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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

Napjainkban a permakultúra egyre több és több figyelmet kap mind a lelkes laikusok mind  az 

akadémiai körök részéről, és lassan fél évszázados történetre tekint vissza amely az 1970-es évek elejei 

alapítástól kezdődött. Az egész világon országos szövetségek alakultak, hogy népszerűsítsék a 

permakultúra szemléletét és hogy kialakítsák az oktatását. Magyarországon ez a folyamat lassabban 

indult el de van néhány csoportosulás akik egy laza együttműködést alakítottak ki. Egyre több helyi, 

közösségi kezdeményezés indul el amelyek szorosan kötődnek a permakultúra szellemiségéhez, és 

intézeteket is alapítottak a kutatás elősegítéséhez. Egyes szkeptikus vélemények ellenére a permakultúra 

mozgalom töretlenül fejlődik és egyre több érdeklődést nyer. A szemlélettel akadémiai szinten is 

foglalkoznak, és mostanában már az oktatásban is megjelent bizonyos szinten, továbbá világszerte 

folytatnak kutatásokat róla. Ezen kutatások nagy része a permakultúrát más területekkel együtt vizsgálja, 

például a biodinamikus, ökológiai gazdálkodással, vagy az agrárökológiával. Véleményem szerint a 

permakultúra, más koncepciókkal és tudományterületekkel ötvözve egy hasznos eszköz lehet a 

kezünkben, hogy megoldást keressünk korunk egyes problémáira, hiszen ez egy holiszitikus, 

rendszerközpontú szemléletmód amely számtalan stratágiát, alternatívát kínál a fenntarthatóság 

mindhárom pillérére. Mivel a permakultúra alapja a hasznos és kedvező hatású tervezés, Bill Mollison, a 

szemlélet egyik alapítója szerint, így a tervezés folyamatát, mikéntjét választottam a dolgozatom 

témájának. 

A dolgozatom és a tervezési projekt célja elsőként az volt, hogy egy átfogó áttekintést adjak a 

tervezés elméleti hátteréről, összefoglalva a legismertebb nemzetközi irodalmat, továbbá az előnyeiről, 

lehetőségeiről. Ezenfelül szeretném bemutatni az elmélet gyakorlatban való alkalmázását, a Szennai 

Skanzen fejlesztésén keresztül illetve megvizsgálni, hogy van-e különbség vagy ellentmondás a kettő 

közt. Vizsgálni és népszerűsíteni kívánom az alternatívákat, amelyeket a permakultúrás tervezés, ez a 

holisztikus, rendszerszemléletű módszer kínál mind az agrártudományoknak, mind a vidékfejlesztésnek 

és más tudományterületeknek.  

A munkám hasznos lehet mindazoknak akik látnak fantáziát a permakultúrás tervezésben, 

szeretnének többet megtudni az elméleti hátteréről, és arról, hogyan működik a gyakorlatban. Azon 

döntéshozók és civilszervezetek a vidékfejlesztésben és az agrárszektorban, akik multifunkcionális, 

komplex, fenntarthatóságra törekvő projekteket kívánnak fejleszteni szintén hasznosnak találhatják az itt 

leírtakat. Végezetül munkámmal megcélzom mindazon gazdálkodókat akik szeretnének egy fenntartható 

jövőt biztosítani agrárökoszisztémáinknak. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A permakultúra definíciója, eredete, fejlődése, kritikái 

 

 Maga a kifejezés a permanens és a mezőgazdaság szó összevonásából jött létre, manapság 

azonban már inkább a permanens és kultúra szavak fúzióját értik rajta. Azonban nem könnyű egy 

egzakt definícót adni, mivel egy széleskörű fogalomról van szó, amely sok szempontot és diszciplínát 

egyesít. Míg a permanens (= fenntartható) szót is, amely a permakultúra szívét képezi, nehéz 

definiálni. (HOLMGREN 2002) A fogalom idővel arányosan bővült ki (FERGUSON & LOVELL 

2014) ugyanakkor egy letisztázott definíció hiányát tapasztalhatjuk. Míg egyik oldalról ez problémás 

lehet, más oldalról nézve ez a hiány ad egy bizonyos szabadságot, hogy mindenki aki ezzel foglalkozik 

megfogalmazhassa, hogy neki személyesen mit jelent, a rendszer alapján amelyet ezzel a szemlélettel 

elért. Minden permakultúrás máshogyan definiálja a permakultúrát de vannak kulcsszavak, kifejezések 

amelyek újra és újra felbukkannak, mint a tervezés, tudatosság, etikák, elvek, kapcsolatok, 

rendszerszemlélet, fenntarthatóság, biomimikri (PÁSZTOR 2013). A permakultúrás irodalom kulcsszó 

elemzése alapján a fő témák a tervezés, mezőgazdaság, közösség, fenntarthatóság, rendszer és fejlődés. 

(FERGUSON & LOVELL 2014) Egy rövid definíció, amely jól az irányzat lényegi részét, ahogyan azt 

ma elfogadják: “A permakultúra a fenntartható kultúra etikus tervezése.” (MOORE 2009) A 

legszéleskörűbben használt, mondhatjuk a hivatalos, az Ausztráliai Permakultúra Intézet (HTTP 1) 

által is elfogadott definíció Mollison 1988-ban publikált verziója:  „A permakultúra (fenntartható 

mezőgazdaság) azon, mezőgazdaságilag termékeny ökoszisztémák tudatos tervezése és fenntartása, 

amelyek rendelkeznek a természetes ökoszisztémák diverzitásával, stabilitásával és rugalmasságával. 

A táj és az emberek harmonikus integrációja, amely fenntartható módon biztosítja számukra a 

táplálékot, energiát, menedéket és más anyagi vagy nem anyagi szükségleteket. Fenntartható 

mezőgazdaság nélkül nem lehetséges stabil társadalmi rend.” 

 A permakultúrát, de legalábbis valami hozzá nagyon hasonlót már jóval korábban is 

gyakorolták (WHITEFIELD 2004), bár a fogalmat Mollison és Holmgren csak az 1970-es évek elején 

fogalmazta meg Ausztráliában, miután felismerték a modern, konvencionális mezőgazdaság negatív 

hatásait. Elsőként úgy fogalmazták meg a permakultúrát, mint “egy interdiszciplináris földtudomány, 

vagy mintegy tudomány-szintézis amely valós hatásokat kíván elérni.” Az első, Permaculture One 

című publikációjukban a következőként definiálták: “ A permakultúra egy fogalom amellyel egy az 

ember számára hasznos évelő és önfenntartó növényekből és állatokból álló integrált, folyamatosan 

fejlődő rendszert jelöltünk.” (MOLLISON & HOLMGREN 1990) Később Mollison úgy jellemezte 

mint a növényi és állati rendszerek egy teljesen újfajta szintézisét, amelyben alkalmazták a teljes 
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rendszerszintű energia áramlások és az ökológia alapelveit. (MOLLSION 1988) H. T. Odum 

rendszerökológiai tézise és Yeomans kulcsvonal tervezési módszere nagy hatása volt a permakultúrára, 

csakúgy mint az akkori, kortárs fenntarthatósággal kapcsolatos kutatások, amelyek a permanenciát a 

fenntarthatóság szinonimájaként használták akkoriban, ugyanígy az évelők mezőgazdasági szerepével 

kapcsolatos kutatások. (FERGUSON & LOVELL 2014) A rendszerökológia szolgáltatta a tudományos 

alapokat, emellett a tájgeográfia és etnobiológia téziseit is adoptálták. (HOLMGREN 2002) A 

különböző elemeket (gondolatok, gyakorlatok, technikák) tehát, amelyeket a permakultúra használ, 

nem a permakultúrások találták ki (MOLLISON 1988; WHITEFIELD 2004; FERGUSON & LOVELL 

2014), azonban a holisztikus, tervezői hozzáállásukkal mégis sikerült ezeket az elemeket egy új és 

egyedülálló diszciplína keretében egyesíteni. (MOLLISON 1988) Miután a permakultúrát “feltalálták” 

és alkalmazták terület alapú tervezéseknél, rájöttek, hogy ezt a szemléletet, az etikákat, és a tervezési 

irányelveket alkalmazni lehet máshol is, hogy fenntarthatóbb és energia hatékonyabb rendszereket 

hozzunk létre. (HOLMGREN 2002) Így fejlődött tehát az eredeti, mezőgazdaságból induló koncepció 

a mai állapotáig. (MCMANUS 2010) 

 A fogalom más értelmezései is kialakultak, mivel a rendszer szemlélete és tervezési irányelvei 

felfoghatók úgy is mint egy fenntarthatóbb jövőképet célzó projektek létrehozására szolgáló keret. 

(HOMGREN 2002) Bizonyos megközelítés szerint a fogalom sokféle elképzelést egyesít egy koherens 

keretben (WHITEFIELD 2004), és mint egy, az ökoszisztéma utánzásán és a rendszer optimalizációján 

alapuló gyakorlatok adoptálását és értékelését biztosítja. (FERGUSON & LOVELL 2014)  

 A permakultúra pontos definíciójának hiánya, és a rendkívül széles spektruma miatt, és amiatt, 

hogy csupán kevés ember, akik Permakultúrás Tervezői Tanfolyamot (PDC) teljesítettek vagy 

közvetlen résztvevői voltak permakultúrás projekteknek, van tisztában a koncepcióval (HOLMGREN 

2002), kialakult napjainkban néhány félreértés és összetévesztés a fogalommal kapcsolatban.  

(FERGUSON & LOVELL 2014)  Néha ez a probléma, a permakultárs tervezés felületes használatával 

kombinálva, azt a veszélyt eredményezi, hogy nagy permakultúrás projektek jöhetnek létre csekély 

környezeti vagy etikai alappal. (HOLMGREN 2002) Ezek a félreértések jelentik többek között  a 

felfogást miszerint a permakultúra olyan rendszereket kíván létrehozni amelyek teljesen hasonlóak a 

természethez, míg a valóságban a természet az inspiráció a koncepció számára; olyan rendszerek 

létrehozását szorgalmazza amelyek ugyanazokat a működési elveket használják mint a természet 

(WHITEFIELD 2004), de azzal az alapvető különbséggel, hogy a permakultúrában az ember aktívan 

beavatkozik, hogy pótolja a hiányzó elemeket, és hogy a rendszer fejlődését vezesse. (MOLLISON 

1988) A cél tehát, hogy egyre hatékonyabb és fenntarthatóbb ember-alkotta rendszereket építsünk 

függetlenül attól, hogy ugyanúgy néznek-e ki mint a természetes ökoszisztémák vagy sem. 

(WHITEFIELD 2004) Egy másik nézet szerint a permakultúra ugyanaz mint az iparosodás előtti 
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paraszti gazdálkodás, azonban ma megvan a lehetőségünk, hogy sokkal diverzebb polikultúrákat 

fejlesszünk ki, mint őseink bármikor is tudtak (WHITEFIELD 2004) ezenfelül ez a fajta tudatos 

tervezési megközelítés forradalminak mondható. (MOLLISON 1988)  Azt mondhatjuk, hogy a 

permakultúra épít a tudásra amely felhalmozódott az idők során de próbálja integrálni a modern 

tudománnyal. Egy nagyon gyakori félreértelmezése a permakultúrának, hogy a fenntartható 

mezőgazdálkodás és ökológiai gazdálkodás egyik irányzata (NIGGLI 2015) és úgy is említik mint egy 

agroökológiai mozgalom vagy gyakorlat.  (FERGUSON & LOVELL 2014) A permakultúra és a 

fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok azonban inkább kiegészítik egymást mint ugyanazok: a 

permakultúra a tervezésre fókuszál, míg az utóbbi inkább a módszerekről szól. (WHITEFIELD 2004) 

 Úgy is tekinthetünk a permakultúrára mint egy “egyének és csoportok globális hálózata és 

mozgalma, amely bemutatja és terjeszti a permakultúrás tervezés megoldásait mutatva ezzel, hogy 

lehetséges komplex, absztrakt és forradalmi eszméknek hatást kifejteni, a pozitív alulról jövő 

kezdeményezéseken keresztül; mint egy kertészkedési rendszerre;  mint egy ellenkulturális életmódra 

amely holiszitikus keretet kínál az élet és az értékek újraalakításához egy kisszámú rétegnek akik 

készek mélyrehatóbb változásokra” (HOLMGREN 2002);  és mint egy nem pontosan definiált 

életfilozófiára. (MCMANUS 2010). Mint világkép, magába foglalja az elképzeléseket az ember és 

környezet kapcsolatáról, egy népszerű gyakorlat felé irányuló orientációt, és a társadalmi változás 

modeljét.  (FERGUSON & LOVELL 2014) Felismerve ezeket a jellemzőket és értelmezéseket 

Ferguson és Lovell (2014) a következő rétegeit definiálta a permakultúrának: “ A permakultúra egy 

nemzetközi és regionális mozgalom, amely terjeszt és gyakorol egy tervezési rendszert és a bevált 

gyakorlatok gyűjteményét. A tervezési rendszernek és a gyakorlatoknak a mozgalom által hordozott 

világkép ad kontextust.”  

