
sán túl – az egészségtudatos magatartással kapcsolatban sok-sok ismeretet lehet átadni különböző
programok keretében, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szeretnénk ebben mi gyógyszerészek,
gyógyszerésztörténészek is szerepet vállalni. Úgy érezzük, hogy a megye és a város is magáénak
érezte ezt az eseményt, és segítették munkáját, ezt külön köszönjük a résztvevők nevében is. A
Kőszegi Gyógyszerésztörténeti Szakkönyvtár pedig egy szép kötettel gyarapodott, amelyet Prof. Dr.
Antonio Corvi úrtól, az Olasz Gyógyszerésztörténeti Akadémia elnökétől Huber László polgármes-
ter úr vett át.

A jelenlévőknek óriási élményt jelentett ez az együttlét Kőszegen, varázslatos pillanatokat
éltünk át úgy az előadásokon, mint a honfoglalás kori bemutatón, a Patikamúzeumokban és a
Keresztkút Pihenőhelyen. Ez az élmény sokáig megmarad bennünk. (Dr. Ferentzi Mónika szak-
gyógyszerész, gyógyszerésztörténész, Kőszeg)

FAÜLTETÉSEK ÉS CSEMETE-ISKOLA A VASI MÚZEUMFALU BEYTHE-KERTJÉBEN

A szabadtéri néprajzi múzeumok – múzeumfaluk (skanzenek), tájházak – feladata, hogy
gyűjtési területük különböző földrajzi térségeinek, illetve nemzetiségi csoportjainak népi építészeti
örökségét, annak belső és külső környezetével, a népszokások megelevenítésével együtt bemutassa.
Ennek, illetve a szombathelyi Vasi Múzeumfalu általános növényi környezetének fejlesztését célzó
terveinknek megfelelően 2009. november 26-án – tekintettel a Vasvármegyei / Savaria Múzeum
évszázados fennállására – 101 fát és cserjét ültettünk el, majd másnap újabb ötvenet.

Ezek egyrészt a városba zöld szigetként ékelődő skanzennek a vasi tájakhoz hű növényi kör-
nyezetbe ágyazását célozzák, amelynek során különböző erdei fákat és cserjéket telepítettünk. E
programrész megvalósulásához 20 nagyméretű hársfával a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. is
hozzájárult, a növények fejlődését pedig a Pannónia Mezőgazdasági Termelőszövetkezet által adott
szerves trágya segíti. Támogatásukat ez úton is köszönjük!

A fejlesztések másik része a maiaknál gyakran ellenállóbb, gazdagabb ízvilágú, régi gyü-
mölcs-tájfajták telepítése, amellyel napjainkban eltűnő sokféleségük megőrzéséhez kívánunk hozzá-
járulni, illetve az ezekkel és felhasználási módjaikkal kapcsolatos népi növényismerettel együtt a
nagyközönségnek bemutatni. Különösen a Nyugat-Dunántúlra és az Őrvidékre (Burgenlandra) jel-
lemző régi gyümölcs-tájfajtákat kívánjuk begyűjteni, minek nyomán – a régi gyümölcskultúra egye-
deinek megjelenésével – a Vasi Múzeumfalu növényi örökítőanyag-megőrzési, ún. génbanki szerep-
körrel is gazdagodik. Ezen nemes ügy népszerűsítése érdekében az Őrségi Nemzeti Park őriszentpé-
teri Csörgőalma-gyümölcsöskertjével, a viszáki Tündérkerttel és az Oszkói Hegypásztor Körrel kar-
öltve szeretnénk munkálkodni. Utóbbi kettő és a mi programunk fő segítője is Kovács Gyula pór-
szombati erdész, gyümölcskertész, aki a nagyszüleink falusi kertjei alatt többnyire már pusztulófél-
ben lévő öreg fákat módszeresen felkutatja és oltással szaporítja. Tevékenységének súlypontja
Göcsej, Hetés, Őrség és Vendvidék, de a Kárpát-medence távolabbi térségeiből, Erdélyből és a
Felvidékről is kap szaporítóanyagokat.

A Vasi Múzeumfaluban elültetett fák egy része díszes táblával megjelölt emlékfa, amelyek
jelentős események évfordulójára, neves személyiségek által, illetve tiszteletére kerültek helyük-
re. Az 1980-as években néhai Horváth Ernő szervezésében ültetettek: ezüst hárs – Pável Ágoston
emlékére; gyertyán – Tóth János emlékére; tornyos tölgy – Bárdosi Németh János emlékére. A
2009. április 25-i Szent György-napi vásáron: kocsánytalan tölgy – a Vasi Múzeumfalu megnyitá-
sának 35 éves évfordulója alkalmából ültette: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke;
szelídgesztenye – dr. Gáyer Gyula botanikus (1883–1932) emlékére ültette: Kovács Ferenc, a Vas
Megyei Közgyűlés elnöke; házi berkenye – ültette Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés
alelnöke; a 2009. június 6-i kápolnaszenteléskor: kislevelű hárs – ültette Perenye Község Önkor-
mányzata nevében Füzesi Tamás polgármester; 2009. november 26-án: kislevelű hárs fasor =
PRENOR sétány, Izer Gábor igazgató támogatásával; sárga szilva – ültette Káldy Lajos múzeumi
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tárgyrajzoló grafikus, festőművész; a 2010. április 17-i Szent György-napi vásáron: Ceglédi óriás
sárgabarack – dr. Gaál Károly néprajztudós, tanszékvezető egyetemi tanár (Bécs) emlékére ültet-
te Gaál Edit; rétesalma – ültette Kiss Sándor főtitkár, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
valamint a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága gyümölcsöző együttműködésének 10. esztende-
jében; Török Bálint-alma – ültette Márkus Ferenc, az Őrségi Nemzeti Park igazgatója; tüskés körte
– ültette V. Németh Zsolt, Vasvár város polgármestere, napjainkra vidékfejlesztési államtitkár; ezt
követően Régi gyümölcsfajták nyomában címmel Kovács Gyula pomológus tartott értékes elő-
adást Császárné Uhrin Noémi sokszínű, vetített gyümölcsképeivel, amelyeket a 2000-es évek ele-
jén az Őrségben és a Vendvidéken készített.

