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A hozzá kapcsolt jelentéstartalmak sok-
félesége egyrészt pozitív: a szerelem, a
boldogság és a termékenység; másrészt
negatív: a halálhoz vezetõ csábítás és az
emberi nem bukása jelképeként. Ezért,
jóllehet az év fája a hazánkban honos
vadalma (Malus sylvestris), a kultúrtör-
téneti és a kertészeti vonatkozásoknál
nem szorítkozhatunk pusztán e fajra, hi-
szen épp a szelektált, keresztezett, ne-
mesített almákhoz, sõt még a görög
nyelvi közös gyökerek miatt a birshez
és a gránátalmához is mítoszok, hiedel-
mek, csodaelbeszélések és legendák so-
kasága kapcsolódik.

A termesztésbe vont, vadon növõ
fafajok közül kétségkívül az almának a

leggazdagabb a kultúrtörténeti szere-
pe. Köszönhetõ ez annak, hogy az al-
ma fogyasztására utaló elsõ régészeti
leletek a civilizáció hajnalától, a Kr. e.
V. évezredtõl, az újkõkorból származ-
nak, majd ettõl kezdve folyamatosan
végigkíséri az emberiség történetét az
alma mint táplálék, és mint sokrétû
szimbólum. 

Az almát nyersen, aszalva, gyü-
mölcslé és almabor, valamint ecet for-
májában is fogyasztották. Különösen
egészségmegõrzõ és gyógyító hatása
számos legendás történetet, mitikus
képzetet hívott életre, nem pusztán a
napfényben gazdag országokban, de
Európa északibb, hûvösebb tájainak
népeinél is, köszönhetõen az alma szé-
les elterjedési területének.

Az alma birtokba veszi a Földet
A vadalmák szelektálása, nemesítése
Európától Elõ-Ázsiáig terjedt az elmúlt
hatezer év során. A legrégebbi magma-
radványokat Európában, a svájci cö-
löpépítmények környezetében lévõ ta-
vak iszapjában tárták fel, jóllehet a
származási központ Nyugat-Ázsia. A
géncentrumot Vavilov orosz botanikus
1929 szeptemberében a Kazahsztánt
Kínától elválasztó Tien-san hegység lej-
tõin találta meg. Az ott látott csodála-
tos diverzitást mutató gyümölcserdõt,
amelyben az alma mellett szilva, õszi-
barack, málna is megtalálható volt, tar-
totta a nemesített fajták õsének, majd
nyomon követte a domesztikáció fo-
lyamatát. 

A Sztálin börtönébe zárt kutató el-
mélete azonban csak a felfedezés után
50 évvel, a kommunizmus bukása után
kerülhetett napvilágra, ismerteti Erika
Janik az alma történetérõl írott mono-
gráfiájában. A selyemúton haladó ke-
reskedõknek lényeges szerepük volt az
alma kelet és nyugati irányba történõ
elterjesztésében.

A következõ fontos lépés a termesz-
tett almafajok diverzitásának kialakulá-
sában a szemzés feltalálása volt. Mind
Kínában, mind Babilonban ismerték a
szemzést már 3000 évvel ezelõtt. Majd
a rómaiaknál id. Cato is ír a szemzés-
rõl a Kr. e. 2. században a De Agricul-
tura címû mûvében. Az alma fogyasz-

tása a Kr. e. elsõ millennium idejétõl
kezdõdõen hozzátartozott a civilizált
világ életéhez.

Homérosz a Kr. e. 9. században ír
Odüsszeusz vándorlásainak történeté-
ben az alkinus király gyümölcsöskert-
jérõl, amelyben több gyümölcs között
az almát is felsorolja. Ezt tartják az el-
sõ ókori irodalmi említésnek, jóllehet
valószínû, hogy itt a gránátalmáról,
vagy a birsrõl lehetett szó.

Az alma élvezete Dáriusz sikerei
idején érte el a csúcspontját az ókor-
ban, amikor a perzsák fennhatósága
Kr. e. 512-ben a Kaukázus északi lejtõ-
iig terjedt. Majd Nagy Sándor meghó-
dítva a perzsák birodalmának jelentõs
részét, sok mindent átvett tõlük, közte
az alma megbecsülését is. A Tigris
menti területekrõl szemzésben jártas
kertészeket hozatott, és elterjesztette az
almatermesztést görög földön.

