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„A virág, de még a gyümölcs is csak a kezdet,
a magban rejlik az élet és a jövő”

(Felirat a kert bejáratánál)
A Tündérkert-mozgalom kezdeményezője, 
Szarvas József színművész a Hortobágyról 
indult, és – bár most a fővárosban él – ott-
honra talált egy pár száz fős őrségi telepü-
lésen, Viszákon is. A Nemzeti Színház mű-
vésze viszáki Tündérkertjében a Kárpát-
medence őshonos gyümölcsfajtáit menti 
Kovács Gyula erdész irányításával. Eközben 
a Tenk László festőművész által 2007-ben 
életre keltett galériájában kulturális prog-
ramokat szervez. A Kultúr-pajta és a hatá-
rokon átívelő kulturális híd ötlete Kaszás 
Attila színművésztől eredt, aki szülőfalujá-
ban, a felvidéki Zsigárdon nagyapai öröksé-
gét a helyiekre hagyományozva alakított 
ki közösségi házat. Bár a viszákiak eleinte 
fenntartásokkal fogadták Szarvas József 
terveit, a 2009-ben kialakított kertet már 
felkarolta a község. A közösségi kultúra 
hordozójaként ma már több mint nyolc-
van, erre a vidékre jellemző oltott facseme-
te növekszik helyi gyermekgondnokok 
támogatásával. A rendszerint telt házzal 
működő Pajtaszínház és Galéria mára nem 
csak Vas megye életében vált fogalommá. 
A színművész tágan értelmezi a kultúrát: az 
irodalmon, a zenén, a képzőművészeten 

és a színházon túl szemléletet és életmó-
dot ért rajta. Terveihez társakat is talált, 
például Csernyus Lőrinc építészt. Ő úgy 
látja, Makovecz Imre Vándoriskolában és a 
visegrádi táborokban kifejtett közösségte-
remtő pedagógusi munkája folytatódik e 
mozgalomban. A Budapesti Műszaki Egye-
temen meghirdetett szerves építészet 
tárgy keretében, az ott megszületett tervek 
alapján a hallgatók maguk építették a 
Tündérkert csillagát és a gyalogoshidat.

A már hét éve sikeres mozgalom tör téne-
te azonban nem ért véget az Őrségben. 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához 
kapcsolódva idén márciusban Békásme-
gyer-Ófaluban, a Szent József-házban (1038 
Budapest, Templom u. 20.) megnyílt Buda-
pest első Tündérkertje. A tíz, sokak számá-
ra teljesen ismeretlen, őshonos fajta – 
pónyik alma, batur alma, kék alma, fűzalma 
stb. – elültetésével a „gyümölcsészet” és 
rajta keresztül néprajzi, kulturális hagyomá-
nyaink megőrzése itt is megindult. „A gyü-
mölcsfák alá viszünk mindent, ami nem zeti 
kultúrkincs. – mondta Szarvas Jó zsef – Le-
hetne itt koncert, felolvasóest, de lennének 
padok, ahol szerelmek szövődhetnek, ba-
rátságok köttethetnek – vagyis közösségek 
épülhetnek, ahogy anno a pajtákban is.”

Dénes Eszter

Gondolatok a Tündérkertről és építéséről

Az emberi lényt élet és élőlények veszik 
körül. Még akkor is, ha nem tudunk róluk, 
és nem ismerjük fel, nem látjuk őket. Ma, 
amikor már több ember él a városokban, 
mint falun, a felismerés még nehezebb. 
Nem látjuk a minket körülvevő angyalokat, 
tündéreket, szárnyas lényeket. A fákról sem 
tudjuk, hogy egy szimmetriasíkon állnak, 
és lefelé is pont úgy néznek ki, mint a föld 
feletti részük. Egyszerre nőnek a fény és a 
sötétség felé. Az ősi kultúrák kettősségét, a 
jin-jang tudást hordozzák magukban. Le-
het, hogy valamikor beszélni és mozogni 
is tudtak.

Őshonos nemesített gyümölcsfák. Meny-
nyi szépség és misztérium van ebben a 
mon datban! Egy elvadult körtefát már 
nem lehet visszanemesíteni. Akkor mikor 
szü lettek és kik által? Milyen védett és 
őrzött kertekben éltek? Milyen tudás élt 
alkotóik ban?