 Látva ezt a sok megfogalmazást, feltehetjük a kérdést: miben speciális a permakultúra? A 

következőkben szeretném összefoglalni a szemlélet fő jellegzetességeit amelyeket a különböző szerzők 

leírnak. Az egyik specialitás, hogy a permakultúrások az önfenntartó agroökológiai rendszerek 

tervezése során az évelő kultúrák használatára biztatnak, míg e témában a tudományos vitáknak hosszú 

története van.  A permakultúrások azt szorgalmazzák, hogy az évelők legalább részlegesen váltsák ki 

az egyéves gabonákat amelyek sokkal több energiát és fenntartást igényelnek. (WHITEFIELD 2004; 

MOLLISON & HOLMGREN 1990) Ezt az elképzelést már Thoreau is felveti az 1850-es években aki 

a szelíd gesztenyét javasolja a kenyér helyettesítéséhez. (THOREAU 2004) Egy másik jellemző, hogy 

nagy hangsúlyt fektet a rendszer tervezése során az energia és a körforgások vonatkozásaira, 

szembenézve a ténnyel, hogy hamarosan energiaválság várható; meg kell próbálni alkalmazkodni 

ehhez, és korunk igazi kihívása, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni etikus úton. (HOLMGREN 2002) 

Ez a nyomatékosítás vezet ahhoz a megfontoláshoz, hogy egy önfenntartó rendszernek amelyet 
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tervezni kívánunk energia hatékonynak kell lennie, azaz elég energiát kell termelnie a saját 

fenntartásához, a visszaforgatáshoz, és többletet is a megalkotója szükségleteihez. (MOLLISON 1988, 

ARANYA 2012) A rendszer számára elérhető energia és erőforrások lehetnek a nap, szél, eső, föld és 

akár idő vagy hely, mindezekkel számolni kell a tervezés során. “Egy rendszerben rendkívül komplex 

kapcsolat hálózat jöhet létre a rendszeren belüli energia maximalizálás érdekében az energia végső 

kilépése előtt.” (CHRISTIE 1986)  A rendszer inputjainak és outputjainak és azok kapcsolatának 

vizsgálata az egészhez kulcsfontosságú téma. A lényeg nem a különálló technikák alkalmazásában 

rejlik, hanem a rendszer egészként való kezelésében és hogy lássuk, hogyan lehet a komponenseket 

legjobban megtervezni, hogy harmonikus működést teremtsünk; ez mutatja a rendszer szemléletet a 

permakultúrában. (WHITEFIELD 2004) A probléma megoldásra is fókuszál a permakultúra, arra, 

hogyan lehet a rendszerszintű problémákat hosszútávon kezelni (MCMANUS 2010), de a lehetőségek 

is fontosak, amelyek a legrosszabb helyzetekben is adottak. A permakultúrás stratégiák sikeres 

alkalmazása a harmadik világban sokszor ebben a lehetőség keresésben rejlik az akadályokon való 

rágódás helyett. (HOLMGREN 2002) Mint földhasználati megközelítés, az ökológiai regeneráció 

rendszerét jelenti amelyben az ember megélhetésének fenntartása elsődleges fontosságú. (FALK 2013) 

Ösztönzi az embereket, hogy megtervezzék környezetüket és egyre önfenntartóbb emberi településeket 

építsenek (MCMANUS 2010), és olyan tervezési módszert kínál, amely nem igényel speciális 

eszközöket csupán olyan tudást amely bárki számára elsajátítható. A permakultúrás megközelítés 

agroökoszisztéma tervezéssel kapcsolatos legjellegzetesebb vonásai a hangsúlyozás a terület 

specifikusságára, különösen a mikroklímákra; az elemek között különböző szinteken megjelenő 

hatásokra (a tábla léptékű polikultúráktól az agroökoszisztéma szintű földhasználat diverzitásig); és a 

térbeli kialakításra, amely elsődleges forrása a többszörös funkcióknak. (FERGUSON & LOVELL 

2014)  És végezetül, a koncepció egyedülálló módon fókuszál a fenntarthatóság társadalmi oldalának 

integrálására a tervezésbe, az emberekkel való törődés etikájának következménye képpen. 

(MACNAMARA 2012) 

 A nehézség, hogy alkossunk egy egzakt, megkülönböztethető leírást a  permakultúráról, az 

intellektuális szigor hiánya, és a populista kép amely él róla, megakadályozta a szigorú és 

szisztematikus megvitatást, így elszigetelte a koncepciót a tudománytól és akadémiai köröktől 

(HOLMGREN 2002; FERGUSON & LOVELL 2014), egyes lelkes korai reakciók és annak ellenére, 

hogy egyes akadémikusok mindig is kiálltak a fejlődéséért és terjesztéséért. (HOLMGREN 2002) A 

permakultúra az alkalmazott tudományok körébe tartozik mivel az emberiség hosszútávú anyagi 

jólétének fokozására törekszik, mindezt az ökológiai perspektíva használatával, így sokkal 

széleskörűbb használatra törekszik, mint a redukcionista nézetek, különösen a gazdaságcentrikusak, 

amelyek uralják a mai társadalmat. Ennek az ökológiai perspektívának köszönhetően nem 
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kizárólagosan materialista és tudományos, hanem van egy spirituális oldala is, amely a tudományos 

racionalizmus előtti kultúrák általános és meghatározó tulajdonsága volt. Habár alig veszünk tudomást 

a fenntartható kultúrák ezen vonásáról, szükségünk van egy spirituálisabb alapokra helyezett érték 

rendszerre ha fenn akarunk maradni. (HOLMGREN 2002) 

 Bár a permakultúra általánosságban elszigetelt a tudománytól, egyes kutatások vizsgálták a 

szociológiai, politikai, és oktatási aspektusai miatt (HOLMGREN 2002), és manapság van ahol az 

egyetemi képzés részévé vált, egyre több tudományos értekezés készül róla. Végül úgy is tekinthetünk 

rá mint ígéretes lehetőségek forrására más tudományterületek számára mint az agroökológia, mivel 

egyfajta keretet ad a tudás ötvözéséhez, és a bonyolult szocio-ökológiai nézetek szintéziséhez, 

ezenfelül egyedülálló tervezői megközelítése sajátos személetet biztosít amely sokféle vizsgálódási 

pontot ajánl az agroökoszisztémák kutatásához. (FERGUSON & LOVELL 2014)  

Amióta megalkották a fogalmat, mindig is erős kritikákat kapott a tudósoktól. Egyrészt 

kritizálták amiatt, hogy eltúlozza a komplex polikultúrák és évelőkön alapuló rendszerek 

produktivitását, másrészt az ökológiai elvek félreértelmezése miatt, és azért a tézisért, hogy a 

domborzat, kertek, tavak komplex alakzatai növelik a produktivitást, végezetül a komplex 

agroökoszisztémák tervezéséből és fenntartásából adódó veszélyek és problémák figyelmen kívül 

hagyása, a kortárs tudományos munkákra való hivatkozás hiánya, az idioszinkratikus és megtévesztő 

terminológia használata, az áltudományos behatások, és a majd minden műből hiányzó kísérleti 

szemlélet, és statisztikai elemzések miatt. (FERGUSON & LOVELL 2014; HARPER 2013) 

Akárhogyan is, a permakultúra nem egy specifikus recept, hogy mit kell tennünk, nem is a 

végpont. Inkább egyfajta állandó folyamata a természet változó körülményeihez való harmonikus 

alkalmazkodásnak, amely egy folyamatosan bővülő eszköztárat kínál, hogy segítsen minket komplex 

tervek kidolgozásában. (ARANYA 2012) 

  

2.2 A permakultúrás tervezés alapjai: etika és alapelvek 

„Az egyetlen etikus döntés, ha felelősséget vállalunk önmagunkért és 

gyermekeinkért.” (MOLLISON 1988) 

Miután az előző fejezetben felvázoltam a permakultúráról alkotott különböző nézeteket, most azoknak 

az etikai alapelveknek az ismertetésével folytatom, melyek kijelölik tervünk irányát, és vezérelnek a 

tervezés folyamata alatt. A morális törvények általánosságban korlátozzák azokat a személyes és 

társadalmi viselkedést irányító mechanizmusokat, melyeknek egyedüli célja az egyén önző 

érvényesülése és túlélése. Ezek a törvények azonban sosem lesznek hatékonyak, ha nincsenek jelen a 
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mindennapi cselekedetekben, és nem párosulnak tettekkel. A permakultúrát vezérlő morális törvények 

annak a társadalometikának a kutatásán alapulnak, mely a bennszülött törzsek primitív kultúrájában 

figyelhető meg leginkább: ezek a törzsi kultúrák, melyek viszonylagos harmóniában élnek a 

környezetükkel, sokkal hosszabb ideig fennmaradtak, mint újabb civilizációs kísérleteink bármelyike. 

Bár ezek a mind morális, mind tervezési alapelvek modern életmódunkban is tetten érhetőek, legtöbbjük 

szöges ellentétben áll a napjainkban elfogadott népszerű alapértékekkel, amelyek olyan időszakban 

váltak jelentőssé, melyben a rendelkezésünkre álló felhasználható energia mennyisége folyamatosan 

nőtt. Ezen alapértékek a limitált és csökkenő felhasználható energiamennyiség korában valószínűleg 

teljesen működésképtelenek, sőt destruktív hatásúak. (HOLMGREN 2002) 

A permakultúra három alapvető morális elvvel dolgozik, ezek közül is az utóbbi kettő logikusan 

levezethető az elsőből (HOLMGREN 2002, MOLLISON 1988): 

Törődés a Földdel: Ez egy rendkívül szerteágazó alapelv, de legfőképpen arra irányul, hogy az ember 

ökológiai hatását a minimumra csökkentse, vagyis pontosabban, hogy a negatív hatásokat pozitívra 

fordítsa (WHITEFIELD 2004), illetve az összes élőlény tiszteletére int. Ez az elv a korábban megjelent 

nagyobb ökológiai mezőgazdasági irányok tudományos és morális hagyományaira épít. „Az otthonról, 

országról, saját területről való gondoskodást úgy definiálja, ahogy azt a bennszülött kultúrák tették, 

illetve újabban a bioregionalizmus fogalmának segítségével. Ez az értelmezés felismeri személyes és 

kollektív felelősségünket az egyes természeti erőforrásainkról való gondoskodásban. A környezettudatos 

gazdálkodás etikája morális kötelességet szab, miszerint folyamatosan azon kell munkálkodnunk, hogy 

újabb és újabb kreatív megoldásokat találjunk arra, hogy hogyan tudjuk átruházni a föld felügyeletét 

kollektív struktúrákra. Ez teljes ellentmondásban áll a Nyugati Iparosodott kultúrában teljesen elfogadott 

gyakorlattal, mely a földet magántulajdonként kezeli, és egy egyén felügyelete alá rendeli. Továbbá, az 

összes élőlény tisztelete nem függ attól, hogy azok számunkra jelenleg mennyire hasznosak, hanem 

elfogadja őket, mint az élő Föld szerves részeit, melyek önmagukban is értéket hordoznak. A 

permakultúrás alapelvek olyan lehetőségeket ajánlanak arra, hogy kielégítsük szükségleteinket, melyek 

megengedik, hogy a többi faj is ugyanezt megtehesse.” (HOLMGREN 2002) Ezekkel az alapelvekkel 

teljesen összeférhetetlen a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlat, ahol az élelmiszertermelés ipari 

folyamatként van definiálva, melyben a növények és állatok miniatűr gyárakként üzemelnek. 

