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„FÖLDI VIRÁGEGYETEM”
Irodalom és herbárium
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
2018. június 7 - december 20.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A FÖLDI VIRÁGEGYETEM – HERBÁRIUM
ÉS SZÉPIRODALOM CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSRÓL
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Szombathely, 2018. június 7 – december 20.
"Régebben herbáriumom is volt, de elhagytam, mert ez inkább csak múzeum."
(Hamvas Béla: A virágszedés lélektana)
Összefoglalás:
A fenti mottóval induló időszaki tárlatunk a herbáriumok és a szépirodalom virágos
világainak találkozását idézte meg. A Savaria Múzeum növénygyűjteményének az utóbbi,
közel két évszázadból megörökölt több tízezer herbáriumi lapja közül kiválasztott növények –
lehetőség szerint – a hasonló időben született, rájuk vonatkozó, az utóbbi, több mint két
évezrednyi időszakból származó verses és prózai szöveg(részlet)ek segítségével, mintegy
költői térben keltek új életre, jelenkori fényképeiken élő színeikben is tükröződve. Ez eddig
nem létezett alkalmat teremtett az egykor élt, de sosem hervadó virágok és szépirodalmi
szövegkörnyezetük aprólékos megfigyelésére, üzenetük értelmezésére, alkotó feldolgozására.
Részletek:
A Vasvármegyei – később Savaria – Múzeum Természettudományi Tára/Osztálya 1908as megszületésétől napjainkig a legjelentősebb természettudományi gyűjtemény NyugatMagyarországon, egyúttal a térség növény- és állatvilágának, földtani megismerésének egyik
legfontosabb tudományos műhelye. Herbáriuma az ezredforduló óta a New York-i Botanikus
Kertnek a világ jelentősebb növénygyűjteményeit számontartó Index Herbariorum
nyilvántartásában is szerepel.
(http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium_list.php?NamOrganisationAcronym=samu)
Több mint százezer példányával (beleértve több millió éves ősnövénymaradványokat,
szárított-préselt növényeket, famintákat, mag- és termésmintákat) országosan a harmadiknegyedik, a Dunántúlon pedig a legnagyobb herbáriumi gyűjtemény. Mintegy 67 000
szárított-préselt

növénye

1825-től

napjainkig

közel

két

évszázad

tudományos

kordokumentumait, a térségben (és részben másutt) élt növények bizonyító példányait
képezik. E „szerves tudáskönyvtár” lapjai többek között lehetőséget adnak a vadon termő és
termesztett

növények

megismerésére.

egykori és

mai sokféleségének, ezek időbeli

változásának

A

szárított-préselt

növénygyűjtemények

(herbáriumok)

ugyanakkor

muzeológiai

szempontból a legnehezebben bemutatható műtárgyak közé tartoznak, kiállításban való
megjelenítésük csak kis töredékben lehetséges, hiszen például csak az intézményünkben
őrzött növények herbáriumi lapjai városnyi területre lennének kirakhatók. Új utat kerestünk a
bemutatás módjára is, a természettudományt ezúttal a kultúra egy másik területével, a
szépirodalommal összekapcsolva.
A közel két évszázadot átfogó időszakból megörökölt herbáriumi példányok közül
kiválasztott tizenkilenc növényt – lehetőség szerint – igyekeztünk a hasonló, vagy egy időben
született, e növényeket említő szépirodalmi mű-részletekkel együtt bemutatni, egyúttal hazai
botanikusok lényeglátó fényképein is életre keltve szépségüket. Az irodalmi részletek inkább
kevésbé közismert művekből szemelvényeztek; néhány példát említve: az ókori görög
Sapphótól a római Apiciuson keresztül a XVII. századi Nadányi Jánoson, székely
népballadákon, Tompa Mihályon, Apollinaire-en, a nyugatoskon, Krúdyn és Hamvas Bélán át
Juhász Ferencig. Mindezt annak érdekében, hogy – a különböző beállítottságú, érdeklődésű
emberek figyelmét is megnyerve – a herbárium – és szépirodalom ölelkezve közvetíthesse a
földi virágok ódon lapokra és fennkölt szavakba örökített, egyetemes érvényű, égi üzenetét.
A
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kiállítási egységeihez az első esetében a lapokra kézzel írt, korabeli, nehezen olvasható
gyűjtési adatok feloldása, a harmadikhoz pedig a növényfaj szöveges bemutatása is járult.
Gyorsválasz- (QR-) kódok segítségével további ismeretek voltak szerezhetők a növényeket
gyűjtő tudósokról, a befoglaló herbárium tudományos értékeléséről, valamint segítségükkel az
idézeteket magukban foglaló szépirodalmi művek is teljes terjedelmükben olvashatók voltak.
Kiállításunk újdonságot jelentett a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban 2005-ben
rendezett Kis magyar irodalmi herbárium, vagy annak a Széphalmon a közelmúltban
megismételt, újragondolt változatához képest is, hiszen e tárlatokban élő növények és
növényábrázolások
természettudományi

