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ÁPRILISI PROGRAMOK  
 

Patikaszerda 

2015. április 29. szerda, 16.30 órakor  

A BOTANIKA KULTÚRTÖRTÉNETE, AVAGY  

A SZERETETRE MÉLTÓ TUDOMÁNY A FÜVESKÖNYVEK 

TÜKRÉBEN 

Előadó: Dr. Molnár V. Attila PhD, Dr. Habil. egyetemi docens, Debreceni Egyetem 

 

A NÖVÉNYEK ORSZÁGA – HERBÁRIUMOK, FÜVESKÖNYVEK 
 

Kiállítás a patikamúzeum fennállásának 40. évfordulója tiszteletére 
2015. április 24. – június 21-ig 

Megnyitó: 2015. április 24. péntek, 15.00 óra 

Megnyitja: Dr. Galambos István botanikus, Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc 

A megnyitót követően előadás hangzik el, 

"MIT REJTENEK A KÖTETEK? - FÜVESKÖNYVEK GYÓGYNÖVÉNYEI RÉGEN ÉS MA" címmel. 

Előadó: Dr. Papp Nóra PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs 

 

A KIÁLLÍTÁSRÓL: 
 

A füveskönyvek valaha a patikák fontos felszerelései közé tartoztak. Ezekből 

tanulták meg a patikustanoncok a gyógynövények és egyéb alapanyagok 

felismerését, használatát. Történetüket kutatva, főleg elterjedésükhöz, fontos 

mérföldkő volt a könyvnyomtatás feltalálása. A botanika és a herbáriumok 

virágkora a XVI. század volt, ekkor jelentek meg többek között pl. Konrad Gessner 

és Adam Lonitzer gyönyörűen illusztrált művei is. Múzeumunk könyvtára is 

büszkélkedik pár csodás füveskönyvvel. Van egy Adam Lonitzer-féle, szépen 

színezett metszeteket is tartalmazó Kreuterbuch 1574-ből, valamint egy két kötetes 

mű Jacobus Theodorus Tabernaemontanustól, 1591-ből. Ezekkel együtt, kiállításunkban mintegy tizenöt 

darab, különböző helyről és szerzőktől származó füveskönyvet 

mutatunk be. Többek között az első magyar Herbáriumot is, 

amelynek Méliusz Juhász Péter a szerzője, és 1578-ban jelent meg. 

Bemutatjuk még C. Clusius, P. A. Matthioli, Leonhard Fuchs, 

Konrad Gessner és J. Bauhinus és egyéb híres tudósok könyveit is. 

A legszebb ábrázolásokat kinagyítva jelenítjük meg, és 

tudományos, botanikai, gyógyszerészettörténeti leírások ismertetik 

majd a növények varázslatos világát. Néhány gyönyörű, 

gyógynövények képeivel díszített gyógyszeres edény  is helyet kap a 

kiállításban. Ezzel szeretnénk méltóképpen ünnepelni a Fekete Sas 

Patikamúzeum 40. születésnapját. Számos programot is társítunk a bemutatóhoz, amelyekre a 

PATIKASZERDÁK keretében várjuk a közönséget, és  gyerekprogramokat is hirdetünk. 



A kiállításhoz kapcsolódó  

további programjaink: 
 

 

május 18. hétfő, 16.30 óra  A HALIMBAI FÜVESEMBER  

Dr. Galambos István botanikus előadása 

június 3. szerda, 16.30 óra  A BIBLIA NÖVÉNYEI 

Dr. Surányi Dezső a mezőgazdasági tudományok  

kandidátusának előadása 

június 10. szerda, 18 óra  IRODALMI FÜVESKÖNYVEK 

Dr. Reisinger János  irodalomtörténész előadása 

 

 

JÚNIUS 20. SZOMBATON, A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN: 
 

18.00 órától  Füveskönyvek titkai - Tárlatvezetés a Növények országa című  kamara kiállításban  

19.00 órától    „Színes tintákról álmodunk” – Festőnövények titkai  - Kemendi Ágnes interaktív bemutatója  

21.00 órától    Zenélő vegetáció – Ferge Béla interaktív zeneórája a SZIKM Rendház udvarán 

22.00 órától    Gyógynövény keverékek a patikában – Békefi Géza gyógyszerész interaktív ismertetője 

21.30 órától    Füveskönyvek titkai - Tárlatvezetés a Növények országa című kamara kiállításban 

 

SZILÁGYI DOMOKOS: HEGYEK, FÁK, FÜVEK (Részlet) 
 

 

Hegyek, fák, füvek, haragzöld, azúr menny, szívem rokonai, 

kedvesek, emlékeimben látlak szelíden bólintani, 

izmaim is emlékeznek ernyedőn, erdők, titok-ösvények, farkas szagúak, 

lombkunyhók, égboltnyi lombfelhők, csukott szemű lombalagutak, 

fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget, 

róttam az erdőt, lépéseimből róttam nesz-betűket, 

libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolygós fák alá, 

nap vére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná, 

nap vére hullott, elöntött a mindenség-fia-fény-suhogás, 

szívemen, mint ághegyen mókus, ült a várakozás, 

vagy mint az éjszaka tetején a liliomszirmú csillagok 

- pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott -: 

a várakozás, hogy olvashassam remény-virág-betűitek, 

s belém leheljétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek. 

Hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azúr menny, szívem rokonai, 

kedvesek, emlékeimben látlak szelíden bólintani, 

szelíden - ti vagytok a jóság -; meghitten - ti vagytok a csönd -; 

jobbik felem tibennetek önnönmagának köszön; 

ti vagytok a béke: levegő, hogy lélegezhessék az emberiség, 

ti vagytok a fegyver, védekezni, a halál ha újra kísért; 

küldtök fényes magasságokba, agyunk-szemünk szoktatni a végtelenhez, 

az elmúlás mihozzánk miattatok és érettetek türelmes, 

ózon-leheletű tájak, források, ti, erdők csillagai, 

titeket hívtalak-hívlak-idézlek vidítani, segíteni, 

ha ujjaim begyén kiillan az akarás, szememből fénytelen porba hull a fény, 

ti élesztitek újjá, ti, gazdag szívűek, az újjászülető reményt, 

tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet, 

tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, füvek. 