(GLIESSMAN 2006). A permakultúra első morális törvényének két fő gyakorlati következménye van: 

az embernek csökkentenie kell a szükségletei kielégítésére használt területet és olyan rendszereket kell 

kidolgoznia, melyek a lehető legkisebb mértékben térnek el a természetes ökoszisztémáktól. 

(WHITEFIELD 2004). 
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Törődés az emberekkel: Ez az alapelv a permakultúrát nyíltan emberközpontúvá teszi, melynek lényegi 

eleme az ember szükségleteinek kielégítése és törekvéseinek megvalósítása, mert hisz abban, hogy van 

elég eszközünk és tudásunk saját helyzetünk alakítására. (HOLMGREN 2002). Eszerint az emberi 

szükségletek kielégítésére összehangolt, a többi élőlényt is szem előtt tartó megoldásokra van szükség: 

felismerve, hogy az ember is egy része a Földnek, nem pedig különálló entitás. „Mindez az egyénnel 

kezdődik, de egyre tágabb körökkel folyton bővül, hogy magában foglalja a családot, szomszédokat, a 

lokális és a nagyobb közösségeket is. Ahogy csökkentjük a globális gazdaságtól való függésünket, és 

helyettesítjük azt helyi, lokális gazdaságokkal, úgy fog csökkeni a kereslet, amely a jelenlegi 

egyenlőtlenségeket erősíti. Tehát a „gondoskodj magadról elsőként” logikája nem felhívás az önzésre, 

hanem felszólítás, hogy az öngondoskodás és személyes felelősség útját járva boldogulj.” (HOLMGREN 

2002) 

Igazságos elosztás: Ez röviden annyit tesz, hogy csak azt vegyük el, amire igazán szükségünk van, 

minden mást osszunk meg: ahogy Gandhi híres gondolata is tartja „A világ erőforrásai elegendőek 

ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki 

mohóságát.” Tehát a felesleget meg kell osztanunk, aminek az is része, hogy a felesleges erőforrásainkat 

a Föld és azon emberek szolgálatába kell állítanunk, akik kívül esnek a felelősségünk és érdekeink 

közvetlen hatáskörén. Ez a gyakorlatban például azt jelenti, hogy sok földművelő közösségben, mint 

amilyen a permakultúrás is, hosszú életű, értékes fákat és erdőket telepítenek, mely egy hagyományos 

módja annak, hogy a gazdasági haszonszerzés igénye helyett előtérbe helyezzék a felesleges erőforrások 

és idő megosztását a jövő nemzedékek és a föld javára. (HOLMGREN 2002) Ezen alapelv tökéletes 

ellentéte a jelen mezőgazdaságnak, mely főleg az Első Világ technológiáját és olyan külső erőforrásokat 

használ, melyek csak egy szűkebb kör számára elérhetőek, ezáltal folyamatosan gerjeszti az 

egyenlőtlenséget, ami a fenntarthatóság ellenében hat.  (GLIESSMAN 2006) Ahhoz, hogy az igazságos 

elosztás alapelvét érvényesíteni tudjuk, először is fel kell mérnünk saját igényeinket. Az ökológiai 

lábnyom például egy viszonylag egyszerű módszer arra, hogy elemezzük és újragondoljuk igényeinket a 

természetes erőforrásokkal kapcsolatban (HOLMGREN 2002), mivel meghatározza annak az egy főre 

igazságosan jutó területnek a paramétereit, ami már elegendő lenne ahhoz, hogy szükségleteinket 

kielégítsük. 

Miután meghatároztuk az etikai alapokat, olyan módszereket kell kidolgoznunk, melyekkel át tudjuk 

őket ültetni az egyéni életünk, gazdaságunk, kertünk, földünk mindennapjaiba. (MOLLISON 1988) A 

permakultúrás elvek a természet rendszerszintű tanulmányozásán alapulnak, és azokon az ökológiai 

alapokon melyek komplex ökoszisztémákat irányítanak (WHITEFIELD 2004), ezért lehetőségünk nyílik 

arra, hogy a természet stratégiáit leutánozva tervezzük meg emberi környezetünket. (ARANYA 2012) 
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Emellett a permakultúra a világot, mint rendszert megfigyelő, „tervező gondolkodásra” is épít, mely 

szerint általános alapelvek világszerte alkalmazhatóak, hogy felgyorsítsák a föld és erőforrások 

fenntartható használatának poszt-indusztriális fejlesztését, és hogy segítsék a személyes, gazdasági, 

társadalmi és politikai újraszerveződést. (HOLMGREN 2002) 

Hozzá kell tenni, hogy a permakultúrás etikát tekintve általános a megegyezés a szakirodalomban, 

viszont a szerzők több különböző elvrendszert is kidolgoztak az ökológiai alapelvek és a Mollison által 

meghatározott viselkedésbeli alapelvek alapján (1988): 

1. Dolgozz a természettel együtt, nem pedig ellene. 

2. A probléma maga a megoldás. 

3. A lehető legkevesebbet változtass a lehető legnagyobb hatásért. 

4. Egy adott rendszer hozama elméletben végtelen. 

5. Minden kertészkedik: azaz minden hatással van a többire a rendszerben. 

 

Holmgren (HTTP 2, 2002) egy olyan összefüggő rendszerben tizenkét alapelvvé gyúrta össze a többi 

szerző által említett elveket, melyet a permakultúrások zöme magáénak vall: 

 

1. Figyeld meg és működj együtt! Ha időt szánunk rá, hogy a természettel közös nevezőket 

keressünk, olyan megoldásokat tervezhetünk, melyek mindig segítenek a konkrét helyzetben. 

2. Kösd meg és tárold az energiát! Ha erőforrásokat gyűjtünk és tárolunk, mikor bőségben 

vannak, felhasználhatjuk őket szükség idején. 

3. Érj el hozamot! Gondoskodj róla, hogy valóban értékes következménye legyen a befektetett 

munkádnak! 

4. Szabályozd magad és figyelj a visszacsatolásokra! A nem megfelelő tevékenységeket vissza 

kell szorítani, hogy jól működjön a rendszer. 

5. Használd és értékeld a megújjuló erőforrásokat és megoldásokat! Próbáld a lehető legjobban 

használnia a természet erőforrásait arra, hogy csökkentsd fogyasztói szokásaidat és függésedet a nem 

megújjuló energiaforrásoktól! 

6. Ne termelj hulladékot! Használd úgy az összes erőforrásodat, hogy semmi se menjen kárba! 

7. Tervezz a mintáktól a részletekig! Ha messzebbről szemléljük, a természetben és a 

társadalomban is felfedezhetünk mintákat. Ezek lehetnek tervünk alapjai, melyeket később egészítsünk 

ki a részletekkel! 

8. Integrálj elkülönítés helyett! Ha a megfelelő elemeket a megfelelő helyre tesszük, 

kapcsolatokat alakíthatnak ki, melyekkel segítik és erősítik egymást. 
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9. Használj fokozatos és kisléptékű megoldásokat! A kicsi és lassú rendszereket könnyebb 

fenntartani, jobban használják a helyi erőforrásokat, és fenntarthatóbb eredményekre vezetnek. 

10. Használd és értékeld a sokféleséget! A diverzitás csökkenti a rendszerek sebezhetőségét, és 

előnyére használja a környezet egyedi mivoltát. „A fajok és fajták diverzitása az, amire az embernek 

igazán szüksége van.” (MOLLISON 2002) 

11. Hasznosítsd és értékeld a határterületeket! Sokszor az egymás mellé helyezett elemek 

határfelületeinél figyelhetjük meg a legígéretesebb eseményeket, melyek egyben a legértékesebb, 

legproduktívabb, és igen sokszínű területei lehetnek a rendszerünknek. 

12. Reagálj kreatívan a változásra, és fordítsd azt előnyödre! Az elkerülhetetlen változás által rejtett 

lehetőségeket kiaknázhatjuk, ha tüzetesen megvizsgáljuk, és a megfelelő időben cselekszünk. 

Egy adott földterület alakításának tervezésénél elsődleges fontosságú a helyi anyagok, 

erőforrások használatának alapelve, csakúgy, mint a termelés diverzifikálása, hogy csökkentsük a 

veszélyeknek való kitettséget. Továbbá a vadvilág megőrzése és a biodiverzitás megóvása is nagy 

hangsúlyt kap a permakultúrában, például rovarhotelek és ökológiai folyosók kialakítása, vagy olyan 

növények telepítése által, melyek közvetlenül a vadvilágnak, így az embernek csak áttételesen 

hasznosak. (HOLZER 2011) A tervezés folyamatában fontos cél ezeknek az elveknek a szem előtt 

tartása, ahogy az ember igényeinek figyelembe vétele is, és az ezek közötti harmonikus kompromisszum 

megtalálása: minél jobb a terv, annál nagyobb fokú e két oldal integrációja. Végül pedig fontos, hogy a 

tervezéshez ki tudjuk választani a legmegfelelőbb alapelveket, melyekre építeni szeretnénk, hisz ahány 

szerző, annyiféle különböző elvvel találkozhatunk: mindig azokat kell előnyben részesíteni, amelyek a 

leginkább alkalmazhatóak a konkrét helyzetben. (ARANYA 2012) Ezeket aztán mint fogalmi 

eszközöket kezelhetjük, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak az ökológiai realitáshoz való etikai 

igazodás folyamatában.  (HOLMGREN 2002) 

Mollison Designer’s Manual (1988) című írása a legalaposabb mű a permakultúráról, amely 

részletesen kidolgozott elméleti és ideológiai keretet állít fel, viszont nem tartalmaz utalásokat a kortárs 

akadémiai munkákra. Holmgren 2002-es könyve már tudományosabb hangvételű, és az általa 

alkalmazott szisztematikus megközelítés rendkívül jó alapul szolgál a permakultúra etikájának 

kidolgozásához. Míg Whitefield 2004-es művében ökológusként vizsgálja a permakultúrát, addig Falk 

(2013) inkább mezőgazdasági szempontból teszi ezt. Aranya (2012) vázolja fel leginkább részletekbe 

menően a tervezés folyamatát, annak különböző fázisait, és a kialakítás során alkalmazható gyakorlati 

megoldásokat. A különböző szerzők és források között nem találtam ellentmondásokat, inkább egymást 

kiegészítő jellegűek, a permakultúra különböző területeit veszi górcső alá, viszont az etikai 

megfontolások és alapértékek, melyekre támaszkodnak, alapvetően megegyeznek. 
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3. MÓDSZERTAN 

A permakultúrás tervezés egy olyan rendszert jelent, amely bizonyos fogalmakat, anyagi 

eszközöket, és módszereket foglal magában olyan keretben, melynek célja, hogy az életet 

minden formájában segítse.” (MOLLISON 1988) 

3.1. A tervezési projekt háttere  

A skanzent 2013-ban egyesítették a Szentendrei Szabadtéri Múzeummal; és az új igazgató felvetette 

az ökomuzeumi koncepció honosítását az intézményben, amely elsősorban a skanzen helyi és 

szélesebb társadalmi beágyazódását jelenti, másodsorban a fenntarthatóság ideájának 

népszerűsítését. Mivel a skanzen nem csupán a régi épületek, a tradicionális életmód és szociális 

kontextus bemutatásra törekszik, hanem egy gyakorlatias tudást is kíván átadni a látogatóknak, így 

felmerült a permakultúra alkalmazásának lehetősége a területen bemutatva egy lehetőségét a 

fenntarthatóságra való törekvésnek. (ARANYOS 2014) 

A következőkben további okokkal szolgálok a permakultúra alkalmazására a skanzenben: 

● „Magyarországi viszonylatban az olyan gazdák nyerhetik a legtöbbet a permakultúrával, akik 

egyúttal  ökoturizmussal is foglalkoznak, mivel a permakultúrás gazdaság szebb, természetesebb 

tájképet nyújt. Többféle érdekességet lehet bemutatni a „városiaknak”, és különlegesebb termékeket 

lehet helyben eladni. Hasznos lehet még a nemzeti parkok, természetvédelmi területek, és az 

ivóvízbázisok területén gazdálkodók számára, jelentősen kibővítve lehetőségeiket. Mindezeken túl a 

permakultúra különösképpen javasolható olyan karitatív szervezetek számára, amelyek együtt élő 

közösségek létrehozásával szeretnének segíteni társadalmilag hátrányos helyzetű, fogyatékos, vagy 

lelkileg sérült embereken.” (BAJI 2013) Az idézet sok tekintetben rámutat a permakultúra 

alkalmazásának létjogosultságára egy skanzen esetében, jelen esetben a Szennai Skanzen esetében. 

