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„CSEMETE-ISKOLÁSOK” NAPJA ÉS A VASI–ZALAI TÜNDÉRKERTEK 
TALÁLKOZÓJA A VASI SKANZENBEN

Szombathely, 2013. május 17.

2013. május 17-én délután került sor a Vasi Skan-
zenben három éve gyümölcs-tájfajták csemetéit elültető és örökbefogadó iskolás gyermekek találko-
zójára, Ambrus Lajos és Kesselyák Rita Kis magyar pomológia című kiállításának megnyitására, va-
lamint a vasi és zalai tündérkertek tapasztalatcseréjére.

A rendezvényegyüttesnek több irányú időszerűsége is volt. Egyrészt a Vasi Skanzen
(korábban Vasi Múzeumfalu) fennállásának 40. évfordulójáról megemlékező ünnepi évbe illeszke-
dett, másrészt a Múzeumi Világnaphoz (május 18.) és a Biológiai Sokféleség Világnapjához (május
22.) is kapcsolódott, továbbá az Európai Növénytudományi Társaság (EPSO) Növények napja
(’Fascination Day of Plants 2013’) című rendezvénysorozatának részeként is zajlott (www.plant-
day12.eu/hungary.htm). Az EPSO kezdeményezésére idén is május 18-án tartott tematikus nap célja
volt, hogy az emberek figyelmét ráirányítsa a növényeknek a természetben és a mindennapi éle -
tünkben betöltött alapvető szerepére, és hangsúlyozza a növénytudomány jelentőségét a fenntartha-
tó mezőgazdaság / kertészet / erdőgazdálkodás, a biztonságos és egészséges táplálkozás, valamint a
növényalapú ipari tevékenységek (pl. papír-, fa-, vegyipar, energiatermelés, gyógyszergyártás) és a
környezetmegőrzés vonatkozásában.

E nap előestéjén a Savaria Múzeum és a Vasi Múzeumbarát Egylet találkozóra hívta a
három éve gyümölcs-tájfajták csemetéit elültető és örökbefogadó iskolás gyermekeket és a megőrző
gyümölcsészet (pomológia) iránt elkötelezett szakembereket, közéleti személyiségeket (az előzmé-
nyekről a Vasi Szemle 2010/4. számában adtunk hírt).

A rendezvény egyik célja a Vas megye, az ausztriai Őrvidék és a szlovéniai Muravidék tele-
püléseit képviselő, három évet cseperedett horvát, magyar, osztrák és szlovén általános iskolás gyer-
mekek – a „Csemete-iskolások” – és kísérő tanáraik összehívása, a három éve a múzeumfalu belső
zöldkörnyezetét jelentő Beythe-kertbe a gyermekek és az akkori Vas Megyei Múzeumok
Igazgatósága munkatársai által telepített, több mint 120 fa és cserje jelzőtáblájának felavatása, vala-
mint további tájfajta-csemeték (Almakörte, Cukorkörte, Őszi-téli körte, Télikörte, Zöld mézeskörte,
Fekete rétescseresznye, naspolya, barkócaberkenye és házi berkenye) elültetése volt. Utóbbiakat
ezúttal dr. Puskás Tivadar, Szombathely MJV polgármestere, Lazáry Viktor alpolgármester,
Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója, Ambrus Lajos József Attila-
díjas író, Csapláros Andrea, a Savaria MHV Múzeum igazgatója, Kovács Gyula pórszombati gyü-
mölcsész-erdész, Kovács István, az oszkói Hegypásztor Kör elnöke, dr. Markovics Tibor, az Őrségi
Nemzeti Park igazgatója nevében Havas Márta, továbbá Szabó Levente, a Vas Megyei
Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának igazgatója és Szarvas József a Nemzeti
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Színház Jászai-díjas színművésze ültették. Ez alkalommal avatták fel a Bálint Éva és Szabó Tibor
(Jászai-díjas), valamint Csonka Szilvia, a Weöres Sándor Színház színművészei által örökbe fogadott
Pónyikalma és házi orgona tábláit is.