társultak
múzeumi

a

szépirodalmi
műtárgyak:

részletek

szárított-préselt,

növénypéldányok.
A kiállítás szerkezeti felépítése az alábbiak szerint alakult:
Címtabló: bevezető szöveg;
Tizenkilenc – nyitott könyv-szerűen két táblából álló – egység:
A oldala:
a) a növény magyar és tudományos neve;

köré,

míg

esetünkben

korabeli

herbáriumi

b) a növény említését tartalmazó irodalmi mű- (vers- vagy próza-) részlet, és egy QR-kód,
amelynek segítségével elérhető a mű teljes szövege;
c) a növénypéldány korabeli herbáriumi lapon, képkeretben (mint műtárgy);
d) a herbáriumi lapon lévő kézírás olvashatóan kiírva, a műtárgy nyilvántartási adatai, és QRkód(ok), amelyekkel elérhetők a műtárgyra és gyűjtőjére vonatkozó részletesebb információk;
B oldala:
e) a növény színes fényképe, és készítőjének neve;
f) a növényfajra vonatkozó rövid biológiai leírás.
Közreműködők jegyzéke (stáblista).
Egy példa a bemutatott növények/irodalmi művek közül:
Bortermő szőlő (Vitis vinifera)
Ady Endre (1877–1919): Elillant évek szőlőhegyén (1906)
Tort ülök az elillant évek
Szőlőhegyén s vidáman buggyan
Torkomon a szüreti ének.
Ónos, csapó esőben ázom
S vörös-kék szőlőlevelekkel
Hajló fejem megkoronázom.
Nézem a tépett venyigéket,
Hajtogatom részeg korsómat
S lassan, gőggel magasra lépek.
A csúcson talán majd megállok
Földhöz vágom a boros-korsót
S vidám jóéjszakát kívánok.
[Gyorsválasz- (QR) kóddal:
Ady Endre: Elillant évek szőlőhegyén:
http://mek.oszk.hu/05500/05552/html/av0059.html]

[Vitis vinifera] Burgunder Wein Garten [= Burgundi szőlős kert], 1887, [Gyűjtő: Piers].
(Piers Vilmos /1838 Tarnopol – 1920 Kőszeg/ botanikus, ny. őrnagy, természetrajz-tanár
herbáriumából, 33. fasc.)
[Gyorsválasz- (QR) kóddal:
Piers Vilmos életes és munkássága:
http://muzeumbarat.hu/eletr.php?elod_id=15
https://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Vhk_2014_01/?pg=55&layout=s
Piers Vilmos herbáriuma:

https://www.researchgate.net/publication/297758928_Herbarium_Piersianum_1_Piers_Vilmos_herbariumanak_
moszatjai_a_szombathelyi_Savaria_Muzeumban_HERBARIUM_PIERSIANUM_1_THE_ALGAE_OF_VILM
OS_PIERS'_HERBARIUM_IN_THE_SAVARIA_MUSEUM_SZOMBATHELY]