Hiszen a skanzen többek között egy turisztikai intézmény, Szenna esetében ez kiemelt fontosságú, az 

ökomúzeumi fejlesztések  pedig egyértelműen összeköthetőek az ökoturizmussal. Tehát a Baji Béla 

által kiemelt szempontok, a táj szépsége, természetessége és annak megvalósulása a permakultúra 

által igenis nagy jelentőségű. Az idézet második bekezdését se nehéz a Szennai Skanzenre alkalmazni 

hiszen a skanzen elsősorban nem termelési egység hanem egy a társadalom életében fontos szerepet 

betöltő intézmény. 

● A permakultúra hangsúlyozása az adott terület specifikus vonásainak integrálására  a tervezés 

során (MOLLISON 1988) szintén releváns a szennai permakultúrás fejlesztés esetében, hiszen az a 

tény, hogy a tervezendő területen egy skanzen működik rengeteg különleges, egyedi szempontot rejt 

magában, melyet tervezés során tekintetbe kell venni. Elsősorban az épületek és a skanzen társadalmi 
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jelentősége az, amelyek ezeket az egyedi aspektusokat legjobban példázzák. És ezekben az 

aspektusokban rejlik az is, hogy személyesen miért találom alkalmasnak a Szennai skanzent egy 

permakultúrás gazdálkodást bemutató hely kialakítására, mert itt amellett, hogy valóban sok agrár 

jellegű, gyakorlati szempont is bemutatható, a permakultúra társadalmi oldala is kidomborítható. A 

permakultúra és az ökomúzeumi módszer közötti kapcsolatot Mollison (1988) idézete jól mutatja: 

„Egy tervezés a táj, az ember, és a régió társadalmában rejlő szakértelem egyesülése”  

Habár a permakultúra nem ugyanaz, ahogyan őseink éltek a modern idők előtt, mégis sok hasonlóság 

és kapcsolat fedezhető fela gyakorlatban ésa gondolkodásban is, tekintve, hogy a permakultúra egyik 

pillére a bennszülött törzsi kultúrák tanulmányozása volt. (HOLMGREN 2002; MOLLISON 1988; 

WHITEFIELD 2004) 

3.2. A tervezés helyszíne  

Szenna Somogy megyében, a Zselici-dombság északnyugati részén, 8 km-re Kaposvártól, a 

Deregényi-patak völgyében fekszik. Szenna területének egy része a Zselici Tájvédelmi Körzethez 

tartozik. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény a faluközpontban, a főút déli oldalán terül el. A néprajzi 

gyűjteményt az 1970-es évek elején a református templom és az egykori lelkészlak mellett 

alakították ki. Éghajlata kissé hűvösebb és csapadékosabb az átlagosnál, enyhe telű, szubmediterrán 

jellegű, gazdálkodás szempontjából kedvezőnek mondható. (JAKAB 2013; TAR 2014) 

3.3. A tervezésről általában  

A terv célja, hogy fenntartható és biztonságos helyet adjon minden élőlény számára a Földön, és 

ahhoz, hogy ezt elérje, a tervezőnek a következőket kell figyelembe vennie: 

● A rendszereknek, melyeket tervez, a lehető leghosszabb ideig kell fennmaradniuk, a lehető 

legkevesebb karbantartás mellett. 

● A rendszereknek, amelyeket a Nap energiája éltet, nem csupán önfenntartónak kell lenniük, 

hanem az őket létrehozó és kontrolláló emberek igényeit is ki kell elégíteniük. 

● Csak annyi energia használható fel a rendszerek létrehozásához és működtetéséhez, amennyinél 

többet azok élettartamuk alatt feleslegként biztosan eltárolnak (MOLLISON 1988), tehát az 

élőlények és struktúrák leghatékonyabb hálózatát kell felépítenünk, hogy az energiaforrás és 

azon helyek között, ahol a rendszerből elengedhetetlenül távozik energia, a lehető legtöbb 

energiát tudjuk generálni és eltárolni. (CHRISTIE 1986) 

„A tervezett rendszerben a hangsúlyt a biodiverzitásra (nem csupán a termelésre), illetve az 

ökoszisztéma ellenálló képességére kell helyezni, minden lehetséges ponton csökkentve a gépek által 
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felhasznált energia mennyiségét és a külső energiaforrások, illetve anyagok bevonását,” (FALK 2013) 

tehát a permakultúrának leginkább a lokálisan elérhető megújuló energiára kell támaszkodnia. 

(CHRISTIE 1986) Emellett egy rendszer előzetes tervezésébe a lehető legtöbb erőfeszítést kell 

fektetni, hogy megtakarítsuk a későbbi felesleges energiaráfordítást, mikor a rendszer már működésbe 

lépett. Egy másik hasznos tanács, hogy mindig használjuk azokat az anyagokat, elemeket, amiket már 

eredetileg is a területen találunk: először is őrizzük meg, amik a legjobbak, majd javítsuk fel, a többi 

talált dolgot, és csak legutolsósorban adjunk hozzá külső, új elemeket. (WHITEFIELD 2004) A 

rendszer minden elemének több funkciót is be kell töltenie, hogy növeljük a hatékonyságot, és egy-egy 

funkciót egyszerre több elemnek kell végrehajtania, hogy ezáltal biztonságosabb legyen a rendszer. A 

permakultúra szerint minden egyes eset egyedi, ezért minden tervnek a területen vagy a szociális 

kontextusban rejlő sajátosságokra szükséges fókuszálnia: ezek az egyedülálló jellemzők fakadhatnak 

egy-egy specifikus épületből, a vegetációból, talajtípusból, vagy épp a régió társadalmi és 

kereskedelmi kapcsolataiból. (MOLLISON 1988) Ebből adódóan szükséges, hogy mind az alapelvek, 

mind a módszerek, melyeket tervezésünk során alkalmazunk, összhangban legyenek a terület 

specifikus tulajdonságaival, és a helyiekkel is. Más szóval, arra használjuk a területet, amire a 

leginkább alkalmas, de helyezzünk ugyanakkora súlyt az emberek igényeire is.   (ARANYA 2012, 

WHITEFIELD 2004, FALK 2013) Végül pedig, miután megfigyeltük és analizáltuk a területet, 

alkalmazzunk apró változtatásokat, és csak azután lépjünk tovább a következő fázisra, miután 

megbizonyosodtunk arról, hogy a változtatás kifejtette pozitív hatásait. (ARANYA 2012) 

A legfontosabb tervezési eszközök Whitefield szerint (2004) a következők: 

● Zónákra osztás (zoning): Azokat az elemeket, melyek a legtöbb figyelmet igénylik, az emberi 

tevékenység központjához legközelebb eső helyre tegyük. 

● Szektorokra osztás (sectoring): Itt leginkább a terület és a külső hatások (pl. szél és nap) 

kapcsolatára kell koncentrálni, és úgy kell elhelyezni az elemeket a rendszerben, hogy ezek a 

kapcsolatok a lehető legelőnyösebbekké váljanak. 

● Hálózatok (networks): Ezeket akkor használjuk, mikor egy adott területen több központja is van az 

emberi tevékenységnek, illetve mikor azt tervezzük, hogy hogyan kössük össze a terv különböző 

elemeit, biztosítva a hatékony időfelhasználást.   

● Domborzati viszonyok (elevation): Az elemek elhelyezésénél vegyük figyelembe a domborzatot, a 

lejtésszögeket, a lejtők fekvését, a tengerszint feletti magasságot, és a környező területekhez képest 

mért relatív magasságot. 

A permakultúrában leginkább használt, legelterjedtebb eszközök pedig a következők: 



15 
 

● Kapcsolatháló elemzés (web of connections): Az elemeket körökbe és alrendszerekbe rendezve 

összeköthetjük a közöttük lévő kapcsolatok számától függően vagy az élettartamukra alapozva, 

és megfigyelhetjük a háló sűrűségét, vagy áthelyezhetünk elemeket, hogy növeljük a 

kapcsolatok számát. 

● A ráfordítás és teljesítmény mélyreható vizsgálata (Profound input – output analysis): Ha az 

egyik oldalon listázzuk az adott elemekbe és a rendszerbe fektetett forrásokat, a másik oldalon 

pedig a hozamaikat, összeköthetjük őket, hogy egyes elemekbe fektetett forrásokat más elemek 

hozamai teremtsék meg. Így megpróbálhatjuk elkerülni a külső forrásoktól való függőséget és a 

hulladék termelését: a cél az, hogy ne legyen kielégítetlen forrásigény, sem pedig kárba veszett 

hozam. 

● Véletlenszerű összeállítás (random assembly): Ha felsoroljuk a rendszer összes elemét és 

véletlenszerűen összekötjük őket egyetlen asszociációs módszer szerint (MOLLISON 1988), 

olyan új előnyös kapcsolatokat és összefüggéseket fedezhetünk fel, amelyek egyébként jó 

eséllyel kihasználatlanul maradnának. 

 

1. Ábra: A tervezés folyamatábrája (Forrás: ARANYA 2012; HTTP 3) 
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A következőkben röviden összefoglalom a tervezés folyamatát, bemutatva a fő lépéseket 

amelyek láthatóak a folyamatábrán. (1. Ábra) A permakultúrás tervezés hasonló a birtoktervezéshez és 

kerttervezéshez, az alapvető különbség az elvekben, etikában és a tervezői eszközökben rejlik. Mielőtt 

belekezdenénk magába a tervezésbe, elsőként elő kell készülni: meghatározni a szerepeket, 

körülményeket és az időzítséeket, határidőket. (Define roles, process) Az első nagy fázis a terület 

megfigyelése, felmérése, adatgyűjtés a szükséges háttérkutatások elvégzése. (Survey site) Egyáltalán 

nem jelentéktelen folyamat hiszen minden jövőbeni döntésünket ezekre az információkra alapozzuk 

majd. A permakultúrás szakirodalmak azt ajánlják, hogy amennyiben lehetséges, minimum egy teljes 

évet szenteljünk rá, vagy pedig legyen olyan résztvevő aki régóta ismeri a területet és ki tudja 

egészíteni a megfigyeléseket a saját tapasztalataival. A szennai fejlesztés esetében a teremőrök úgy 

gondolom, hogy be tudják tölteni ezt a szerepet, hiszen több éve (évtizede) ismerik a területet és a 

környéket. A megfigyelések során egyrészt vizsgálni kell konkrétan az adott területet (szektor és zóna 

analízis, talajfelmérése, vízrajz/gazdálkodás felmérése, domborzat megfigyelése, flóra és fauna 

felmérése, külső hatások mint szél, nap befolyása stb.) másrészt a környéket (domborzat!), a tájat, a 

települést, és a lehetséges erőforrásokat, infrastruktúrát, meglévő elemeket stb. Emellett, fel kell mérni 

minden lehetséges résztvevő igényeit, képességeit, korlátait, a területről alkotott jövőképét, gonolatait a 

tervezés szempontjából, a szociális hátterét a projektnek, az adott területnek. 