A kihelyezett növényjelző táblák adatainak növényekre vonatkozó része a Vasi Skanzenben
mostantól botanikai ismeretek közvetítésére, illetve gyakorlati biológiaórák megtartására is jó terepi
lehetőséget nyújt az alsótól a felsőfokú oktatásig egyaránt. A táblák az alábbi adatokat tartalmazzák:

a növénycsalád magyar és tu-
dományos neve: pl. rózsafé-
lék, Rosaceae; a tájfajta
neve: pl. Bakszarkörte; a nö-
vényfaj magyar és tudomá-
nyos neve: pl. házi körte
(Pyrus communis); a növé-
nyegyed származási helye:
pl. Viszák, Őrség, Vas me-
gye; az ültető neve, születési
éve és intézménye: pl. Bázár
Ciprián, 1998, Gothard Jenő
Általános Iskola, Szombat-
hely; a hely: Vasi Múzeum-
falu, Szombathely; és az idő-
pont: pl. 2010. május 19.

Az egyik házigaz-
da, Szommer Ildikó igazga-
tóhelyettes bevezető szavai
után a megjelenteket
Csapláros Andrea, Lazáry

Viktor és Kovács Gyula köszöntötték, hangsúlyozva a rendezvény által megidézett célokért munkál-
kodás, társadalmi összefogás fontosságát. Ambrus Lajos író kisvártatva megnyitotta a Kesselyák
Rita festőművésszel közösen készült Kis magyar pomológia – 30 régi magyar alma című kiadvá-
nyuk almaábrázolásainak a szalafői kerített házban berendezett kiállítását. Az almákat lerajzolta
Kesselyák Rita, leírta Ambrus Lajos, a kiállítás alapjául szolgáló kiadványt szerkesztette Bánfi
Tamás és Szabó László, 2012-ben Budapesten kiadta az Agárdi Pálinkafőzde Kft. (www.agardi.hu).
Az események sorát szép kulturális műsor színesítette a szombathelyi Paragvári Utcai Általános
Iskola Földesi Jánosné által felkészített tanulóinak népdal-, valamint Bálint Éva, Csonka Szilvia és
Szabó Tibor irodalmi csokrával.

Ezt követően az iskolás gyermekek a rendezvény másik házigazdája, dr. Balogh Lajos bota-
nikus, valamint Baltavári Andrea tanárnő vezetésével felkeresték három éve ültetett csemetéiket,
amelyekkel le is fényképezkedtek. Noha termőre fordulásukra még jó pár évet várni kell, már most
is jelkép értékű és örömteli volt látni, hogy néhány fán már megjelentek az első gyümölcskezdemé-
nyek. Az örökbe fogadó gyermekek fáikat szüleikkel, tanáraikkal a jövőben bármikor ingyenesen
kereshetik fel a Vasi Skanzenben. Örömmel vesszük, ha a tanulók „kirepülése” esetén iskoláik is
továbbviszik az örökbe fogadói szerepet. Ez természetesen nem jelent gondozási kötelezettséget,
csak a fa sorsa alakulásának nyomon követésére vonatkozó lehetőséget.

A rendezvény másik céljaként ezután került sor a régi gyümölcs-tájfajták megőrzését zász-
lajukra tűző Vas és Zala megyei tündérkertek szakmai találkozójára. A baráti hangulatú, vetített
képes előadásokkal kísért kötetlen eszmecserét Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyűlése elnökének
üdvözletét közvetítve Kerekes Ferenc Béla tanácsnok nyitotta meg. Ezt követően a Balogh Lajos
vezetésével zajló eseményen tündérkertjük képviseletében a következő előadók osztották meg egy-
mással tapasztalataikat: Kovács Gyula (Pórszombat, Zala), Tomasics Gabriella (Hosszúvölgy, Zala),
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Kovács Gyula és Balogh Lajos a Beythe-kert „Csemete-iskolájában”
(fénykép: Dankovics Róbert)



Weilandné Egyed Katalin (Nova, Zala; az alább ismertetett rendezvény szervezése miatt üdvözletét
küldte), Ambrus Lajos (és Majthényi László, Almáskert, Egyházashetye, Vas), dr. Markovics Tibor
igazgató nevében is Havas Márta természetvédelmi felügyelő (Csörgőalma Gyümölcsöskert, Őrségi
Nemzeti Park Igazgatósága, Őriszentpéter, Vas), Szarvas József színművész (Tündérkert, Viszák,
Vas), Kovács István elnök (Hegypásztor Kör, Oszkó, Vas), Szabó Levente igazgató (Vas Megyei
Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Tanakajd, Vas). Dr. Szabó T. Attila profesz-
szornak (Balatonfüred), a Beythe-kert elődje létrehozójának üzenetét is közvetítette Balogh Lajos
(Beythe-kert, Vasi Skanzen, Savaria Múzeum, Szombathely, Vas).

