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10. DEKORKOZMETIKA 

Napjainkra nem is olyan jellemző a parfümök dekorhasználata, 

inkább a mindennapok alkalmazásai közé tartozik. 

10.1. Parfüméria, illatok, szaglás, 

virágok 

  

  

A parfümök a fantázia szülöttei, amelyeket gyakran 
a természet ihletett 
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10.1.1. Parfüm 

A parfüm tömény, folyékony illatszer, gyakorlatilag a parfümör 

fantáziájának szülötte. Növények illóolajának keverékéből, illatos 

vegyületekből áll. A különböző kompozíciók kellemes illattá áll-

nak össze a parfümőr keze alatt. 

A 4711 ma is gyártott, Eau de Cologne termék, bár összetétele 

egyszerű, több hasonló terméket lehet előállítani hasonló jelleg-

gel. A másik termék a No5 Chanel virágos-aldehides termék, 
amely jellegzetes összetevői az aldehid, narancs, ylang-ylang, 
bergamott, citrom, jázmin, gyöngyvirág, rózsa, borostyán, szan-
tálfa, pacsuli, pézsma, vanília, okamoss, vetiver (a termékleírás 

alapján). A harmadik a férfiaknak készült lágy, de erőteljes illat. 

(Az említett termékeknél nem a márka a lényeg.) 

   

Klasszikus parfümtermékek: 4711 Eau de Cologne, 
No5 Chanel és a 18 La Lune 

Egy jó parfümőr kb. 1 500-féle illatanyagot tud megkülönböz-

tetni. Négy éves tanulás után sok-sok gyakorlási óra teszi képessé 

parfümök készítésére. Ha figyelembe vesszük, hogy az illattípu-

sok között átfedések is vannak, így a variációs lehetőség tovább 

bővül, akkor mondhatjuk, hogy reménytelen feladat egy meglévő 

parfüm másolása. Akár műszerek segítségével is, csak jellegében 

hasonló létrehozása lehetséges. 

 

A parfümök kreátorai igen kifinomult szaglóképességgel ren-

delkező személyek, akik – miközben alkotnak, már – érzik is azt 

az illatot, amelyet elő akarnak állítani. A létrehozott termék = 
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parfüm jellegzetessége mindig függvénye az alkotó képzelő ere-

jének. Hazánk meghatározó parfümőre Mayer Károly volt, aki a 

Caola Háztartásvegyipar Vállalat megszűnéséig az egyetlen kép-

zett parfümőre volt. Sok próbálkozás után születtek meg a ma-

gyar kozmetikumokat meghatározó illatok (pl. az Orgona, Dália, 
Páfrány). Mára már vannak francia iskolát végzett szakképzett 

parfümőreink (Zólyomi Zsolt és Minya Viktória), akik azon 

munkálkodnak, hogy hazánkban is létrejöhessen egy parfümkul-

túra, hogy mi magyar hétköznapi emberek is helyesen tudjunk 

választani a sokféle illatkompozíció kínálata közül. Öveges 
György viszont a kereskedelmi igények kielégítésére működteti a 

Fleurita Illatgyártó Kft-t. 

Már az ókorban rájöttek arra is, hogy magasabb hőmérsékleten 

jobban érvényesülnek az illatok, ezért parázsra dobták azokat, és 

a füstjét használták illatosításra. Per fumum használták, innen 

származik a parfüm elnevezés is, hiszen szó szerinti jelentése 

füstön keresztül. Ez a szokás ma is fennmaradt a templomokban. 

Kezdetben Tömjén, Mirha illatúak voltak a szentélyek, a ké-
sőbbi korokban a Lótuszvirág, a Liliom, a Rózsaszirom és a 
Rozmaring virágzóág illatával töltötték be a templomot, szobát 

stb. Szaunáknál összetett kompozíciót csöppentenek a parázsra. 

 

A parfümőröknek nagyon fontos a tiszta levegő a jól funkcio-

náló orrhoz. (Ha visszagondolunk Patrick Süskind: A parfüm c. 
regényének főhősére, Jean-Baptiste Grenouille-ra, aki még a gyil-

kosságtól sem riadt vissza, hogy megtalálja és megalkossa az 

ellenállhatatlan érzéki vágyódás, a nőiesség illatát, ezzel pótolva a 

szervi deficitjét, hiszen nem érezte az illatokat.) 

A parfümök sokfélesége szinte megkövetelte a tárolóedények 

kavalkádját. Nézzünk néhányat: 
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Parfüm szelencék (interneten) 

Egy szép edényzet (fém vagy üveg) emeli a parfüm összhatását. 

10.1.2. Az illat 

A parfüm illatkaraktere országonként, sőt területenként más és 

más jellegű lehet, így pl. a fűszeres illatirányzat az indiai, a lá-

gyabb balzsamosabb illat az arab parfümre jellemző, a német és 

az amerikai parfüm sajátossága pedig a túlzott tisztaságra emlé-

keztet. Századunkban a túlfűtött, virtuális világunkban a parfü-

mök is elrugaszkodnak a klasszikus illatoktól, meg akarnak felel-

ni a kor elvárásainak. A mindennapok igényének megfelelve 

létrejöttek olyan extrém illatok (pl. dinnye, ópium, vattacukor 

vagy tutti-frutti, sperma-, illetve vérszagú, stb.), amelyek néhány 

évtizeddel ezelőtt még igencsak taszítóak voltak. A parfümgyártó 

cégek összeállították a híresebb parfümöket keletkezésük sor-

rendjében. 

Az illat első célja, akár akarjuk, akár nem, az érzéki vágy felkel-

tése. A testünk különböző illatokat bocsát ki, ezek a feromon 
(csalogató, illetve riasztó) illatok, szexuális hormonok, amelyek 