Vitis vinifera L. – Bortermő szőlő / Common grapevine / Weinrebe
A szőlőfélék családjába (Vitaceae) tartozó, 30 méter hosszúra is megnövő, kacsokkal
kapaszkodó kúszócserje (lián). Világoszöld virágai tavasz végén és nyáron nyílnak. Fürtökben
érő bogyói bíborszínűek vagy sárgászöldek. Ősi kultúrnövény, valószínű hazája
Örményország, hazánkban a rómaiak honosították meg. Bor- és csemegeszőlőként számtalan
fajtában termesztik, helyenként ez után is fennmarad. A mértékletesen fogyasztott bor szív- és
érvédő, emésztésjavító hatású.
(fénykép: Havas Márta Katalin)
A kiállítás létrehozásában közreműködtek:
Koncepció, kurátor: dr. Balogh Lajos
Irodalmi szerkesztő: Ambrus Lajos
Látványterv: Füle Anna, Horváth Edina
Fényképek: Farkas Sándor, Keszei Balázs, dr. Kulcsár László, dr. Pinke Gyula, Exner
Tamás, Havas Márta Katalin, dr. Pál Róbert, Salamonné dr. Albert Éva, dr. Balogh
Lajos
Preparálás: dr. Major Gyöngyi, Vacskó Veronika
Kiállításrendezés: Pungor Péter, Horváth Edina
Grafikai tervezés: Döbrente András
A kivitelezésben részt vettek: Kalmár Szilárd, Milos László, Palkó József, Somogyi László
Meghívó- és molinóterv: Bonyhádi Károly
Koordináció: Czenki Zsuzsanna
Kommunikáció: Tanai Ibolya
Köszönjük, hogy kiállításunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósulhatott!
Kelt:Szombathely, 2019. január 31.
dr. Balogh Lajos, a kiállítás kurátora
Savaria Múzeum, Természettudományi Osztály

A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok:
1. Múzeumok éjszakája a Savaria Múzeumban: 2018. június 30.
Tárlatvezetések a kiállítás kurátorával, Dr. Balogh Lajossal, továbbá múzeumpedagógiai
foglalkozás a kiállításban „Sherlock troll nyomoz” címmel. Látogatók száma összesen: 221 fő
2. Kutatók éjszakája a Savaria Múzeumban: 2018. szeptember 28.
Tárlatvezetések a kiállításban Dr. Balogh Lajossal
Látogatók száma összesen: 497 fő
3. Ingyenes tárlatvezetés a kiállításban minden hónapban egy alkalommal.
Időpontok: 2018. június 30., július 28., augusztus 18., szeptember 29., október 27., november
24., december 15.
Látogatók létszáma ezeken az alkalmakon összesen: 51 fő
Az időszaki kiállítás látogatóinak összlétszáma: 4216 fő
A kiállítás megnyitóján résztvevők száma kb. 100-120 fő
A kiállítás tényleges bevétele (belépőjegyekből): 906.900 Ft
A kiállításhoz kapcsolódó katalógus, kiadvány nem készült.

A kiállítás részletes ismertetője, fotódokumentációja az intézmény honlapján
(az alábbi linken) érhető el és továbbra is elérhető lesz:

http://muzeum.savariamuseum.hu/Aktualis/Idoszaki_kiallitasok/Foldi_viragegyetem__herbari
um_es_szepirodalom2.html

Fotóalbum a Múzeumok éjszakája rendezvényről:

Tárlatvezetés Dr. Balogh Lajossal, a kiállítás kurátorával a Kutatók
éjszakáján:

Fotóalbum a kiállításról és a megnyitóról:

A

Földi

virágegyetem

című

időszaki

kiállításhoz

kapcsolódó

múzeumpedagógiai foglalkozás:
„Sherlock troll nyomoz”
Téma: környezetünk élővilága
Tevékenység: csoportmunka, 3D képeslap készítése
Korosztály: 2-4. évfolyam
Időtartam:60-90 perc (igény szerint)
Esteledett. A varázserdő hazafelé tartó trolljai már alig várták, hogy megkóstolhassák otthon
maradt társuk, Liliom híres-neves raguját. Ám a vacsoraillat helyett egy cédula fogadta őket:
„Rögtön jövök, csak beszerzem a vacsihoz a titkos hozzávalót!” A trollok rosszat sejtettek:
későre járt és a kis Lilinek már rég haza kellett volna érnie. Mi történhetett vele? Kövessük
együtt az apró nyomokat a rejtélyekkel teli erdőkön-mezőkön át!
-