A római korban, a zsúfolt városok-
ban lakó patríciusok a városkörnyéki,
kertekkel övezett villákban találtak fel-
üdülést, ahol gyakorta a gyümölcsfák
alatt a szabadban vacsoráztak. A római
hortusokból nem hiányozhatott az al-
mafa és több fajtáját termesztették,
mint bármely más gyümölcsnek. A ró-
maiaknak szerepük volt abban, hogy
az alma elterjedt az egész kontinensen.
Gyümölcsöskerteket telepítettek his-
pán, frank és brit földön. 

A birodalom bukása után a monos-
torok lettek a kertészet továbbörökítõi.
Leginkább a ciszterciták – akik az apát-
ságok birtokain dolgozva termelték
meg élelmüket – játszottak kulcsszere-
pet a gyümölcsösök létesítésében és
elterjesztésében. Brit földön a nor-
mann invázió nyomán kezdõdött az al-
mabor készítése.

Keleten a török birodalom terjeszke-
dése nem vetett gátat a kertkultúrának,
mert a hódítók szigorú utasítást kaptak,
hogy õrizzék meg az elfoglalt területek
szántóföldjeit és kertjeit. Így a perzsa és
a bizánci kertkultúra tovább élt az
iszlám uralom alatt is. A görög és római
szerzõk kertészeti mûveit lefordították
és nem pusztán megõrizték a kertészeti
tudást, de tovább is fejlesztették. 

Az alma ültetése Európában is újra
fellendült és a jólét szimbólumává vált
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Az alma az ellentmondások fája. A
kultúrtörténet legrégebbi és az
egyik legszélesebb elterjedési terü-
letû gyümölcstermõ fája, a kétér-
telmûség, a jó és a rossz szimbólu-
mává is vált. Nem véletlen, hiszen
megannyi nép mitologikus képze-
letvilágát jelenítette meg az alma,
a mérsékelt öv legtöbbet fogyasz-
tott gyümölcse, melyet az újkõkor-
tól nemesítettek. 

Az alma kultúrtörténeti,
kertészeti vonatkozásai

Dr. Konkoly-Gyuró Éva*

* egyetemi tanár, SOE EMK
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az újkori kertekben. Majd a hódítások
során a kedvelt almafajták a föld min-
den pontjára eljutottak. Amerikában
fõként a keleti parton létesítettek ültet-
vényeket. Dél-Amerikában a spanyo-
lok és a portugálok telepítettek alma-
fákat. Annyira elterjedt lett, hogy
amikor Darwin 1835-ben partot ért
Chilében, Valdivia kikötõjét almafák ár-
nyékolták. Dél-Afrikába a hollandok
vitték el az almát, és amikor a filoxéra
a 19. században elpusztította a szõlõ-
ket, akkor almagyümölcsösökkel igye-
keztek pótolni az ültetvényeket.

Mítoszok, kozmikus, vallási és
nemzeti szimbólumok

A görög mitológiában gyakorta feltû-
nik az alma. A kerek gyümölcsök a tel-
jesség szimbólumai a gömbalakhoz tár-
sított tökéletességbõl adódóan. A
görög melon szó juhot, kecskét, almát
és általában gömbölyded fagyümölcsöt
és emlõt jelent. Hérának az alma mel-
lett a tejelõ kecskefüge (Caprificus)
volt a szent fája. Kecskebõr tömlõben
szállították a bort, amit nemcsak szõlõ-
bõl, hanem almából és fügébõl is er-
jesztettek. Az állatövi Bak csillagkép-
hez társították a Tejút-világfát, amely
gyakran aranyalma vagy fügefa alakjá-
ban élt tovább. A magyar mitológia
Tündérkertje, az aranyalmafás kert mi-
tológiai gyökerei is ide nyúlnak vissza
– olvashatjuk Jankovics Marcell A fa
mitológiája címû mûvében.

Számos forrásból ismert a Hesperi-
dák kertje – Héra gyümölcsöskertje –,
ahol az egyik fán az örök ifjúság és
halhatatlanság aranyalmái teremnek,
amelyeket százfejû sárkány õriz.
Graves szerint a mediterrán és közel-
keleti istennõk almafája igazából birs-
almafa volt. Plinius is a birsalmát ne-
vezi „aranyalmának”, a mérsékelt övi
alma ugyanis nem õshonos azon a vi-
déken.