Az időnként meg-megeredő zápor sem tudta megzavarni a jó hangulatú rendezvényt,
amelynek során az iskolás gyermekek a gyümölcstermesztéshez kapcsolódó néprajzi tárgyakkal és
népi játékokkal ismerkedhettek dr. Horváth Sándor néprajzos és Tóth Kálmán múzeumpedagógus
vezetésével (www.muzeumbarat.hu).

Egy héttel később már e hírek is bekerülhettek abba a beszámolóba, amelyet a Vasi Skanzen
népi élővilág-ismereti (etnobiológiai) fejlesztéséről tartott e tevékenység felelős vezetője és a fenti
rendezvény szervezője, Balogh Lajos a Hazai és nemzetközi tapasztalatok a skanzenek kompetenci-
afejlesztő tevékenységében és a természetközeli életmódok népszerűsítésében címmel 2013. május
24–25-én a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumban tartott konferencián. Balogh Lajos előadásából
mindezzel a Magyar Tudományos Akadémián 2013. augusztus 26-án a Kultúrnövényfajták diverzi-
tása címmel Mándy György (1913–1976) egyetemi tanár agrobotanikus, ökológus születésének 100.
évfordulója alkalmából tartott emlékülésen is megismerkedhettek a résztvevők.

A szombathelyi rendezvényhez kapcsolódó fényképes anyagok és további részletek az
alábbi honlapokon találhatók: www.savariamuseum.hu, www.vasimuzeumfalu.hu, www.muzeumba-
rat.hu, http://tündérkertek.hu, www.plantday12.eu/hungary.htm, www.mnvh.eu/sites/default/files/
2012_BaloghL_Savaria-35.pdf. A tündérkertek.hu kapcsán elmondhatjuk, nagy megtiszteltetés volt
számunkra, hogy 2013 elején létesített honlapján a Kárpát-medencei tündérkerteket összegyűjteni
kívánó Kovács Gyula – e mozgalom legfőbb előmozdítója – elsőként bennünket kért fel a Vasi
Skanzen Beythe-kertjének bemutatkozó oldalait összeállítandó, így először a mi tündérkertünk
kerülhetett fel e becses világhálóhelyre.

Ide tartozik, hogy 2013. június 22-én a Zala megyei Göcsejben, a kétéves Novai
Gyümölcskertben rendezték meg a Tündérkertek II. Országos Találkozóját, amelyen – a határon
túli Kárpát-medencéből érkezettekkel együtt – közel félszáz kert képviseletében mintegy száz fő
vett részt. Valamennyien egy-egy gyümölcs-tájfajtát elültetve létrehozták a Tündérkertek tündér-
kertjét is, ahova a Vasi Skanzen nevében e hírek lejegyzője egy Piros nyári aratási alma csemeté-
jét ültette el (http://zaol.hu/hirek/tunderkertek-mozgalom-az-oshonos-gyumolcsfak-megmentese-
ert-1549069).

Végül megemlítjük még, hogy a Vasi Skanzen etnobiológiai fejlesztési programjába illesz-
kednek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal 2012 tavaszától közösen szervezett ismeretátadó ren-
dezvények is, amelyek harmadik alkalma 2012. szeptember 26-án zajlott dr. László-Bencsik Ábel, a
budakalászi Gyógynövénykutató Intézet (http://gynki.hu/) tudományos főmunkatársa
Gyógynövények Magyarországon ma: a gyógyszertől az egészségig címmel tartott, vetítettképes elő-
adásával. Ennek kapcsán is felidézhetjük a Vasi Múzeumfalut létrehozó Bárdosi János (1933–1983)
etnográfus, a Savaria Múzeum néprajzi osztálya egykori vezetőjének munkásságát, aki népi gyógy-
növényismerettel is foglalkozott (vö. Gyógynövénygyűjtés és népi gyógymódok Kőszeg-Hegyalján;
Savaria évkönyv 1964). A sorozat legutóbbi alkalmán, 2013. május 14-én pedig Bioszerek és bio-
módszerek – a vegyszerek ígéretes alternatívái címmel dr. Roszik Péter, a Nyugat-Dunántúli
Biokultúra Egyesület (Győrújbarát, www.nyugatbio.hu) elnökének előadása gazdagította az érdeklő-
dők tudását. E felettébb hasznos ismeretátadó rendezvények sorát lehetőségeink szerint folytatni
kívánjuk. (dr. Balogh Lajos)
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