Múzeumpedagógiai foglalkozások száma a kiállításhoz kapcsolódóan: 18 alkalom,
továbbá a Múzeumok éjszakája és a Kutatók éjszakája rendezvényekhez kapcsolódó
foglalkozások. (2 alkalom)

-

résztvevők létszáma: 556 fő + a két rendezvényen kb. 150-200 fő

-

Időpontjai: 2018. június 11., 13., 14., 26., 28. (2 foglalkozás), 29., szeptember 28. (3
foglalkozás), október 4. (2 foglalkozás), 11., 16., november 10., 14., 19., 29.

-

A foglalkozások helyszíne: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum/Savaria Múzeum

A kiállítás kül - és beltéri molinói, meghívója:

„FÖLDI VIRÁGEGYETEM” – Herbárium és szépirodalom című időszaki kiállítás
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Szombathely, 2018. június 7 – december 20.
Sajtómegjelenések
TANAI I. (műsorvezető) (2018): A Földi virágegyetem címmel június 7-én a Savaria
Múzeumban nyíló kiállítás kapcsán beszélgetés Balogh Lajos botanikussal. In: Műhely. –
Szombathelyi Televízió, 2018. máj. 29. http://www.tvszombathely.hu/hirek/muhely---2018majus-29, 1'55" – 13'25".
TANAI I. (műsorvezető) (2018): A Földi virágegyetem címmel június 7-én a Savaria
Múzeumban nyíló kiállítás kapcsán beszélgetés Balogh Lajos botanikussal. In: Műhely. –
Credo Rádió, 2018. jún. 4. (A Szombathelyi Televízió, 2018. máj. 29-i adásának
hanganyaga.)
GREENFO (2018): Földi virágegyetem – Herbárium és szépirodalom (kiállítás), 2018. jún. 7 –
dec. 21., Szombathely, Savaria Múzeum. – Greenfo, zöld iránytű a neten, 2018. jún.
http://greenfo.hu/programok/2018/06/07/foldi-viragegyetem-herbarium-es-szepirodalom
CSEH Gábor (2018): Megnyílt a Földi virágegyetem című kiállítás a Savaria Múzeumban. –
Szombathely
MJV
honlapja,
2018.
jún.
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskastivadar/megnyilt-a-foldi-viragegyetem-cimu-kiallitas-a-savaria-muzeumban.13398/
ROZÁN Eszter (2018): Képgaléria – Földi virágegyetem – Herbárium és szépirodalom a
Savaria Múzeumban. – Vaskarika a kultúracél, 2018. jún. 7. 22:57,
http://vaskarika.hu/galeria/kepek/6471/Foldi_viragegyetem__Herbarium_es_szepirodalom_a_Savaria_Muzeumban/
ROZÁN Eszter (2018): Letűnt korok világa a mának – Herbárium és szépirodalom a Savaria
Múzeumban.
–
Vaskarika
a
kultúracél,
2018.
jún.
8.
00:20,
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/15405/
FERENCZY GY. (riporter) (2018): A Földi virágegyetem címmel június 7-én a Savaria
Múzeumban nyílt kiállítás kapcsán beszélgetés Balogh Lajos botanikussal. In: Szombat
délelőtt, MTVA, M5, 2018. jún. 9. https://www.mediaklikk.hu/video/hetvegi-belepo-201806-09-i-adas/, 20'10" – 25'10".
Magyar Múzeumok (2018): Földi virágegyetem Szombathelyen. – Magyar Múzeumok Online,
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, 2018. jún. 12. 08:00,
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/foldi-viragegyetem-szombathelyen
SZTV (2018): Földi virágegyetem – Herbárium és szépirodalom, kiállítás a Savaria
Múzeumban. – Szombathelyi Televízió, Híradó, 2018. jún. 14. 6'04"–6'54",
https://www.youtube.com/watch?v=rY2yvsUma6g
FERENCZY Gyöngyi (szerk.) (2018): Földi virágegyetem címmel nyílt kiállítás a Savaria
Múzeumban.
–
Magyar
Katolikus
Rádió, 2018.
jún.
15.
10:04,
https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/464111