Az alma gyõzelmi szimbólummá is
vált Hellászban. Afrodité Párisznak ad-
ja az almát, szerelme kifejezéseként.
Megjelenik az olimpiai játékokon is,
ahol õsi ábrázolások szerint eredetileg
almaágat kaptak a gyõztesek, s csak a
hetedik olimpián, Kr. e. 748-tól tértek
át a vadolajág adományozására.

Graves írja: „Augusztus 13-án Diana,
vagy Vesta anyaistennõ kereszténység
elõtti ünnepét (ez volt az augusztus 15-i
Mária mennybemenetele, Nagyboldog-
asszony ünnep pogány elõdje)” alma-
borral és mogyorófa nyárson sült gödö-
lyehússal ülték meg, valamint almával,
ami fürtökben csüngött az ágról.

Az aranyalmát termõ világfa, a tete-
jetlen fa kozmikus szimbólum. Össze-
köti az eget a földdel. Az égig érõ fa a
magyar népmesében három szférát jel-
képez: az arany a Napot, az ezüst a
Holdat és a rézalma a Vénuszt.

Nemzeti szimbólumunk az országal-
ma – a kereszttel ékesített gömb – ere-
dete az ókorba nyúlik vissza. A görö-
gök a rendezett világmindenséget, a
kozmoszt gömbhéjak egymásra rakó-
dó rétegeiként képzelték el, amelynek
középpontja a Föld. Ennek nyomán
vált a glóbusz a hatalom, a világuralom
jelképévé a római korban is. A gömb-
szimbólumra Nagy Konstantin császár
tetette rá a keresztet, ami a sordöntõ
312. évi milviusi csata elõtt jelent meg
álmában e szavak kíséretében: „e jel-
ben gyõzni fogsz”. A csata sikere után
tette államvallássá a kereszténységet
Rómában. E tartalmat hordozzák ké-
sõbb a keresztény uralkodók kereszt-
tel ékesített gömbjei/országalmái mint
uralkodásuk és hatalmuk jelképei.

Az alma nem pusztán a vitalitás, a
szerelem és a hatalom, hanem a halál
jelképe is. A Biblia teremtéstörténeté-
ben a jó és a rossz tudás fája az éden-
kertben – ami minden bizonnyal grá-
nátalma volt – az ember Istennel való
szembefordulásának jelképe. Az Úr ti-
lalma ellenére a kígyó (a gonosz) su-
galmazására Éva ráveszi Ádámot, hogy
egyenek a tiltott fa gyümölcsébõl. Ez
az engedetlenség vezet a halhatatlan-
ság elvesztéséhez és ennek nyomán je-
lenik meg az eredendõen jónak terem-
tett világban az emberi szenvedés. A

halál bélyege Ádámon a torkán akadt
csutka. De az utolsó szó mégsem a ha-
lálé a keresztény hit szerint. Ádám és
Éva földi halálának és egyben égi szü-
letésének napja az év legrövidebb nap-
jához közel esõ december 24-e, ami
után hajnalban, karácsonykor megszü-
letik Krisztus, a megváltó, akinek kül-
detése, hogy megszabadítsa az embe-
riséget az eredendõ bûn rabságából és
utat mutasson az öröklét felé. Így válik
a karácsonyfa, amit egykoron almával
díszítettek, a paradicsom fájának szim-
bólumává.

Pacino di Bonaguida Lingum Vitae
címû képében a festõ 47 aranyalma
foglalatban Jézus élete, szenvedése,
halála és megdicsõülése történetét
mondja el. A képhez Szent Bonaven-
tura 1260-ban fûz magyarázatot. A ke-
resztbõl lett életfában a festõ Krisztus-
nak az emberekért vállalt, életre vezetõ
áldozatát szimbolizálja.

Néphit, népszokások
A néphit is megjeleníti a kozmikus és
vallási szimbolikát és dalokat, szoká-
sokat formál azokból. Az alma itt a sze-
relem, a termékenység és az egészség
jelképe. „A férges alma meddõséget,
hûtlenséget jelentett. Régi kirgiz szo-
kás szerint, ha egy asszony meddõnek
bizonyult, egy magányos almafa alatt
kellett meghengergõznie. A zsidó nép-
hit szerint a meddõ asszonyok almafa
nedvével kevert vízben mosdottak. Al-
mával meghajigálni a lányokat (ameri-
kai népszokás), vagy almát vetni a
Szent Iván-i tûzbe az elhunyt gyerme-
kek lelkeinek (magyar szokás) szintén
termékenységet segítõ varázscselek-
mény volt. Az újdonsült magyar me-
nyecske az esküvõje éjszakáján almát
dugott a kebelébe, ha leány és körtét,
ha fiúgyermeket akart. [...] A võfély is
almát tûzött sok helyen a botja végére,
amit esküvõ után az ifjú pár kettévá-
gott és megevett. Ha nem, az elválást
jelentett” – írja Jankovics.