Ezután következik a második nagy lépés, az összegyűjtött információk elemzése, analízise mely során 

determináljuk a tervezendő rendszer céljait, funkcióit, határait, alrendszereit, elemeit, megvizsgáljuk a 

permakultúrás etikák és elvek szemszögéből és egyéb elvek alapján melyek a résztvevők értékeit 

tükrözik. Igyekszünk lefektetni SMART célokat. (Identify functions,  SMART goals, Choose elements) 

Az analízist követi maga a tervezés mely tulajdonképpen a kiválasztott elemek és alrendszerek 

koherens rendszerbe illesztése, integrációja, a kiválasztott funkciók és célok alapján. (Placement, 

Integration) Az elemek olyan módon való elhelyezése, hogy lehetőleg maximalizáljuk az egymás 

között létrejövő kapcsolatok pozitív hatásait. Végső soron a tervezést, az alaptérkép és a különböző 

rétegek segítségével, konkrét tervekbe, alaprajzokba öntjük, melyben pontosan meghatározzuk az 

elemeket és azok helyét. Ezután következhet a megvalósítási és fenntartási terv.  

A következő stádiumok a megvalósítás, a fenntartás, az értékelés, és a visszahatások. (Implementation, 

Maintenance) Fontos megjegyezni azonban, hogy a permakultúrás tervezés egyik alapelve, hogy 

lehetőleg az időnk 80%-át szánjuk a tervezésre és a megvalósításra és csupán 20 %-át a fenntartásra. 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Előkészületek 

Mikor megtudtam, hogy van lehetőség a tervezésre a skanzenben, elsőként találkoztam a vezetőkkel, 

hogy tisztázzuk az alapokat, aztán egyszer megnéztem a helyszínt és jegyzeteket készítettem. 

Összeszedtem a gondolataimat a skanzen és a permakultúra kapcsolatáról, és felsoroltam egyes 

elemeket amelyek megvalósíthatóak a területen. Ezután átadtam az előzetes tervezési javaslatom amely 

a korábban leírt részleteket tartalmazta (megállapodások, feladatok, szerepek, vállalások, határidők). 

Ez esetben két alapvető szempontot kellett figyelembe vennem a tervezés során, mivel egy skanzen, 

amely a régi épületek megőrzését és a tradicionális élet bemutatását szolgálja: először is a korhűség 

szempontját, a néprajzi forrásokat másodsorban pedig az ökomúzeumi koncepciót. 

 Az előkészületek alatt, Aranya folyamatábráját vettem alapul a tervezési folyamat keretének 

kidolgozásához (1. Ábra) de néhány lépést elhagytam, és adtam hozzá mást. A tervezés menetének 

folymatábrája, kerete a második ábrán látható. Ahogy látható, a végleges tervezési koncepció, a 

további fejlesztés, a megvalósítás, és a fenntartás egyfajta körfolyamatot alkotnak, így adva lehetőséget 

a járulékos tervezésnek. Ezenfelül, hozzá  kell tenni, hogy a permakultúrás tervezés egy nagyobb 

projekt részét képezi a skanzenben: szeretnének többek közt egy új fogadóépületet, új kerítést és más 

fejlesztéseket is. Ezeket integrálnom kellett a tervbe és figyelembe kellett venni a jelenlegi állapotokat 

és vizualizálni a jövőbeni fejlesztések utáni állapotokat. Ezenfelül igyekeznem kellett a helyiek és az 

alkalmazottak igényit is tekintebe venni. A felmérések során főleg helyi borászokkal is interjúztam a 

hagyományos szőlőművelésről. 
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2. Ábra: a tervezési projekt kerete és folyamatábrája  

4.2. Terület felmérés 

A megfigyeléseim és a felmérések során Aranya terület felmérő útmutatóját használtam. 

(ARANYA 2012, HTTP 3) A terület permakultúrás szempontból közepes nagyságúnak mondható, 

körülbelül 1,5 hektár. 

Elsődleges területhasználat:  A terület elsősorban mint skanzen működik, fő tevékenysége tehát 

a Zselici tájegység építkezésének, néprajzának bemutatása a látogatók számára. A porták, épületek 

bemutatása, karbantartása, megőrzése a legfontosabb tevékenység. 

Elsődleges mezőgazdasági tevékenység: A területen bemutató jelleggel folyik mezőgazdasági 

tevékenység, az élőmúzeumi helyszínek segédletéül, célja tehát elsősorban nem a termelés. A területen 

juh tartás (cigája és merinó fajták) folyik, ehhez kapcsolódóan a terület nagy részét elfoglaló gyep 

legelőként illetve kaszálóként funkcionál. Baromfitartás folyik a Kisbajomi porta hátsó részében, csirke 

és liba alkotja az állományt.  Az előkertekben bemutató jelleggel gyógynövénytermesztés folyik, ami a 

somogyszobi porta füvesasszony élőmúzeumi szerepet segíti, továbbá a kaszálóréten gyógynövényeket 

szoktak gyűjteni. Ezenfelül a 2013-ban kialakított két egynyári kertben (a rinyakovácsi és a csökölyi 

portán) zöldségeket és fűszernövényeket termesztenek a teremőrök, az itt termelt zöldségeket a 

rinyakovácsi élőmúzeumi helyszín során hasznosítják. Végezetül nem elhanyagolható a gyümölcsfák 
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jelentősége sem mezőgazdasági szempontból, hiszen viszonylag változatos fajösszetételű, 

valószínűsíthetően régifajtájú gyümölcsfaállomány található a területen, amelynek a termését szintén a 

rinyakovácsi élőmúzeumi helyszín során hasznosítják, befőzik. 

Határok: A területet végig elég rossz állapotú drótkerítés határolja.  A terület határa mentén a 

templomtól a gépszín mögötti sarokig élősövény taláható melyet főleg gyertyán alkot. A területen belül a 

porták határait mogyoróvesszőből font kerítések határolják. 

Növényzet, flóra: Jelenleg a területen található növényállomány néhány idősebb faegyeden 

kívül, amelyek megőrzésre javasoltak, nem jelentős. (TAR 2014)  Néhány fa és cserje, kisebb 

növénysávok, valamint a 2013-ban kialakított ágyásokon kívül nem található itt jelentős növényzet. A 

terleten található faállomány domináns fajai  gyertyán, meggy, szilva, abundáns fajok a mogyoró, hárs, 

cseresznye, juhar, gyakori fajok: dió, akác, alma, körte alkalomszerűen megjelenő fajok a nyír, nyár, fűz, 

tölgy, szelíd gesztenye, jegenyefenyő, orgona, ritkábban fellelhető fajok a naspolya, birsalma, platán, 

japánbirs, cigánymeggy, barack, bodza. 

Állatok, fauna felmérés:  A területen tartott haszonállatok: juh, csirke, liba.  A felső részen és a 

telekhatáron található fasor élőhelyet ad mókusoknak, madaraknak. A területen sok helyen 

vakondtúrások árulkodnak a rágcsáló jelenlétéről, esténként pedig a denevérek felismerhetők a 

ciripelésük és reptük alapján. A teremőrök láttak már borzat, őzet a területen jelentősebb vadkár azonban 

nem jellemző a területen. Tavasszal gólyákat is látni és gémféléket. Ezenfelül róka fordul meg a 

területen és kóbor kutyára is volt példa már. Végezetül a terület nedvesebb részein a hüllők is jól érzik 

magukat, sikló előfordul a területen. Az egyéb állatfajok (ízeltlábúak, kétéltűek, madarak) diverzitásának 

pontosabb felmérésére nem volt lehetőségem de általánosan elmondható, hogy a terület nagy 

fajgazdagságú, és sok élőlénynek ad élőhelyet amit erősíteni kéne a jövőben. 

Struktúrák: A területen sok épület található, hiszen mint skanzen a hagyományos Zselici 

építészetet kívánja megőrízni, ennek érdekében jelenleg 5 porta a házakkal gazdasági épületekkel együtt 

(összesen 13 épület és 10 gazdasági épület) fekszik a terület nyugati részén, viszonylag sűrűn (a porták 

jelenlegi terültete az eredeti telekméretek felét teszik ki), ezenfelül a református parókia és templom, két 

pince, egy présház, továbbá egy gépszín helyezkedik el a skanzen területén. Természetesen ezek az 

épületek a gépszín kivételével történelmi szempontból fontosak, állami védelmet élveznek, így nem 

szabad se átépíteni, se modernizálni. A jelenlegi bejárattól indul egy sóderágyas út amely a parókia 

mellett majd a porták előtt végighaladva egészen a gépszínig vezet. A területen vizesárok húzódik. 
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Eszközök: A területen a legnagyobb eszköz szükséglete a karbantartási műveleteknek van. A 

rinyakovácsi porta hátsó felén található istálló szolgál jelenleg az eszközök tároló helységeként és 

műhelyként. A felszereltség többnyire kielégítő, kisebb-nagyobb szükségletek jelentkeznek. 

Események: A terület elsődleges funkciója, azaz a látogató fogadás miatt, az események kiemelt 

fontosságúak a Múzeumnak. Az év során négy nagy rendezvény szokott lenni, Húsvétkor, Pünkösdkor, a 

Múzeumok éjszakáján, és Márton napkor. Továbbá tematikus hétvégék szoktak lenni 8-10 alkalommal. 

Ezenfelül a nyár során táboroknak ad otthont a skanzen, van saját tábora is. 

Megközelíthetőség, belépési pontok, és utak: A terület határán négy helyen van kapu, ebből a 

fő bejárat a terület északi határánál van, ezenfelül több kisebb bejárat van, rossz állapotban lévő kapuk. 

A főbejárattól a gépszínig kavicságyas út visz, itt van a legtöbb forgalom, a látogatók ezen az úton 

közelíthetikmeg a portákat. A haranglábtól visz fel egy ösvény a pincékhez és a présházhoz, az ösvény a 

legelőn keresztül visz, fűvel borított, fűnyírással tartják rendben. Az út mellett futó vizesárkon öt helyen 

van gerendákból készült átkelőhely. 

Biztonsági kérdések: A vizesárkok, főleg a mélyebb szakaszok a gyerekek miatt, a kutak és 

kerítések szintén lehetséges veszélyforrások. A skanzen mellett húzódó főút nem kifejezetten forgalmas 

és jól el van választva a skanzetől tehát nem jelent veszélyt.  

Vadvilágnak élőhely, ökológiai folyosók: A terület határán végigfutó sövény illetve fasor, a 

terület déli felén a présháztól lefutó fasor, és a pincék között található ritkás faállomány, ezenfelül a 

templom körül található faállomány együttesen egy zárt kört alkot a terület körül mely ökológiai 

folyosóként is szolgál, továbbá a terület mellett futópatak szintén ökológiai folyosó. A legfontosabb a 

terület keleti határán, a kerítés mentén, a pincék mögött húzódó fasor, ami sok élőhelyet biztosít a 

vadvilágnak. 

Zóna analízis 

Egyes Zóna: a lelkészház funkcionál főépületként jelenleg, ez tehát a legforgalmasabb hely, 

ezenfelül a templom, a porták és a sóderágyas út azok a területek illetve épületek ahol a látogatók és a 

dolgozók legtöbbet megfordulnak. 

Kettes Zóna: A juhok karámja, egyéb épületek, a gépszínház, a portákhoz tartozó telkek, a 

pénztár melletti terület, és az ösvény jelenti a második zónát,ahol kevesebb a forgalom mint az első 

zónában de szintén jelentős, napi szintű. 

Hármas Zóna: a legelők és kaszálók, a komposzt helye, a bejárattól balra fekvő terület. 
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Négyes Zóna: a templom mögötti terület, a temető területe, a pincék ésprésházak melletti terület 

és a gépszín mögötti terület a legkevésbé forgalmas területek ahova szinte csak a karbantartó jár. 

Ötös Zóna:  a terület keleti határán, a kerítés mentén, a pincék mögött húzódó fasorképviseli az 

ötös zónát, ami a legtermészetesebb, legérintetlenebb része a területnek és ahol a vadvilág is a legtöbb 

élőhelyet taláhatja. 