GERGÓ Judit (riporter) (2018): Földi virágegyetem. – Kossuth Rádió, Belépő – Kulturális
Magazin 1. rész, 2018. jún. 25. 20’36" Szerkesztő-műsorvezető: Beslin Anita, 20’45"–
20’52"
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-06-25_20-3600&enddate=2018-06-25_21-08-00&ch=mr1 [Riport a kiállítás kurátorával, Balogh Lajos
botanikussal és irodalmi szerkesztőjével, Ambrus Lajos íróval.]
FODOR Krisztina (2018): Földi virágegyetem – Herbárium és szépirodalom [időszaki
kiállítás]. Szombathely, Savaria Múzeum, 2018. december 21-ig. – Képmás családmagazin
2018/09, p. 81. Online: 2018. aug. 24. https://kepmas.hu/pihenoter/foldi-viragegyetemherbarium-es-szepirodalom-szombathelyen
LUTOR Katalin (2018): A virágzó irodalom. Egy különleges kiállítás képei a Savaria
Múzeumban. – Vas Népe 63(200): 12 (aug. 29.). / – VaOL a Vas megyei hírportál, 2018.
aug. 29. 11:20, https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/egy-kulonleges-kiallitas-kepei-asavaria-muzeumban-2495985/ [Tudósítás Balogh Lajos és Ambrus Lajos Földi
virágegyetem c. időszaki kiállításáról.]
Hiperügyes robotok, gyilkos pollenek, csillagok és pókok hálójában – a Kutatók éjszakáján.
Benne: Kutatók éjszakája 2018 a Savaria Múzeumban [szept. 28-án]. – Nyugat.hu, 2018.
szept.
29.
(fotók:
Kovács
Dávid)
http://www.nyugat.hu/tartalom/galeria/gal20180929121426 [Balogh Lajosnak a Földi
virágegyetem c. időszaki kiállításában tartott vezetéséről is.]
GYŐRI Hedvig (2018): A Savaria Múzeum Földi virágegyetem-kiállításáról helyszíni riport
Balogh Lajossal. In: Tárlatról tárlatra. Magyar–Egyiptomi Baráti Társaság honlapja. –
Kontakt Rádió, 87,6 MHz, 2018. dec. 10. http://www.mebt.hu/radioadas/181210-foldiviragegyetem-savaria-muzeum
https://www.lokal.hu/2018-06-foldi-viragegyetem/

2018. 08. 06.

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

nyitólap > savaria múzeum > aktuális > időszaki kiállítások > földi virágegyetem herbárium és szépirodalom
Földi virágegyetem – Herbárium és szépirodalom
Tárlatunk a herbáriumok és a szépirodalom virágos világainak találkozását idézi. Múzeumunk több mint
104 000 tételes növénygyűjteménye (az ősnövények, faminták, magok és termések mellett) 1825-től
napjainkig gyűjtött, mintegy 67 000 szárított-préselt növény herbáriumi lapját őrzi. A közel két évszázadból
megörökölt példányok közül kiválasztott növények a hasonló vagy egyidőben született, rájuk vonatkozó
verses és prózai szöveg(részlet)ek segítségével mintegy költői térben kelnek új életre, jelenkori
fényképeiken élő színeikben is tükröződve. Ez eddig nem létezett alkalmat teremt az egykor élt, de sosem
hervadó virágok és szépirodalmi szövegkörnyezetük aprólékos megfigyelésére, üzenetük értelmezésére,
alkotó feldolgozására.
A kiállítás 2018. december 21-ig tekinthető meg.
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A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
tisztelettel meghívja Önt
2018. június 7-én, csütörtökön 17 órakor a
Savaria Múzeumba

köszöntőt mond:

Csapláros Andrea
múzeumigazgató
és

dr. Puskás Tivadar polgármester
a kiállítást megnyitja:

Ambrus Lajos
József Attila-díjas író, a kiállítás
irodalmi szerkesztője

a kiállítás kurátora:

dr. Balogh Lajos botanikus
A kiállítás 2018. december 21-ig tekinthető meg.
Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 9.

