápia 
témakörében írt tudományos közlemény 
szerzője, a pisai, firenzei és sienai 
egyetemek vendégtanára.  
 

 
1. kép. Kiss Norbert 

 

 
2. kép. Hollódi Gergely 
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3. kép. Dr. Marco Valussi 
 

A workshopon számos hasznos 
elméleti és gyakorlati információval 
gazdagodtunk. Választ kaptunk többek 
között arra, hogy miért fontos a desztillálás 
előtt eldöntenünk, hogy az előállított 
illóolajat/hidrolátumot mire fogjuk 
használni? Hogyan befolyásolja a tartály 
anyaga, mérete és alakja a kapott illóolaj 
minőségét? Milyen előnyei vannak a 
gőzlepárlásnak a vízlepárláshoz képest? 
Hogyan és milyen paramétereket 
változtassunk, ha száraz, illetve friss 
növényi mintából dolgozunk? Hogyan 
állapítsuk meg, hogy mennyi ideig tartson a 
lepárlás? Mennyire érdemes tömöríteni a 
növényi anyagot? Melyik növényt érdemes 
aprítani, fonnyasztani feldolgozás előtt? 
Hogyan segíthetjük elő, hogy jobban és 
gyorsabban elváljon az illóolaj és a 
hidrolátum? Milyen típusú hűtőrendszerek 
léteznek és melyiknek mi az előnye? … és 
az érintett izgalmas témák felsorolását még 
sokáig lehetne folytatni.  

A műhelyben található két üst 
segítségével gyakorlatban is kipróbálhattunk 
néhány elméletben megtanult trükköt: saját 
magunk által gyűjtött (4. kép) mentát és 
izsópot desztilláltunk (5. kép). Azt hiszem, 
minden résztvevő nevében mondhatom, 
hogy nagyon köszönjük a szervezőknek az 
élményt (6. kép)! 

 

 
4. kép. Menta gyűjtése a lepárló műhely 

kertjében 
 

 
5. kép. A lepárló üst megtöltése 

 

  
6. kép. A workshop résztvevői 

 
Dr. Bencsik Tímea 

 
Fotók: Dr. Papp Nóra 
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XV. Magyar Gyógynövény 
Konferencia - beszámoló 
 
A Magyar Gyógyszerésztudományi 

Társaság Gyógynövény Szakosztályának 
tudományos konferenciáját hazánk egyik 
legrégebbi városa, Visegrád látta vendégül 
2018. június 8-9-én. A kétnapos eseményen 
résztvevők a gazdag szakmai beszámolókon 
túl élménydús társasági programok részesei 
is lehettek.  

A megnyitót követően a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógy-
növény Szakosztálya Augustin Béla 
emlékérmet adományozott Dr. Molnár Péter 
egyetemi tanárnak, a PTE GYTK 
Farmakognóziai Intézet munkatársának (1. 
kép). 
 

 
1. kép. Prof. Dr. Máthé Imre és Dr. Csupor 
Dezső átadja az Augustin Béla emlékérmet 
Prof. Dr. Molnár Péternek (Fotó: Dr. Purger 

Dragica) 
 

Ezt követően a rendezvényen 22 
előadás hangzott el öt szekcióba osztva. A 
tudományos beszámolók az aktuális kutatási 
irányok széles palettáját foglalták magukba. 
A különböző gyógynövények ható-
anyagainak és hatásának elemzése mellett 
hallhattunk többek között a 
gyógynövénytermékek és az étrend-
kiegészítők helyzetéről, az egri borok 
antocianin-összetételéről, valamint 
szakmapolitikai szempontokról is. (Az 
absztraktkötet elérhető az alábbi linken: 
http://acta.bibl.u-
szeged.hu/55404/1/gyogynovenykonferencia_XV.pdf) 

A kávészünet kellemes élményeként 
az év gyógynövényéhez, mint levendulát 
ábrázoló bélyegblokk juthattunk hozzá, 
valamint megvásárolhattuk Dr. Papp Nóra 
kitűnően illusztrált, olvasmányos 
etnofarmakobotanikai monográfiáit, 
amelyek többek között a Homoród menti 
gyógynövényfajok jellemzőit, felhasz-
nálását, a népi gyógymódokat foglalják 
magukban.    

A középkori magyar királyok 
legfontosabb rezidenciájának helyszínén, a 
királyi palotában (2. kép) koccintva, majd a 
Renaissance étteremben a királyi lakomát 
fogyasztva, szinte mi is királynak, illetve 
királynőnek érezhettük magunkat. A 
fejedelmi borvacsora elköltése során akár 
pompás korabeli ruházatok felpróbálására is 
lehetőség volt.  
 

 
2. kép. A királyi palota épülete, háttérben a 

fellegvár (Fotó: Dr. Papp Nóra) 
 

A konferencián való részvétel nagy 
élmény volt számomra, bepillantást 
nyerhettem az aktuális gyógynövényes 
kutatásokba, megismerve a szakterületen 
tevékenykedő hazai szakembereket. Az 
ilyen jól szervezett esemény példaértékű, a 
szakmai kapcsolatok építésének színteréül 
szolgál és nélkülözhetetlen a hazai 
tudományos tevékenység összefogásához.  
 