Szektorok és mikroklímák: A napfény és csapadék mennyisége, kevés kivétellel, 

mezőgazdasági szempontból minden évben kielégítő. Területének nagy részén 700-750 mm az évi 

átlagos csapadékösszeg. Az aszály igen ritka jelenség ezen a vidéken, de a tavalyi évben a  csapadék 

mennyisége mélyen alatta maradt a megszokottnak. A napsütéses órák száma 1950-2050 óra/év. Az évi 

középhőmérséklet 9,8-10,7 C° közötti, összességében a terület a Dunántúl DK-i, melegebb feléhez 

tartozik. Az évi hőmérséklet maximumát júliusban éri el, értéke átlagosan 20-20,5 C°, területén ÉNY-i 

szelek jellemzőek. A vidék a mediterrán, illír, pannon, és gyakran az alpi flóra növényeinek 

határzónája. (JAKAB 2013) Elsődleges korlátozó tényezők a bejövő energiák miatt A domborzati 

tényezők, az épületek, és a fák miatt az árnyékolás egy korlátozó tényező. Ezenfelül vannak fagyzugos, 

fagynak jobban kitett részek, és a szélnek szintén jobban kitett területek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ábra: a skanzen lejtőprofilja 

Veszély: Nagy esőzések után a víz fenyegető tényező, a porták vizesedhetnek, és árvízre is volt 

példa (kiöntött a patak). Tűzesetre egyszer volt példa a dolgozók emlékezete szerint, a szomszédos füves 

terület gyulladt ki de a tűz nem terjedt ki a skanzen területére, idejében értesítették a tűzoltókat. Ehhez 

hozzáfűzendő, hogy a paplak és a templom mögött futó út ami felmegy a dombtetőre a tűzvédelem miatt 
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lett létrehozva, hogy a tűzoltók fel tudjanak menni abból az irányból is. Ezenfelül a beton víztározó 

kérdéses, mint szennyező forrás, mert ebben vegyszeres oldat volt amiben a gerendákat kezelték, ennek 

a felméréséhez szakértő kell, de nagy valószínűséggel már nem tartalmaz vegyszer maradványokat.  

Fő lehetőségek hozam elérésére a bejövő energiákból: A terület vízgazdálkodásából és a szél 

felhasználásval energiát lehetne megkötni  (tó, gravitációs öntözés,szélkerék), és a nap energiáját is 

jobban lehetne hasznosítani (vegetáció, passzív módon, napaszaló). 

Rendkívüli időjárás nyomai: Nem igazán jellemzőek az extrémitások, nagy szélviharok 

egyszer-egyszer előfordulnak, amelynek a nyomai a porták zsúptetőin láthatóak ( pl.: a somogyszobi 

portán a gazdasági épületek teteje), ezenfelül hirtelen nagy esőzések is előfordulhatnak tavasszal.  Az 

elmúlt húsz év alatt volt rápélda, hogy a patak kiöntött de csak egyszer és azóta az önkormányzat 

megcsinálta a patakárkot. 

Vízrajz és vízgazdálkodás: Nagyobb víztömeg vagy annak lehetősége: jelenleg nincsen 

nagyobb víztömeg, tó a területen egyedül egy beton víztározó van, ami meg van telve vízzel de ez 

jelenleg használaton kívül van. Tó létesítésére van lehetőség, illetve kisebb madáritatók létesítésére is, 

hiszen a területen sok víz folyik keresztül kihasználatlanul. 

Folyók, patakok, vízfolyások, csatornák, vizesárkok: A terület mellett fut a Deregényi patak, 

ezenfelül a patakkal párhuzamosan a porták előtt futó út mentén vizesárok található ami a területen 

összegyűlő vizet a patakba vezeti. 

Kutak, furatok: a területen három használható nyitott kút van, a rinyakovácsi, a csökölyi, és a 

somogyszobi portán, ezenfelül van egy lefedett kút a paplak előtt amiből a vizet egy tartályba 

szivattyúzták a paplakba de a szivattyú jelenleg nem működik és a tartály is jukas. Ezenfelül van egy 

kerti vízcsap a paplak sarkán, és a harangláb mellett a portasorral szemben, ami a fenti vízcsapból kapja 

a vizet. 

Esővízgyűjtés: a paplak és a templom ereszcsatornázva van de nem hasznosítják a vizet, a többi 

épületen nincsen eresz. 

Tárolás, víztartalékok: komolyabb víztárolásra nincsen lehetőség a területen jelenleg, egyedül a 

kutak funkcionálnak tárolóként. 

Víz körforgás, vízkezelés (kezelő rendszerek)The grey and black water from the parsonage 

(where the toilets and kitchen are) goes into a septic tank next to the parsonage (at the northern side, ~5 

m; ~10 cubic m) which is emptied about 8 times a year. 
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Talaj: A talaj agyagos-homokos felépítésű, lösztakaróval borított, középkötött, nem karbonátos 

vályog, természetes termőképesség zömmel közepes, a magas talajvízszint miatt inkább csak a magasabb 

területeken használható zöldségtermesztésre. (JAKAB 2013) 

A területen négy helyen végeztem talajvizsgálatot illetve vettem talajmintát. Ennek eredménye 

(táblázat) a mellékletben megtalálható. A talajtakaró elég diverz hiszen ez régóta bolygatlan talaj, 

megtalálhatóak a nitrogén megkötőfajok, a fűfajok is elég diverzek, és egyéb fajok (például 

gyógynövény fajok, réti virágogfajok) is megtalálhatóak. A talajélet közepes, földigilisztát több helyen is 

találtam, ezenfelül sok pókfaj, más rovarfajok, lepkefélék fedezhetőek fel, továbbá vakondok is éla 

területen, a túrásaik több helyen is láthatóak. A talaj a területen többnyire nagyon hasonló, nincsenek 

kiugrások az eredményekben,  valóban elég agyagos a talaj, enyhe nedvesítés után könnyen 

gyurmázható, formázható, ugyanakkor könnyen hasad ha kinyújtani próbáljuk, és nem szívja fel teljesen 

a vizet ami a löszös, homokos jelleget mutatja. A gyurmázott golyót ha megpróbáljuk kinyújtani szinte 

egyből eltörik, hasad. A talaj tapintása puha, enyhén morzsalékos. Annyit érdemes még megemlíteni, 

hogy a gépszín alatt a területet feltöltötték, cserép és tégla törmelék került alá amit egy sík földréteggel 

fedtek le. 

A terület fennmaradó korlátozó tényezőinek meghatározása: A területen található faágak, 

lemetszett vesszők nem hasznosulnak, elégetik őket többnyire. A gyümölcsfák termésének egy része 

nem kerül feldolgozásra, ez a fák alatt marad. A tetőkről lejövő esővizet nem hasznosítják. Az intézmény 

funkciója mint skanzen: megőrzés, hitelesség, eredetiség megtartása korlátozó tényező. A füves területek 

(legelők, kaszálók, udvarok) szintén korlátozó tényezők, mert nagy energia és idő befektetés a 

karbantartásuk, ráadásul nincs megfelelően hatékony eszköz. 

Közművek a területen: A terület nincsen csatornázva, a paplak előtt van egy szennyvíz ülepítő 

amelyet évente ürítenek. Áram van a paplakban és a portákban is. A paplakba a tűzhely gázpalackal 

működik illetve a mosdók is itt találhatóak.  Az elektromos vezeték a paplakból megy a portákhoz, a föld 

alatt nagyjából fél -egy méter mélyen, leállások csökölyinél, rinyakovácsinál és a somogyszobi portánál, 

az áramot főleg világításra használják. A víz egyedül a paplakba van bevezetve. A tetőről lejövőesővizet 

az ereszcsatornák a vizesárokba vezetik ahonnan a patakba megy. 
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Helyi erőforrások: 

● Legközelebbi telepek: a legtöbb dolgot Kaposváron szerzik be, a szerszámokat egyéb 

anyagokat, a mezőgazdasági árukat a kaposvári Hélia kertészetben szerzik be. 

● Helyi szolgáltatások: a faluban van két kis bolt, posta, óvoda, több helyen falusi turizmus, 

iskola, és önkormányzat könyvtárral, művelődési házzal.  

● Helyben rendelkezésre álló erőforrások:  a szalmát, tejet egy helyi gazdától szerzik be, a 

szükséges faanyagokat az erdészettől, a palántákat, magokat, élelmiszereket a helyi kisboltokban, az 

állatoknak takarmányt Kaposszerdahelyen szerzik be. Igyekeznek cseréléssel beszerezni a szükséges 

dolgokat, birkával, befőttel fizetni pénz helyett. 

● Természetes erőforrások: a területen illetve a falu környékén található mogyoróbokrok 

vesszői kerítésfonáshoz, a területen található fűzfák vesszői a foglalkozásokhoz, a legelőkön található 

gyógynövények a somogyszobi élőmúzeumi helyszínhez hasznos alapanyagok. 

● Újrahasznosítható (kihasználatlan) erőforrások: a terület felső szélén lerakott szétszedett 

épület gerendái, a területen több helyen található kidőlt fák törzsei ( kidőlt almafa különösen!), a 

gerendák áztatására használt beton víztározó, a focikapauk faanyaga, ezenfelül a háztartási hulladékok 

egy része ( pl. papírhulladék mulcsozáshoz). 
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4. Ábra: a terület felméréseinek vizuális összefoglalása (forrás: szerző) 

4.3. Igényfelmérés, szociális felmérés 

Az interjúzás során a következő kérdéseket tettem fel (a kérdések kidolgozásában Aranya 

tervezési segédleteit vettem alapul, azonban mivel nem egy klienst hanem egy intézményt érint a 

tervezés így sokban változtattam a kérdéseken): 

● Mi a véleménye a jelenlegi helyzettel kapcsolatban? Mi az ami jól működik és mi az 

ami nem? Elsősorban a területtel, a kertekkel kapcsolatban, másodsorban általánosan az 

intézménnyel kapcsolatban? A jelenlegi helyzettel többnyire elégedett mindenki, vannak kisebb 

problémák amelyek többeknél felmerültek de általánosan elmondható, hogy jónak ítélik a jelenlegi 

helyzetet. Kiemelték többen, hogy a veteményes kertek a portákon jól működnek, érdekesek. Az 

élőmúzeumi helyszínek szintén beválnak, jók a programok és az alkalmazottak tudása is nagyobb 
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szerepet kapott. A felmerülő problémák a következők: elsősorban a birkák tartásmódját említette 

szinte mindenki, illetve a tyúkok tartása se teljesen jól működik, a területen található nyír illetve 

nyárfa állománnyal kapcsolatban is fogalmazódtak meg negatív vélemények (tavasszal virágzás 

idején kellemetlen, ezentúl a hitelesség kérdése), aztán a területvízgazdálkodása, elsősorban a 

porták vizesedése okoz gondot, illetve a tetők állapota. A kenyérsütés nem funkcionál mert nincsen 

megfelelő kültéri kemence, a portán lévő kemencék pedig túl füstösek. A látogatófogadás 

színvonalát is lehetne emelni, több szemetes edény kihelyezését vetették fel, pihenőhelyek, padok 

kialakítását, ezenfelül különböző attrakciókra, programokra lenne szükség. Felmerült az is, hogy a 

szőlőt kapálni kell ami sok energiát vesz igénybe ezzel szemben a permakultúrásgondolkodás nem 

támogatja a talajmunkákat, tehát ha a permakultúrás gondolkodást szeretné bemutatni az intézmény 

akkor a szőlőben se kéne kapálni hanem valamilyen más agrotechnikai megoldást kéne találni. 

Ezenfelül a belépő árát van aki túl magasnak tartja, emellett a helyi termelőket is jobban be kéne 

vonni. 