A Múzeumi Világnap(ok) alkalmából, 2010. május 19-én további, több mint félszáz gyü-
mölcs-tájfajta csemetéjét telepítettük a Vasi Múzeumfalu Beythe-kertjébe. Néhány példa a Kovács
Gyula által többségében Vas megyéből gyűjtött és most tavasszal elültetett fajtákból: aranypármen
(Magyarföld), boralma (Magyarszombatfa), csíkos rétesalma (Apátistvánfalva), nyári piros alma
(Énlaka, Erdély, Románia), őszi piros alma (Oszkó), Török Bálint-alma (Nyitra, Felvidék,
Szlovákia), aszalókörte (Báza, Zala megye), kerekkörte (Viszák), hébérkörte (Medes, Zala
megye), jancsikörte (Viszák), téli macskafej körte (Őriszentpéter), Pünkösdi cseresznye (Szalafő),
továbbá meggy, kajszi, hosszú szilva, házi berkenye, naspolya stb. A facsemetéket Vas megye, az
ausztriai Őrvidék és a szlovéniai Muravidék különböző településeiről érkezett horvát, magyar,
osztrák és szlovén általános iskolás gyermekek ültették el és fogadták jelképesen örökbe, melynek
tényét a fa mellé helyezett tábla örökíti meg. A Vas megyei Harasztifalu – skanzenünk északi
részében felépíteni tervezett – régi iskolaépületének kertjébe telepített gyümölcsös kapuján pedig
az alábbi olvasható:

„CSEMETE-ISKOLA – A Beythe-kert gyümölcsöse. Bötskör Sámuel 1856-ból származó – dr.
Csoma Zsigmond néprajzos által feltárt –, felsőőri népiskolai gyümölcstermesztési jegyzete útmuta-
tásainak figyelembevételével telepített, Kovács Gyula pórszombati erdész és gyümölcskertész (pomo-
lógus) által gyűjtött-szaporított, elsősorban nyugat-magyarországi, régi gyümölcs-tájfajták gyűjte-
ménye. Tervezte dr. Balogh Lajos botanikus, Illés Péter és dr. Nagy Zoltán néprajzosok, felavatta
Ambrus Lajos író, a Vasi Múzeumbarát Egylet elnöke. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria
Múzeum, Vasi Múzeumfalu, Szombathely, 2010. május 19.”

Jelképes üzenete volt, hogy a gyermekeket kísérő tanáraikon és a vendéglátó múzeum szak-
emberein kívül a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
a Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola, az NyME
Savaria Egyetemi Központ, az Oszkói Hegypásztor Kör, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága, a
PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft., a Viszáki Önkormányzat, a Hegyháthodászi Pálinkafőzde és
a Vasi Szemle Szerkesztősége felkért munkatársai is segítettek a fák elültetésében.

Szomorú időszerűségként egy Őriszentpéterről származó mézeskörte – a 2010. május 9-én
fiatalon elhunyt kertészeti növénytani szakember emlékére – az alábbi tartalmú táblát kapta: „Dr.
Udvardy László (1968–2010) botanikus, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara
tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, Növénytani Tanszékének docense emlékére ültette a
Savaria Múzeum és a Vas megyei gyermekek; Vasi Múzeumfalu, Szombathely, 2010. május 19.”

A megelőző, egyórás műsorban elhangzott beszédek üzenetét Bálint Éva és Szabó Tibor
(Jászai-díjas), a Weöres Sándor Színház művészeinek irodalmi, a Boglya Együttes és a Paragvári
úti Általános Iskola tanulóinak pedig zenei közreműködése tette még emlékezetesebb, értékesebb
élménnyé. Ez alkalommal meghirdettük a honlapunkról is elérhető, Gyümölcsöző sokféleség című
pályázatot is, amelyet elsősorban a tanulóifjúságnak szánunk. Rendezvényünk a 2010 – A
Biológiai Sokféleség Világéve hazai programjaiba illeszkedett, amelyről a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium honlapja is tanúskodik: http://biodiv.kvvm.hu/news/muzeumi-vilagnapok-
szombathelyen.

A Vasi Múzeumfalu régi szőlőfajtákkal betelepíteni tervezett szőlőhegyének északkeleti, felső
részébe 2010. május 24-én egy mezei juhar csemetét ültettünk Horváth Ernő (1929–1990) paleobo-
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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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