Dalainkban a rózsa után a leggyak-
rabban elõforduló szerelemjelkép az
alma, az almafa. Az alma és a dió, va-
lamint a szõlõszüret idejének egybe-
esése miatt számos közös népszokás
kapcsolódik hozzájuk. Ezt mutatja a Vi-
kár Béla gyûjtésébõl származó népdal:
„Ha kimegyünk rózsám a szõllõbe /
Szõllõt szedünk bársony keszkenõbe /
Piros alma a négy szögletébe / Csörgõs
dió köllõs közepébe”.

A mesékben is gyakorta megjelenik
az aranyalmafa, amelynek gyümölcsé-
tõl teherbe esnek a mesehõsnõk, más-Az életfa
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kor az eldobott fél almából „égig nyú-
ló fa” nõ, tetején ifjító gyümölcsökkel.
Jankovics leírja az országszerte elter-
jedt szokást, amelyben a családfõ ka-
rácsonykor almát és diót oszt szét a
családtagok között. Úgy tartották, aki-
nek férges gyümölcs jut, az a követke-
zõ esztendõben beteg lesz vagy meg-
hal. A mogyoró, a dió és az alma
tudással összefüggõ szimbolikájában is
van közös vonás. A mogyoró (dió) a
bölcsesség jelképe, az alma a tudás fá-
jának gyümölcse. Az írek – a hasznos-
ság okán is – csak a mogyoró (dió) és
az alma engedély nélküli kivágását
büntették halállal.

Az alma a betakarításkor érik, így a
„boldog vég”, a beteljesülés gyümölcse
lett. A hiedelmek szintjén ez a termés-
ben testet öltõ istenség halálát jelenti.
A „boldog vég” jelenti a szerelmi betel-
jesülést is. Erre utal a latin közmondás:
ab ovo usque ad mala, ami azt jelenti:
a tojástól az almáig, azaz a kezdettõl, a
megtermékenyüléstõl a halálig. Ezt jel-
zi, hogy a kelta túlvilági sziget neve
Avalon, ami almás helyet jelent.

Legendák, híres történetek,
mondások

Az egyik legismertebb almához kap-
csolódó legenda a svájci Tell Vilmos
nevéhez fûzõdik. A mesteríjász léleg-
zetelállító mutatványa volt, hogy a fia
fejére helyezett almát 100 méter távol-
ságból hasította ketté nyílvesszejével,
így menekítve meg magukat a börtön-
tõl. A történet a férfivirtus és az igaz-
ságosság jelképévé is vált.

Newton fáról leesõ almája, ami a
gravitációelmélet felfedezéséhez vezet-
te a fizikust, a tudományos zsenialitás,
a hirtelen felismerések jelképe. Késõbb

az eredeti Apple logó is ebbõl alakult
ki, igaz, abban a kiharapott alma az
édenkerti tudás fájának szimbóluma-
ként is értelmezett.

Luther mondása: „ha tudnám, hogy
holnap elpusztul a világ, még ma ültet-
nék egy almafát.” A reformáció 500 éves
évfordulója alkalmából e mondás nyo-
mán a Lutheránus Világszövetség hozta
létre Wittenbergben azt az emlékparkot,
amelybe 2017-ig 500 fát ültettek el. Ha-
zánk Reformáció Emlékbizottsága is
hozzájárult az emlékfaültetéshez Wit-
tenbergben, és Budapesten is a fasori
evangélikus templom mellett lévõ Re-
formációi Emlékparkban. Hasonlókép-
pen almafacsemetét ültetett közösen
több gyülekezet püspöke Tordán a re-
formáció kezdetének ötszázadik évfor-
dulóját jelzõ emlékév nyitónapján, ab-
ban a városban, ahol 1568-ban az
Országgyûlés Európában elsõként kihir-
dette a vallási tolerancia elvét.