● Milyen igényei, elvárásai vannak a permakultúrás tervtől? Melyek azok a szükségletek 

amelyek prioritást élveznek és melyek másodlagosak?  A felmerülő legfontosabb igények a 

következők: hatékonyabb fűnyíróeszköz a karbantartónak, egyéb karbantartáshoz szükséges 

eszközök (bővítés, cserélés), szecskázó a mulcsozáshoz, favillák a szénaforgatáshoz, aszaló a 

gyógynövényekszárításhoz illetve a gyümölcsök aszalásához, több fa telepítése a területen az 

árnyék miatt, a pénztárfülke fűtésének, hűtésének megoldása, információs táblák kihelyezése (több 

nyelven). Kültéri kemence a kenyérsütéshez. A foglalkozások bővítését (kézműves foglalkozások), 

az intézmény marketingjének javítását, tetők rendbetételét, rezsó helyett kemencét Somogyszobon, 

újabb élőmúzeumi helyszínek kialakítását, a főzéshez eszközbővítését ( edények, mérleg, habverő), 

illetve a kézmosás megoldását az élőmúzeumi helyszínen, gyapjú festéséhez alkalmas 

festőnövények telepítését, a somogyszobi helyszínhez használható egyéb növények telepítését 

(som, galagonya, bodza, vadrózsa, pemetefű), mangalica tartását említették mint másodlagos 

igényeket. 

● Milyen értékeket és víziót képvisel a skanzen? Mit kéne átadni, mi a szerepe az 

intézménynek? Hogyan lehetne ezen javítani, és hogyan kapcsolódik ehhez a permakultúrás 

fejlesztés? A harmadik kérdésemet illetően meglepően egybehangzó (és pozitív) vélemények 

hangzottak el. A felmerülő fejlesztések ötlete a többségnek tetszik, érdekesnek találják. A skanzen 

feladata a régi tudás átadása és a jelenkori alkalmazhatóságának bemutatása, egy kerek szemlélet 

átadása praktikus tudással. A hagyományos paraszti kultúrát annak fenntarthatósággal kapcsolatos 

aspektusaival bemutatni illetve felhívni a látogatók figyelmét az ökotudatosságra a permakultúra 

segítségével. A falu lakosságának helyben maradásának segítése, a régi értékek megőrzése és 
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közvetítése emellett egy új, modern de a régire építő tudás megalapozása szintén a skanzen 

feladatai. A permakultúrát erre alkalmasnak találják a legtöbben és támogatják, azonban felmerült, 

hogy a megvalósításnak átgondoltnak kell lennie, életszerűnek kell lennie, megfelelő szakmai tudás 

kell hozzá, továbbá az intézmény és a dolgozók egybehangzó támogatásával tud csak 

maradéktalanul megvalósulni és megfelelően működni, illetve a megvalósuló permakultúrás 

fejlesztést integrálni kell a skanzen víziójába, programjaiba. 

● Mennyi időt töltenek a területen? A területen töltött idővel kapcsolatban az derült ki, 

hogy a területen folyamatosan van valaki, hétvégén is, éjjel az éjjeliőr, nappal pedig a dolgozók. Ez 

permakultúrás fejlesztés tekintetében egy fontos megállapítás, mert így olyan elemek is 

bekerülhetnek atervbe melyek mindennapos törődést igényelnek (állatok tartása). 

● Melyek azok a korlátozó tényezők amelyek a jobb működést illetve a skanzen 

fejlesztését akadályozzák? Melyek az intézmény, a terület korlátozó tényezői és milyen személyes 

korlátozó tényezők vannak? A legfontosabb korlátozó tényező természetesen az anyagi háttere az 

intézménynek, de más tényezők is felmerültek, mint a humán erőforrás hiány, a szakmai tudás 

hiánya, az új fenntartó intézmény távolsága, az intézmény vezetőinek gyors változása, a dolgozók 

esetleges túlterheltsége, a lokális aktuális helyzet, közeli egyéb attrakciók és az egységes szemlélet 

hiánya. Hátráltató tényező még a területen a tulajdonjogok tisztázatlan viszonya, illetve 

megosztottsága ( állam-önkormányzat-református egyház). 

● Melyek a skanzen, a terület erősségei illetve milyen személyes erősségek vannak? 

Milyen kihasználatlan erősségei vannak a területnek vagy kihasználatlan egyéni képességei a 

dolgozóknak? A terület erősségeként elhangzott az intézmény mérete, ami garantálja a családias 

hangulatot, emberléptékűséget és a közvetlenséget a dolgozók között, emellett a skanzen és a falu 

illetve elsősorban az iskola viszonya. A programokban rendszeresen besegítő önkéntesek szintén 

egy fontos erőforrása a skanzennek. A terület felső része ahol a présházak vannak sok lehetőséget 

rejt magában, jelenleg nincsen kihasználva, ahogy a középső rét sem, szintén vannak kihasználatlan 

gazdasági épületek mint például a bognárműhely vagy a pálinkafőző műhely a somogyszobi 

portán. A területen van több kidőlt fa és egy régi épület fagerendái amelyek kihasználatlan 

erőforrások, az áztató beton víztározó szintén ilyen kihasználatlan objektum. A skanzen 

dolgozóinak szintén vannak esetleges kihasználatlan képességei, mint például van varrónő, vagy a 

karbantartó szőlész-borász ismeretei.     

● Ki milyen távon gondolkodik a skanzent illetően, meddig képzeli el önmagát az 

intézményben? Az intézményben dolgozók töbsége közép- és hosszútávon gondolkodik, általában 

több mint egy évtizedig szeretnének a területen dolgozni (nyugdíjazásig), ami szintén fontos 
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ténymegállapítás a permakultúrás fejlesztés szemponjából. Kivételt képez ez alól az intézmény 

jelenlegi vezetője, aki néhány évig szeretné ezt a pozíciót betölteni. 

● Milyen időkorláton belül kéne megvalósulnia a permakultúrás tervnek? Az utolsó 

kérdésemre általánosan az volt a válasz, hogy néhány éven belül kéne megvalósulni a 

fejlesztéseknek, ami 2-3 évet jelent és már 2015 őszén bele lehetne kezdeni. Néhányan azt is jól 

látták, hogy bizonyos rendszereknek sok idő, akár egy évtized is kellhet amíg beérnek. 

● Egyéb a területhez vagy a permakultúrás tervezéshez kapcsolódó hozzáfűznivaló? 

                                                                                      

 A felmérésből arra a következtetésre jutottam, hogy a tavaszi elbeszélgetés a permakultúráról 

hasznosnak bizonyult a skanzenben dolgozóknak, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a véleményükre, 

igényeikre, illetve tovább növelni az ismereteiket a témában, vagy ahogyan ők fogalmazták meg: 

ahhoz, hogy jól működjön a permakultúrás fejlesztés a területen az kell, hogy mindenki egységesen 

kiálljon ezért a szemléletért, és mindenki értse miről szól és miért csinálják. A gyakorlati szinten 

nagyrészt azokat a problémákat fogalmazták meg amelyek már korábban felmerültek, mint a 

birkatartással kapcsolatos problémák, a vizesedés, vízgazdálkodás, a felső terület elhanyagoltsága/ 

kihasználatlansága, pihenőhelyek, információs táblák és szakmai tudás hiánya, a tervezés során ezen 

problémák megoldására nagy hansúlyt kell fektetni. Az interjúzás nagyon bevált mert egyrészről 

sikerült felmérni az igényeket, a problémákat, másrészről betekintést nyertem a dolgozók gondolataiba, 

érzéseibe a permakultúrás fejlesztéssel kapcsolatban, és így remélhetőleg sikerült elérni, hogy 

mindenki számára kedvező terv valósult meg. 
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4.4. Analízis és tervezés 

 

 

5. ábra: a felmérések alapján készült SWOT elemzés 

A tervezés szakaszt egy SWOT analízissel kezdtem, amiben a felmérések erdeményét foglaltam 

össze. A különböző faktorok felsorolása után azt kell felismerni, hogy ezek hogyan függnek 

egymástól, hogyan hatnak egymásra. Például a veteményesek a terület erősségének számítanak, de 

még tovább lehetne fejleszteni az eddig nem használt szerves anyagokkal való mulcsozással. A 

látogatófogadás erősen függ a pihenőhelyek hiányától, és az élőmúzeumi helyszínektől. Ha 

bármelyiket a kettő közül fejlesztjük akkor a látogatófoadás minőségét is javítjuk. Az új 

élőmúzeumi helyszínek (szőlőhegyek) összefüggnek a helyi borászokkal, azaz a helyi közösséggel. 

Önkéntesek, szakdolgozók összeköthetőek a munkaerőhiánnyal és a karbantartó túlterheltségével, 

de az ökomúzeumi koncepcióval is hiszen a közösségi munka az egyik legjobb út ahhoz, hogy az 

emberek a sajátjuknak érezzék a múzeumot, jobban kötőjenek hozzá. A túlterheltség összefügg a 

nem megfelelő birkatartással is, ami veszély az egyéb kertekre, kultúrákra nézve is, pedig fel lehet 

őket használni a gyepterületek legeltetésére a cellás legeltetés bevezetésével. Egyéb kapcsolatok, 

összefüggések is felfedezhetőek a különböző tényezők között, ezeket igyekeztem felhasználni a 

tervezés során és arra törekedtem, hogy javítsam a helyzetet minimum befektetéssel maximum 
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hatásért, azaz erősítsem a gyengeségeket, megoldásttaláljak a veszélyekre, az erősségek és 

lehetőségek kihasználásával. 

Táblázat 1: Funkciók, Rendszerek & Stratégiák & Elemek Analízis 

Funkciók: Rendszerek & Stratégiák: Elemek: 

Bemutathatóság 

 

információs hálózat, 

élőmúzeumi helyszínek, 

események 

 

Információs táblák, 

foglalkozások, játékok, 

tematikus hétvégék 

 

Korhűség megőrzése 

 

szőlőhegyek, temetőkert, 

őshonos, korhű növények 

régi fajták, néprajzi kutatások 

 

Élőmúzeumi helyszínek fejlesztése 

 

új élőmúzeumi helyszínek, 

meglévők fejlesztése új 

programok lehetőségének 

megteremtése 

 

szőlő, kültéri kemence, 

víztározó, napaszaló 

 

Látogatófogadás minőségének 

javítása 

pihenőhelyek, árnyékolás, 

kültéri főzőhely 

új fák, padok, kültéri kemence 

Túlterheltség elkerülése, 

megszüntetése 

alacsony fenntartású rendszer, 

munkaerő ésszerűsítése, új 

technikák, önkénteskedés, 

szakmai gyakorlatok 

erdőkert, mulcsozás, cellás 

legeltetés, csirketraktor 

Terület vízgazdálkodásának 

javítása 

vizesárok rendszer, gravitációs 

öntözés, jobb elosztás, 

gazdálkodás 

tó, vizesárkok, csatornák, beton 

víztározó 

Biodiverzitás, természetesség 

növelése (esztétikailag is) 

hagyományos fajták és új fajok 

használata 

erdőkert, új fák, bokrok, 

növények, állatok 

Természetes élőhelyek kialakítása erdőkert, zóna 5 tó, fák, rovarhotelek 

 

A SWOT analízis után meghatároztam a tervezendő rendszernek a funkcióit és azt, hogy 

milyen stratégiákkal, rendszerekkel és elemekkel lehet teljesíteni ezen funkciókat. Az első öt 

funkció a kliensek igényei alapján lett meghatározva, a vízgazdálkodás javítása a terület 

energiahatékonyságát segíti, az utolsó két funkció pedig az ökoszisztéma szempontjából fontosak. 

Minden egyes funkciót több elem lát el, és minden egyes elemnek több funkciója van, így lehet 

elérni ellenálló rendszereket. A látogatófogadást például több szinten, több elemmel biztosítjuk a 

tervben, először is pihenőhelyek létesítésével, információs táblák kihelyezésével, aztán az 

élőmúzeumi helszínek fejlesztésével több érdekességet, élményt nyernek majd a látogatók. A 

bemutathatóságot szintén több elemen keresztül érjük el. A táblázat ezt foglalja össze, és ez adta az 

alapját a rendszernek , erre a mintára épült a fejlesztési koncepció. 