Imhotep óta tudjuk, hogy az építész egy 
ősi beavatási szertartás egyik, ha nem a 
legfontosabb résztvevője. A téralkotás 
nem mindig a holt anyag életre keltése, 
megformázása, hanem az élő természet 
lehetett volna állapotának megidézése. 
Mert mi a különbség egy körtemplom vagy 
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egy tisztás között? Teret, méghozzá szak-
rális teret alkot mindkettő. Egy több mint 
százéves zabérő körtefa köré csillagot épí-
teni, az vajon milyen tevékenység? A kér-
déssort még lehetne folytatni, de nincs 
értelme. A válasz az időben, az alkotásban 
van. És még mindig félünk a körülöttünk 
lévő személytelen intelligenciától és bü-
rokráciától.

Mert milyen szép lenne, ha az építés 
zenére, táncra történne! A tündérek zenéje, 
tánca mindig betöltené a Tündérkerteket.

Szarvas József, Tenk László és Kovács 
Gyula törekvései ebbe az irányba mutatnak 
, kiegészülve az építés drámájával. A Tün-
dérkertekben ősépítmények születnek újjá 
a beoltott nemes gyümölcsfák között.

És még egy gondolat: a felelősség. Az 
ott élő közösséget visszavonhatatlan fele-
lősség terheli a születés pillanatától kezdve. 
Hiszen az ott élők az őrzők, a pásztorok. A 
Tündérkerteknek belső, és nem külső erőre 
van szükségük az élethez.

Isten éltesse Budapest első Tündérkertjét!
Csernyus Lőrinc

A viszáki Pajtaszínház és Galéria 2014. évi 
(tervezett) programjából:
Június 13.: Galérianyitó • Sulyok Gabriella 

grafikus és Abed-Hadi Forát, Elmoro 
fotográfus • Dresch Quartet koncert • A 
T.ART KERT művészcsoport alkotói: Tenk 
László, Sulyok Gabriella, Horváth Nó-
ra, Horváth János, Hegedüs Endre, Var-
ga Patrícia Miner va, Szkok Iván, Verebes 
György és Szenteleki Gábor

Július 14. és 16. között: „Kemenceépítő” 
hét, benne: Mrožek: Emigránsok a viszáki 
Pajtaszínház és a hetési Csavar Színház 
közös előadása • Ágota Kristóf: A nagy 
füzet, a Szkéné Színház és a Forte Társu-
lat közös előadása, Horváth Csaba 
rendezésében • Anton P. Csehov: Egy-
felvonásos komédiák a beregszászi Illyés 
Gyula Magyar Nemzeti Színház előadá-
sában, Vidnyánszky Attila rendezésé-
ben • Nagy László: Rege a tűzről és jácint-
ról • Zenés költői est Gál Tamás és a 
Csavar Színház előadásában • Jordán 
Tamás, Écsi Gyöngyi bábszínháza, vala-
mint a GÓBÉ zenekar

Augusztus 16.: Szenteleki Gábor festőmű-
vész kiállításmegnyitója a Canarróval

Augusztus 20.  (Viszák védőszentjének 
napja): Kassai István Liszt-díjas zongo-
raművész ünnepi koncertje

Szeptember 14.: Gyümölcsérés havában, 
a Magyar Dal Napján: GÓBÉ Feszt. Köz-
reműködnek: Berecz András, a Boglya 
együttes, Mesebolt Bábszínház és a 
Góbé ze ne kar, valamint az őrségiek, 
viszákiak.Tündérkert

TÜNDÉRKERT • GARDEN OF FAIRIES
Actor József Szarvas founded the first Tün-
dérkert in Viszák seven years ago to culti-
vate rare indigenous varieties of local fruit 
trees. Not only that the team of experts 
working in the Garden contributes to sav-
ing the natural flora of the Carpathian Basin, 
but they also organize cultural events in the 
gallery and their Pajtaszínház (Shed Theat-
er) has become a sold out success over the 
years. This year, the successful movement 
of community building and cultivating the 
national cultural heritage has spread to the 
capital as well by opening their first garden 
in Budapest.

Fotók: 1. Szarvas József és Csernyus Lőrinc; 2, 4. 
Tündérkert csillaga; 3. Gyalogoshíd • rajz: Tün-
dérkert csillaga, terv, Csernyus Lőrinc
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