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BEYTHE-KERT
Gazdagodó élőkörnyezet
a szombathelyi Vasi Skanzenben

Az Alpokalja közepén, Szombathelyen található Vasi Skanzen archaikus zöld sziget, kies „falu a vá-

ros közepén”. Küldetése, hogy a megye népi építészeti örökségét és tárgyi kultúráját a népszokások 

megelevenítésével együtt bemutassa, azonban mindez csak korhű élőkörnyezetben lehet hiteles. En-

nek fejlesztésében segít az MNVH is.

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézménycsaládjába 

tartozó múzeumfalu építményeit beágyazó élőkörnyezetet Beythe 

István Etnobotanikai Kertnek, rövid nevén Beythe-kertnek hívják. 

A névadó Beythe István a 16. század végén Carolus Clusius vi-

lághírű német-alföldi tudós magyar munkatársa volt, aki Pannónia 

növényvilágának első tudományos feltárója, a népi növény- és 

gombanevek összegyűjtője.

A 2008-tól felélesztett Beythe-kert fejlesztésének célja a népi 

kultúra és az élővilág kapcsolatát jelző népi élővilág-ismereti 

vonatkozások, vagyis a népi növény- és állatismereti tartalmak 

megjelenítése, valamint a régi tájfajták örökítőanyagának meg-

őrzése. Ennek jegyében népesül be a skanzen az itt képviselt 

horvát-, magyar-, német- és szlovénajkú Vas megyei falvakban 

és környékükön, az általuk jelzett korban jellemző növény- és 

állatvilággal vagy legalább annak jelzésértékű bemutatásával.

A skanzen tematikus részeinek egyike a „Falu-erdő” a térségre 

jellemző őshonos erdei fák, cserjék és lágyszárúak alkotta hát-

térnövényzettel, a Vasi Skanzen kertek alatti területein, köztük a 

dombtetőn lévő Őrségi-kerekerdővel.

A Beythe-kert gyümölcsöse a „Csemete-iskola”, amelyet Bötskör 

Sámuel tanító 1856-ból származó, felsőőri népiskolai gyümölcs-

termesztési jegyzete alapján telepítettünk. A gyümölcsös a Kovács 

Gyula pórszombati gyümölcsész-erdész által gyűjtött és szaporított, 

elsősorban nyugat-magyarországi régi gyümölcs-tájfajták, mint a 
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Csüngő batur alma vagy a Tüskéskörte génmegőrző gyűjteménye. 

A csemetéket 2010-ben ültettük az ausztriai Őrvidék, a szlovéniai 

Muravidék és a magyarországi Vas megye horvát, osztrák, szlo-

vén és magyar iskolás gyermekeivel. E téren együttműködésre 

törekszünk a többi Vas megyei gyümölcs-tájfajta gyűjteménnyel, 

így például Egyházashetye (Ambrus Lajos, Majthényi László), 

Őriszentpéter (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság), Viszák (Szarvas 

József) és Oszkó (Hegypásztor Kör) tündérkertjeivel is.

A Beythe-kert szőlőse a „Márton-hegy”. A faludomb déli lankáin ki-

alakított három ültetvényt 2011-ben telepítettük a fi loxéravész előtti 

(pl. Kecskecsöcsű, aminek régi neve az Őrségben „Sz.Mártony 

szöllö” volt), majd az utána elterjedt (pl. Szőlőskertek Királynéja), 

valamint a 20. század második felében térségünkben jellemző (pl. 

Zenit) fajtákból. A területet olyan, a vasi szőlőhegyeken jellemző 

gyümölcsfák keretezik, mint a szelídgesztenye vagy a házi berke-

nye. A szőlős nevével a vasi származású Németh Mártonra, a Pécsi 

Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének 

szőlőfajta-gyűjtőjére és -nemesítőjére emlékezik, de a szombat-

helyi születésű Szent Mártonra is utal. A szőlőtőkék az említett 

intézet gyűjteményéből származnak, azzal közös fajtamegőrző 

tájkísérletet alkotnak a Vasi Skanzenben.

A múzeumfalu élőkörnyezeti fejlesztési programjában – a 2008 előtt 

telepített közel félszáz fásszárú növényfaj mintegy 150 egyedén 

túl – 2009 és 2013 között mintegy 45 fajhoz tartozó 340 őshonos 

erdei fát és cserjét, valamint gyümölcsfa- és szőlőfajtát telepítet-

tünk. A nyolcféle telepített gyümölcsfa fajta- és egyedszáma 72, 

a szőlők pedig húsz fajtához tartoznak 74 tőkével.

