
A NÖVÉNYEK ORSZÁGA – Herbáriumok, füveskönyvek 

 

2015. április 24-én Dr. Galambos István botanikus nyitotta meg A NÖVÉNYEK 

ORSZÁGA – Herbáriumok, füveskönyvek című kiállítást a székesfehérvári Fekete Sas 

Patikamúzeumban.  

Idén 40 éve annak, hogy az egykori jezsuita patika – immár múzeumként – új funkciót 

kapott a székesfehérvári Fő utcán. Ebből az alkalomból újszerű időszaki tárlattal várja 

látogatóit a Fekete Sas.  

 

A bejáratnál szokatlan „kiskert” kínálja magát egy kis ismerkedésre. A 

NÖVÉNYSIMOGATÓ arra csábítja az arra járókat, hogy ne csak megnézzék, megérintsék, 

hanem meg is szimatolják a ládákban elhelyezett illatos növénykéket, kedvet kapjanak a 

tárlathoz.  

Kamara kiállításunk célja, hogy bevezetőként szolgáljon a botanika és a gyógyszerész 

mesterség kialakulásának, közös gyökereinek tanulmányozásához. Régi füveskönyvek, 

növénygyűjtő lapok és kézzel festett, gyógynövényekkel díszített üvegedények alkotják a 

bemutató tárgyi anyagát. Láthatjuk többek között C. Clusius, P. A. Matthioli, Leonhard 

Fuchs, Konrad Gessner, J. Bauhinus, A. Lonitzer, Méliusz Juhász Péter és egyéb híres 

tudósok réges-régi könyveit. 

Az ódon, metszetes könyvek látványa önmagában is szemet gyönyörködtető, de a komolyabb 

érdeklődők a kiállításban elhelyezett QR-kódok segítségével kutathatnak a lexikális tartalmak 

mélységeiben is. Aki viszont csak szemlélődni szeretne, az is számos érdekességgel 

találkozhat a botanika és a gyógyszerészet közös múltjába bepillantást nyújtó leírások és 

képek között.  

A bemutató tudományos megalkotói – Dr. Magyar László András és Dr. Galambos István, – 

az egykori nedvkórtan és a legkorábbi szerzők ismertetésétől a botanika tudományának 

megszületéséig, a 18. századig vezetik végig a látogatót.  

 

A bemutatott tárgyak kölcsönzésében a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 

Könyvtár és Levéltár, a soproni Evangélikus Líceum, valamint a Soproni Múzeum volt 

segítségünkre. 

A megnyitót követően Dr. Papp Nóra gyógynövénykutató előadása széles körű betekintést 

adott a herbáriumok, füveskönyvek világának izgalmas történetébe.  

 

A kiállítás ideje alatt több program is kapcsolódik a témához. Előadások, tárlatvezetések, 

bemutatók, gyerekfoglalkozások és több meglepetés is szerepel a múzeum kínálatában.  

 

Szeretettel várjuk látogatóinkat a 2015. június 21-ig látogatható kiállításunkba! 
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