
tanikus muzeológus, a Savaria Múzeum Természettudományi Osztályának vezetője (1954–1989)
emlékére, 2010. július 1-jétől pedig a XXXVIII. Országos Honismereti Akadémia résztvevői által
ültetett csertölgy hirdeti a Honismereti Mozgalom fennállásának 50 évét. 2010. augusztus 20-án
pedig a megye településeinek polgármesterei, illetve a megyéből elszármazottak képviselői hoznak
egy-egy hantot településükről a Vas vármegye 1000 éves fennállása alkalmából elültetett tölgy és
szelídgesztenye csemeték tövébe.

Megemlítjük még, hogy 2010. április 20-án dr. Szabó T. Attila ny. egyetemi tanár, etnobota-
nikus vezetésével a legősibb termesztett búzaféle, az egyszemű búza vagy alakor (Triticum mono-
coccum) Erdély néhány helyén még fennmaradt termésmintáit vetettük egy frissen feltört táblába a
Vasi Múzeumfalu északi szélén.

Így fonódik emlékező, szerves egységbe a vasi tájak népi építészetét bemutató múzeumfalu,
illetve annak változatos növényi környezetét életre kelteni kívánó „paradicsomkert”, a dr. Szabó T.
Attila által korábban itt is működtetett, megújuló Beythe-kert. (Utóbbi Carolus Clusius és magyar
munkatársa, Beythe István emlékére neveztetik így. A 400 esztendeje elhunyt németalföldi tudós volt
Pannónia növényvilágának első tudományos feltárója, akit a németújvári humanista főúr, Batthyány
Boldizsár és lelkésze, Beythe István segített úttörő munkájában, s a magyar növény- és gombanevek
összegyűjtésében.) (Dr. Balogh Lajos, Savaria Múzeum)

VAS MEGYE TERMÉSZETTUDÓSAINAK ARCKÉPCSARNOKA
Kiállítás a Savaria Múzeumban, Szombathely, 2010. május 18-tól

A Múzeumi Világnap(ok) alkalmából és Horváth Ernő (1929–1990), a Savaria Múzeum
Természettudományi Osztályának egykori vezetője halálának 20. évfordulója tiszteletére nyílt meg
2010. május 18-án az intézmény tudománytörténeti gyűjteményének részét képező Vas megye ter-
mészettudósainak arcképcsarnoka című kiállítás a múzeum főlépcsőházában. Dr. Nagy Zoltán
megyei múzeumigazgatónak az alkalmat és az arcképcsarnok plexikarcainak készítőjét, a 90. esz-
tendejébe lépett Simon Gyulát is köszöntő mondatait követően Horváth Ernő életére és munkássá-
gára Pődör György tanár emlékezett. Simon Gyula életművét és az arcképcsarnok 20 évvel ezelőtti
történetét a kiállítást megnyitó dr. Kovács László professzor méltatta.

A Horváth Ernő által 1983-ban kezdeményezett, Simon Gyula szombathelyi grafikus erede-
ti fejlesztésű plexikarc-technikával készült ábrázolásaiból álló arcképcsarnok a Vas megyéhez élet-
rajzuk, illetve munkásságuk révén kapcsolódó, a megye élő és élettelen természeti értékeinek meg-
ismerésében jeleskedő egykori botanikusok, zoológusok, geológusok, fizikusok, csillagászok, orvos-
tudósok stb. körét foglalja egységes megjelenésű sorozatba. Az egyes arcmások alatt a tudósok mun-
kásságára néhány mondatos lényegi ismertetés utal.

Az akkor még jóval kevesebb arcképből álló kiállítás első helyszínei voltak: Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központ, 1988; Savaria Múzeum, 1989, mindkettőt rendezte: Horváth Ernő;
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1990–2010, rendezte: Kovács László. Az anyagot kibővítve
dr. Szabó T. Attila professzor 1991-ben nyomtatásban is kiadta. 2010-ben a kiállítást – amelynek szö-
vegeit Horváth Ernő, Szabó T. Attila és Balogh Lajos írta – felújította, Simon Gyula közreműködé-
sével további plexikarc-arcképekkel kiegészítette és rendezte: dr. Balogh Lajos. A felújítást támo-
gatta a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központjának Természettudományi Kara.

A Savaria Múzeumban augusztus végéig látható arcképcsarnoknak Vas megye, az ausztriai
Őrvidék és a szlovéniai Muravidék oktatási és kulturális intézményeiben, helyszínenként negyed
évig tartó, vándorkiállításként való szerepeltetését, valamint – reményeink szerint – újbóli nyomdai
megjelentetését tervezzük. Utóbbit annak érdekében, hogy a kiadványból az említett térségek min-
den iskolájába juttathassunk majd egy-egy példányt. Ennek megvalósulása azonban anyagi lehető-
ségek függvénye.
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Úgy gondoljuk, hogy az utóbbi időkben, amikor a természettudományok általános és közép-
fokú oktatása hazánkban nehéz időszakát éli, e kezdeményezés különösen időszerű lehet, hiszen a
diákok maradandó benyomásokat rögzíthetnek szűkebb pátriájuk tudós elődeiről, amely beíródó
élményként jótékony hatással lehet természettudományos, illetve honismereti érdeklődésük alakulá-
sára, hazafias, lokálpatrióta érzületük erősödésére. (Dr. Balogh Lajos – www.savariamuseum.hu)
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