A „Hajdina-kert” a Beythe-kert lágyszárú táplálék- és haszonnö-

vényeket bemutató területe. Ez a vasi térségre jellemző, hagyomá-

nyos termesztésre alkalmas régi és újabb gabonafélék (pl. alakor, 

tönke, tönköly, közönséges búza), kásanövények (pl. hajdina, kö-

les), külterjes zöldségfélék (pl. gumósok, káposztafélék, tökfélék), 

takarmány-, rost, olaj- és gyógynövények termesztő-bemutató 

helye. A Hajdina-kert a szombathelyi származású Jánossy Andor, 

a termesztett növények génbanki megőrzésének nemzetközi hírű 

magyarországi megszervezője által 1958-ban Tápiószelén alapított 

Országos Agrobotanikai Intézet (ma Növényi Diverzitás Központ) 

és a Vasi Skanzen közös, fajtamegőrző tájkísérlete.

A házkörnyezeti virágos- és konyhakerteket a rájuk jellemző nyílt ház-

téri (ablak, tornác), udvari, virágos- és konyhakerti növények (köztük 

zöldség-, gyógy- és fűszernövények), élősövények alkotják.

A Vasi Skanzen Szombathely és a járás egyik legismertebb nyil-

vános állatbemutató helye is. A szabadtéri néprajzi múzeumban a 

régi falusi környezetben nevelt haszonállatok közül találkozhatunk 

többek között Réz és Bronz pulykával, Magyar tyúk változatokkal 

és Gyöngytyúkkal, Magyar (óriás) nyúllal, Magyar (parlagi) sza-

márral és kecskével, Hucul lóval, Mangalica sertéssel, valamint 

Fehér hortobágyi racka juhval. A skanzenben a látogatók akár 

lovagolhatnak is.

A múzeumfalu élőkörnyezeti fejlesztése lehetőségeket teremt a 

ráépülő múzeumpedagógiai, oktatási tevékenységekre, isme-

retterjesztő és kulturális szórakoztató rendezvényekre is. Ezeket 

segíti, hogy a Beythe-kert növényeinek jelentős részét kis táblák 

jelzik, amelyeken a növény neve és adatai szerepelnek. A skanzen 

területe emlékpark jelleget is ölt, mivel az elültetett fák egy része 

díszes táblával megjelölt emlékfa, amelyek jelentős események 

évfordulójára, neves személyiségek által, illetve tiszteletére ke-

rültek helyükre. Tábláikat a megye különböző földtani térségeit 

képviselő kőzetféleségek tömbjeire kívánjuk elhelyezni, mintegy 

kiegészítő, földtudományi ismeretterjesztési céllal. 2011 őszével 

megkezdte működését a szombat délelőttönkénti, termelőktől 

származó árukat kínáló PipiTér Múzeumfalui Piac.

Szombathelyen 2011 végétől a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

(MNVH) ismeretátadó rendezvényeinek is otthont adunk a táj-

fajtáink megőrzéséért, a közösségi tudás átadásáért és a kö-

zösségi tevékenységek újjáélesztéséért létrehozott Közösségi 

Kertek Hálózatának tagjaként. Többek között az MNVH-nak 

köszönhetjük az eredményes együttműködés kialakítását több 

olyan intézménnyel is, amelyek képviselői az alábbi értékes elő-

adásokkal gazdagították az érdeklődők tudását. A tápiószelei 

Növényi Diverzitás Központtól Holly László és Kollár Zsuzsanna 

a hagyományos termesztésre alkalmas tájfajtákról beszélt, külö-

nös tekintettel Vas megyében gyűjtött helyi populációkra és régi 

nemesített fajtákra. Németh István rábcakapi gazda a biogaz-

dálkodás gyakorlati oldalát mutatta be. László-Bencsik Ábel a 

budakalászi Gyógynövénykutató Intézettől a mai magyarországi 

gyógynövényekről adott átfogó képet a gyógyszertől az egész-

ségig, valamint az elfeledett régi gyógynövényeink gyógyhatásait 

és a belőlük készíthető házi szereket vette sorba. A győrújbaráti 

Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesülettől érkező Roszik Péter a 

bioszereket és -módszereket, mint a vegyszerek ígéretes alternatí-

váit ismertette. Dénes Ferenc (Gyümölcstermesztési Kutatóintézet, 

Fertőd) a házikertek régi-új bogyósgyümölcsfajtáiban rejlő lehe-

tőségekről, Bihari Balázs pedig a különleges zöldségnövények 

és fűszerek meghonosításáról tartott prezentációt. A Savaria 

Múzeumban megtartott előadások után az érdeklődők rend-

szerint megtekinthetik a Vasi Skanzen élőkörnyezeti fejlesztési 

eredményeit, sőt, a különböző zöldség-tájfajták palántáiból, vagy 

a gyümölcs-oltógallyakból is vihetnek.

Az MNVH égisze alatt is folyó munka nyomán így válik emléke-

ző, szerves egységgé és vár szeretettel minden érdeklődőt a 

Vas megye tájainak népi építészetét, tárgyi kultúráját bemutató 

múzeumfalu, illetve a beágyazó élőkörnyezetében gyarapodó, 

immár génbanki szerepkört is betöltő, új életre kelő „tündérkertje”, 

a Beythe-kert.

dr. Balogh Lajos

botanikus muzeológus

Savaria Múzeum / Vasi Skanzen
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