Dr. Kocsis Marianna  
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Recept 
 

Csalános húsgombócleves gazdagon 
 
Hozzávalók: 
 

- 1 csészényi apróra vágott csalánhajtás-
csúcs (összevágás előtt blansírozva) 

- 1-1,5 csészényi megtisztított, feldarabolt 
erdei gomba 

- 10 dkg darált sertéshús 
- gyökérzöldségek: 1 nagyobb sárgarépa, 

fél kisebb pasztinák, 1 nagyobb szelet 
zellergumó, 1 kisebb petrezselyemgyökér 

- 2-3 evőkanálnyi hajdina 
- 1 nagyobb gerezd fokhagyma felaprítva 

és 1 kisebb vöröshagyma egészben 
- 2-3 szál petrezselyemlevél apróra vágva 
- 1 evőkanál mangalicazsír / olaj 
- víz 
- fűszerek: só, őrölt fekete bors, őrölt 

köménymag, pici citromlé és reszelt 
citromhéj 

 
Elkészítés: 

A gyökérzöldségeket kockára 
vágjuk. A darált húst sóval, borssal, őrölt 
köménnyel, reszelt fokhagymával 
fűszerezzük, jól összekeverjük, majd apró 
gombócokká formázzuk. Az apróra vágott 
fokhagymát, a vöröshagymát egészben a 
sárgarépakockákkal együtt zsíron 
kevergetve pirítjuk, míg a fokhagyma 
illatozni nem kezdett, a répa pedig sárgára 
nem festi kicsit a zsírt, majd felöntjük 
vízzel. Amikor a víz forrni kezd, egyenként 
beletesszük a húsgombócokat, majd pár perc 
forrás után hozzáadjuk a gombát, a hajdinát, 
az apróra vágott csalánt, a fűszereket, 
valamint az aprított petrezselyemzöld felét 
is.  A levest a húsgombócok megpuhulásáig 
kisebb lángon, lefedve főzzük, majd 

továbbra is fedő alatt, forrón állni hagyjuk, 
miközben a hajdina is biztosan teljesen 
megpuhul. Tálalás előtt megszórjuk friss 
petrezselyemzölddel, valamint kevés reszelt 
citromhéjjal is fűszerezzük. Citromlével 
savanyíthatjuk is ízlés szerint.  

Tipp: készíthető húsmentesen, 
valamint tejfölös vagy tejszínes habarással 
is.  
 

A csalán táplálkozási értékei, 
gyógyhatásai: Fiatal hajtása rostokban, B-, 
C-, K-vitaminban, ásványi sókban is gazdag. 
A csalánlevelek klorofilltartalma 
kiemelkedően magas, zöld ételfestékként is 
használható. A csalán régóta használt 
gyógynövény is, vizes főzete enyhe 
vizelethajtó és gyulladáscsökkentő hatású. 
Külsőleg és belsőleg reumás és egyéb ízületi 
fájdalmak enyhítésére, emellett belsőleg 
húgyúti fertőzések kiegészítő kezelésére 
szokták alkalmazni forrázat formájában.  
 

Dénes Andrea  
 
Felhasznált irodalom a szerzőnél.  
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Hírek 
Meghívó az Illatkóstolás – Növényi 
aromák testközelben c. kiállításra 

 
2018. júliusában részt vettünk egy 

Illóolaj lepárló workshopon, amely az 
Aroma Botanica és az Illóolaj Lepárló 
Műhely (Szaknyér) szervezésében jött létre 
(ld. 12. old.). Már akkor megfogalmazódott 
bennünk, hogy hozzuk közelebb az 
érdeklődök számára azt a folyamatot, amivel 
kivonhatjuk aromás növényeinkből az 
illóolajokat, illetve a hidrolátumokat. 

 

 
 

Az „Illatkóstolás – Növényi aromák 
testközelben” c. programunk során fotók 
segítségével bemutatjuk az illóolaj-kivonás 
menetét, a gyógynövények gyűjtésétől a 
lepárlás végtermékéig. Szaglás útján 
„megkóstolhatjuk” a különböző illóolajokat, 
hidrolátumokat, amelyek gyógyászati 
felhasználásáról is beszélgetünk. Különleges 
és kevésbé ismert illóolajok is várnak az 
érdeklődőkre! Választ kaphatunk arra, hogy 
az aromaterápiának milyen lehetőségei 

vannak életünkben. Az Auguszt-ház 
gyönyörű mediterrán kertjében három 
kiállítónk segítségével megismerkedhetünk 
azokkal a fűszernövényekkel, amelyekből az 
illóolajok készülnek, kóstolhatunk házi 
készítésű levendulaszörpöt, de a 
fűszernövényes házi sajtok is szerepet 
kapnak a délutáni program során. 
 

Meghívott kiállítóink: Arura 
Illóolaj Manufaktúra (Szigetvár), Káca-
tanya (Hetvehely-Kán), Rozmaring 
Fűszerkert (Márfa) 
 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 
 
Kiállítás megnyitó: 2018. szeptember 22.,  
16 óra, Auguszt Ház · Pécs, Orsolya u. 8. 
 
A kiállítás a megnyitó után egy hétig 
látogatható az Auguszt-ház elérhetőségein 
(e-mail, telefon) történő előzetes egyeztetés 
alapján. 
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