A köznyelvben gyakori mondás, mi-
szerint „az alma nem esik messze a fá-
jától”, a magyar és a német nyelvben
is elterjedt.

Gyógyhatás
Az alma gyógyító tulajdonságai ismer-
tek voltak az ókortól kezdõdõen és ezt
követõen mindenütt a népi gyógyá-
szatban is. Méregtelenítõ hatásának kö-
szönhetõen sok nép a szépséggel, a
hosszú élettel és a megfiatalodással kö-
tötte össze az almagyümölcsöt. Úgy
vélték, hogy az alma a negatív érzel-
meket is képes átalakítani, így spirituá-
lis energiát hoz felszínre. A kedvezõ
pszichés reakciók minden bizonnyal a
szervezet egész metabolizmusára gya-
korolt pozitív hatásnak köszönhetõk.
Az alma stimulálja a bélmûködést, a
vesét és a májat, megszünteti a hasme-
nést is. Vékony almaszeletekkel eltün-
tethetõk a szemölcsök, a reszelt alma
meggyógyítja a gyulladt szemet, csilla-
pítja a lázat és jótékony hatású az ideg-
rendszerre. Az alma alapvetõ cukor- és
aminosav-tartalma mellett magnéziu-
mot, vasat, káliumot, több vitamint,
foszfátokat és pektint is tartalmaz, ami-
nek sokrétû gyógyhatása köszönhetõ.
Erre utal a közismert angol mondás,
miszerint napi egy alma távol tartja az
orvost: „An apple a day keeps the doc-
tor away” – ismerteti Haganeder.

A Szent Iván-i tûzgyújtás során – Eu-
rópában mindenütt, ahol még él a szo-
kás – a tûzbe gyógyfüveket, vadvirá-
got, gyümölcsöt szórtak. A tûzben sült
almát gyógyszernek tartották.

Az alma gyógyhatását leíró történe-
tek nem nélkülözik a mesés elemeket.
A walesi legenda szerint a tündéranyá-
tól származó „myddfai fizikusok” gyógy-Newton almafája Woolsthorpe Manorban – York, Nagy-Britannia

Fotó: Vidéki Róbert
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módja volt a láz ellen, hogy egymást kö-
vetõ három napon a Szentháromság
(Apa, Fiú és Szentlélek) neveit írták fel
három almára, majd ezt követõen a be-
teg meggyógyult – írja Pughe.

A csodás gyógyulásokhoz a pogány
néphit szerint a boszorkányok és a drui-
dák a gyógyító istenségek szellemét
idézték meg és ennek erejét felhasznál-
va tettek szert gyógyító hatalomra, ami
vagy kézrátétellel, vagy távolba küldött
energiákkal hatott. Egyes képzetek sze-
rint maga az almafa szelleme gyógyított.
Az emberi fantázia által kiszínezett tör-
téneteknek se szeri se száma.

Helynevek
Az alma Európa-szerte számos helynév-
ben fennmaradt, utalva a gyümölcs
környékbeli jelentõségére. Hazánkban
fõként a Dunántúlon fordul elõ a tele-
pülésnevekben: Almásfüzitõ, Almás-
neszmély, Balatonalmádi, Almásháza; a
Dél-Alföldön pedig a Bácsalmás név-
ben találjuk.

Svájcban Apetlon neve õrzi, az em-
mentali Affolten címerében pedig a
gyümölcs ábrázolását találjuk. 

Almatermesztés régen és ma
Alma szavunk ótörök eredetû, ismeretét
a magyar nép már magával hozta a Kár-
pát-medencébe a vándorlások korából.
Elõdeink félnomád életmódjuk során a
Fekete-tenger északi vidékén a Kazár
kaganátus védelmében megismerkedtek
a kertészeti termesztéssel, amelyet a
megtelepedés után kamatoztattak.

A középkori és újkori Európában, így
hazánkban is hagyományos gyepes gyü-
mölcsösök a falvakban, mezõvárosokban
a lakóházak közelében kaptak helyet és

gyakorta a szérûskert szerepét is ellátták.
A településszegély gyümölcsöskertjeinek
élelmezési szerepe mellett ökológiai és
tájképi jelentõsége is számottevõ. Napja-
inkra a beépített terület terjeszkedése,
vagy az elnéptelenedés okozta felhagyás
miatt ezek jelentõs része eltûnt a tájból.
Számos országban születtek kezdemé-
nyezések a megõrzésükre.

A tényt, hogy valóban nagymérték-
ben hozzájárulnak a kultúrfaj-diverzitás-
hoz, számos kertészeti mû tanúsítja a 19.
századból. Nagyváthy János 1821-ben a
hazai gyümölcsfákról szóló fejezetében
írja: „Gyümölts a mi Hazánkban annyi-
féle; s oly jó fajt találkozik, hogy a gyü-
mölcsösöket állítók (hanemha készakar-
va a hazabeliek megvetésével a külsõ
Országiakon kapkodnának) ellehetné-
nek minden többnyire tsalárd külsõ ker-
tészek csemetéik és óltványaik nélkül.”
Majd felsorolja azokat a hazai hegysége-
ket nyugaton és északon, amelyek „leg-
szebb és legnemesebb fajú gyümülcsök-
kel rakottak, s ollyakat mutatnak elõ,
a’mellyekrõl Mayer ’s Christ Pomológu-
sok semmit sem tudnak. A mi Czitrom
almánkat, suplikánkat, négy rendbeli
arany bõralmánkat [...] híjjában keresi
a Pomológus az õ könyveikben lefestve.” 

Az almák sokféleségét Rapaics Raj-
mund is kiemeli. Mint írja, a nagyszá-
mú alma létrejöttét mutatja az is, hogy
Bereczki Máté négykötetes munkájá-
ban (1877–1887) leírt 1075 gyü-
mölcsfajta között 423 alma szerepelt.

Az intenzív, nagyüzemi gyümölcsö-
sök telepítése szerte a világban az ur-
banizáció okozta koncentrált kereslet
és a technológiai fejlõdés nyomán bon-
takozott ki. A francia mintára telepített
és a 20. század második felében elter-
jedt sövénygyümölcsösök jelentõsen

megnövelték a termésmennyiséget.
Ugyanakkor a jelentõs vegyszerhasz-
nálatot követelõ termesztési mód ter-
mészetvédelmi konfliktusok forrásává
vált. Az intenzív termesztés nem tudja
azokat a járulékos többletfunkciókat
betölteni, ami a hagyományos, gyepes
gyümölcsösök sajátja. Utóbbiakban jól-
lehet a gyümölcstermés mennyisége
jóval szerényebb, de a biodiverzitás
megõrzésében, a defláció elleni véde-
lemben, az ökológiai hálózatban, a te-
lepüléskép és a táji attraktivitás pozitív
befolyásolásában nyújtott szolgáltatá-
sainak sokrétûsége okán kívánatos a
megtartásuk és újrafelfedezésük.

Irodalom
Graves, R. (1970): A görög mítoszok. I–II. Bu-

dapest, Európa Kiadó.
Jankovics M. (1991): A fa mitológiája. Buda-

pest, Csokonai Kiadó.
Hageneder, F. (2001): The Heritage of Trees, His-

tory, Culture and Symbolism. Edinburgh,
Floris Books. 

Häne, K. (2013): Der Wildapfel – eine hölzer-
ne Rarität. Schweizer Briefmarken-Zeitung
04/2013, 194–196. o.

Janik, E: 2011. Apple: A Global History. Lon-
don, Reaktion Books Ltd. 

Kiss L. szerk. (1983): Földrajzi Nevek Etimoló-
giai Szótára. Budapest, Akadémia Kiadó.

Koháry E. et al. 2004. Gyümölcstermõ növé-
nyek a Kárpát-medencében. Budapest,
Zászlónk Stúdió.

Nagyváthy J. (1821–22): Magyar prakticus ter-
mesztõ. Pest, Trattner János. Állami Könyv-
terjesztõ Reprint sorozata, 1984. 

Rapaics R.  (1940): A magyar gyümölcs. Bu-
dapest, Természettudományi Kiadó, 329. o.

Plinius C. S. (1987): A természet históriája. A nö-
vényekrõl. Részletek a XII–XXI. kötetbõl. Ha-
sonmás kiadás, Budapest, Zánkai G. Natura.

Pughe, J. (1993): The Physicians of Myddfai, An-
cient Herbal and Other Remedies Associated
with a Legend of the Lady of the Lake. Felin-
fach, Oracles, Llanerch Publishers. 

A svájci Affolten címere

Fotó: Korda Márton