4.5. Elhelyezés és integráció 

Miután megvoltak az elemei a rendszernek azt kellett meghatározni, hogy hol legyenek 

elhelyezve az elemek, rendszerek és egymással legyenek-e kapcsolatban. A legtöbb elem például a 

szőlőhegyek, a temetőkert, a vizesárkok, a hügelkultúrák helye már adva volt a tervben, így csak 



31 
 

egy részük helyét tudtam szabadon kijelölni. A mangalicák tartásának helyét azért jelöltem ki a 

szőlőpince mögé, hogy a szaghatást elkerüljem, ne érje a frekventáltabb helyeket. Más elemek 

elhelyezésénél figyelembe vettem a minimum erőbefektetés a maximális hatásért elvet, a nagy 

komposztot például azért raktam a szántó és a mangalicák közé, mert így egyrészt nem kell sokat 

mozgatni a már meglévő komposztáló struktúráját, másrészt az anyagmozgatás miatt: a 

sertéstrágyát egyből komposztálhatják ott a kertekből származó szerves anyagokkal keverve majd a 

szántóra kijuttathatják az érett komposztot. Ezenfelül számba vettem a szektor és zóna analízist, és 

az emberek igényeit is.  

 

6. ábra: Az elemek és alrendszerek kapcsolathálózat analízise 

A kapcsolathálózat analízis (6. ábra) mutatja a fő elemek és rendszerek közti kapcsolatokat. Ezt 

elemezve lehet eldönteni, hogy mely elemeket kell közel helyezni egymáshoz, hogy a pozitív 

kapcsolatok létre tudjanak jönni, és melyikeket kell esetleg egymástól távolabb helyezni, mert 

különben negatívan hatnának egymásra. Az analízisből látható, hogy a rendszer legfontosabb része 

a komposzt, ezért döntöttem úgy, hogy a nagy komposzt mellett legyen egy kisebb is a 

baromfiudvarban. Szintén kardinális az öntözés megoldása, amire a gravitációs megoldás 

nagyszerű, de annak kiépüléséig is kell ideiglenesen biztosítani öntözési lehetőséget.  Az input-

output analízis (7. Ábra) részletesebben mutatja be a kapcsolatokat, amelyek elemzésével és helyes 

megtervezésével lehet elkerülni, hogy hulladék keletkezzen, és, hogy minden elem igénye biztosítva 
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legyen és minden elem produktuma hasznos legyen. Így a területen szükséges külső inputokat lehet 

csökkenteni az energia- és tápanyag körforgás biztosításával. 

 

7. Ábra:  A fő elemek input-output elemzése 
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A permakultúrás rendszer akkor jó és teljes ha megfelel a permakultúrás etikáknak és alapelveknek. Az 

alábbi táblázatok röviden összefoglalják, hogy a rendszer mely pontjai felelnek meg ezeknek az 

elveknek. Itt az ökológiai elvek alapján elemeztem a rendszert mert azt a legkönnyebb  láthatóan, 

érthetően megmutatni egy terület alapú tervezés esetén. 

Táblázat 2: Permakultúrás etikák alkalmazása a tervben 

A Föld védelme Az emberek védelme Igazságos elosztás 

vadvilágnak élőhely (zóna 5); a 

talaj védelme; szelektív 

hulladékgyűjtés; biodiverzitás 

növelése; ökológiai 

növényvédelem 

pihenőhelyek, információs 

hálózat, oktatás-tudástranszfer; 

hagyományok megőrzése; 

közösségi hely; helyi iskolával és 

termelőkkel való kapcsolattartás; 

egyeztetés, igényfelmérés az 

alkalmazottakal, helyiekkel 

tudás megosztása; 

önkénteskedési, gyakorlatszerzési 

lehetőség, árusítási lehetőség a 

helyi termelőknek, ételfőzés a 

látogatóknak 

 

Táblázat 3: Ökológiai alapelvek alkalmazására példák a tervben: 

Ökológiai elvek: Alkalmazás a tervben: 

Relatív elhelyezés komposzt-baromfi; tó-épület-spirál; malacok-szántó 

 

Természetes Talaj folyamatos takarás; mulcsozás; lowtillage-

csökkentett talajforgatás 

Helyi erőforrások gyógynövények; fűzfa vessző; mogyoró ágak; 

szalma, mulcsanyag 

Rétegzés (stacking) erdőkert; temetőkert 

Diverzitás régi hagyományos fajták; faj & fajta diverzitás 

Szegélyek erdőkert; tó; hügelkultúrák 

Biológiai erőforrások sertések; kacsák; tyúkok; növénytársítás 

Többszörös funkciók erdőkert; tó; tyúkok 

Többszörös elemek élelmiszer termelés; hulladékgazdálkodás; 

növényvédelem 

Nulla hulladék körforgás a komposzt-baromfik-veteményesek 

között; szelektív hulladékgyűjtés 

Mikroklíma gyógynövényspirál; hügelkultúrok; tó 

Együttműködés növénytársítás; erdőkert 

Szukcesszió erdőkert; megvalósítási terv 

Minták szintvonalak, spirál; vese; levél 
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4.6. A kész terv leírása 

  

8. Ábra: A szennai skanzen permakultúrás fejlesztésének tervrajza  

A kész tervet 15 egybefüggő részegység alkotja: 

1. Beton víztározó-áztató: A jelenlegi főbejárat nyugati felén a nagy fűzfa alatt található egy beton 

víztározó amelyet a múzeum alapításakor a gerendák vegyszeres áztatására használtak. A legelső 

teendő egy szakértő felkérése, hogy vizsgálja meg, nem maradt-e veszélyes vegyszermaradvány a 

beton víztározóban található vízben. Nagy valószínűséggel nem tartalmaz, és ebben az esetben 

lehetne használni a múzeumi foglalkozások során kender illetve len áztatására, ezenfelül 

víztárolásra. Kender és len áztatás esetén a vízáramlást ajánlatos megoldani a közeli kutakból való 

1. 

2. 3. 

4. 5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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vízforrás segítségével. Ezenfelül körbe kell ültetni vagy feketeribizlivel ( Ribes nigrum) vagy évelő 

növényekkel, írisszel (Szász Sándor helyi írisztermesztőtől beszerezhető) és kötözéshez növény, 

amelyek az esetleges szaghatást korlátozzák a pihenőhely irányába, továbbá ezt az árnyékos helyet 

kedvelik. 

2. Nagy pihenőhely: A fűzfától egészen a sóderágyas útig elterülő háromszög alakú részén a 

területnek, az első rinyakovácsi porta keleti felén lehetne létesíteni egy nagy pihenőhelyet ahol akár 

50 ember is kényelmesen le tud ülni és időt tölteni. Ide lehetne építeni egy kültéri kemencét és főző 

helyet, amelyet a rinyakovácsi élőmúzeumi helyszín is használhatná, továbbá gyümlcsöt is lehetne 

aszalni benne, és köré padokat létesíteni. Ha az út mellett taláható hársak megnőnek, akkor a 

pihenőhely északi fele árnyékos lesz. A kemence és padok pontos helye későbbi felmérések után 

jelölendő ki. Amennyiben lesz hely akkor a rinyakovácsi porta keleti oldala mentén ajánlom 

virágágyak telepítését írisszel, az említett helyi írísztermesztő javaslatai alapján, a jelenkori Szenna 

egyik különlegességét bemutatva. 

3. Veteményesek és baromfiudvar a porták területén: a jelenlegi kulcslyukkert és levél-kert jól 

funkcionál, ezért nem javaslom a felszámolásukat. A rinyakovácsi portán található levélkertben a 

növényfajokat úgy módosítanám, hogy nagyrészt a főzések során használandó fűszernövények 

legyenek benne, tehát fűszer és saláta kertté alakítanám, a korhűség megtartása mellett. A csökölyi 

portán pedig nagyobb tömeget termő zöldségfajokat ültetnék (zeller, karalábé, hagyma, cékla, bab 

stb.) illetve az arra a portára jellemző földiepret telepítenék jóval többet. A baromfi állományt 

növelném néhány kacsával (2 tojó, egy gácsér), amelyek a veteményesekben esetlegsen elszaporodó 

meztelen csigákat eltávolítanák. Továbbá gyöngytyúkot és esetleg réz vagy bronzpulyka 

beszerzését is javaslom, mivel ezek látványosak, látogatófogadás szempontjából pozitív attrakció 

lehet. Továbbá a porták kevésbé használt hátsó területeinek karbantartását lehetne részben 

megoldani csirketraktorokkal, amelyek egy egyszerű falécből, ágakból, és esetleg drótból készített 

könnyen mozgatható struktúrát jelent amibe a csirkéket lehet napközben tartani. Egy csirketraktorba 

max 5 csirke kerüljön egy időben, a méretük pedig legyen 60-70 cm magas, 150 cm széles és max 

3-4 méter hosszú a könnyű mozgathatóság és elhelyezés céljából. A mellékletben található fotó 

szolgálhat viszonyítási alapul. Ezenfelül a kisbajomi porta végén ahol lekerítették a baromfikat, a 

porta sarkában található gyümölcsfa mellé egy komposztáló hely létesítését ajánlom. Akár 

rakpalokból is összerakható, 2 méter hossszú és egy 1 m széles illetve magas struktúra legyen 

középen kettéválasztva, így ha az egyik megtelik akkor a másikba lehet rakni a növényi 

maradványokat amíg komposztálódik a másik. Ebbe a komposztálóba lehetne a két veteményesből 

illetve a rinyakovácsi élőmúzeumi helyszínen való főzésből felszabaduló növényi hulladékokat 
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továbbá a baromfik trágyájának egy részét, majd a kész komposztot a veteményesek trágyázására 

használni kora tavasszal vagy késő ősszel. 

4. Temetőkert: A temetőkertet köré birsalma sövényt kell telepíteni, 2 és fél méter tőtávolságra, 

egy cikcakkos vonalban. Ez így egy sűrűbb, kevésbé áltlátható sövényt fog alkotni, rendszeres 

karbantartást, nyírást igényel majd. A jelenlegi gyümölcsfákból azokat amelyek útban vannak a 

kerítés mentén, ki kell vágni ( a kerítés felújjítása során valószínűleg úgyis kivágják), a két régi 

gyümölcsfa azonban mindenképp megőrízendő! A templom mellett fekvő gyümölcsfák sorát 

folytatni kell gyümölcsfák telepítésével egészen a temetőkertet övező sövényig, illetve a 

temetőkertbe is kell telepíteni 3-4 gyümölcsfát. Alma, körte, sárgabarack, mandula és szilva fajokat 

ajánlok ehhez, az almákat és körtéket vadalanyként kell telepíteni és a területen illetve Szennán és a 

környékben található régi tájfajtákkal beoltani. Ezenfelül a temetőkert területén foltkertek 

megvalósítását javaslom, egyrészt a fák köré, védő növények társításával (Calendula; Tagetes, 

sarkanytúka, metélő hagyma fajokat) és más helyeken évelő és egynyári virágok társítsását, ezekhez 

a szívvirágot (Lamprocapnos spectábilis), a csillagfürtöt (dísznövény fajtát, Lupinus perennis), a 

sárgaviolát (Matthiola incana), a nebáncs virágot, körömvirágot (Calendula sp.) és júdás pénzét ( 

Lunaria sp., 3 éves, száraz kötészeti anyagként hasznosítható). A keresztek tövéhez pedig kis téli 

zöld (Vinca minor) ültetését javaslom. Végül a temetőkertet keleti, a skanzenra néző oldala mentén 

a sövény külső oldala mentén padok létesítését ajánlom. 

5. Első szőlőhegy a zselickisfaludi présháznál: A préházhoz legközelebb eső, a jelenlegi szőlő 

parcellában taláható két szilvafát ki kell vágni. A szőlőket újra kell telepíteni a filoxéra előtti 

korban, a helyi szőlőkben jellemző Kadarka fajtával. A szőlős parcellák hosszát meg kell növelni a 

lejtőn lefelé a csengettyűs kereszt és emlékfáktól 2-3 méterre legyenek az utolsó tőkék. Az akkori 

korra jellemzően karósan legyen telepítve a szőlő, sorköz 1 m, tőtávolság 80 cm. A szőlő sorok 

közé palánták (paradicsom, paprika) illetve hagyma, répa ültetését javaslom az bemutatandó korhoz 

hűen ( 19 század második fele, századforduló) és az adott présház történetéhez híven. Ezért is külön 

zöldséges parcella telepítése nem szükséges. Továbbá a déli szőlős parcellába 1 az északi szőlősbe 

2 őszibarack telepítését javaslom, szintén vadalanyra oltsanak a helyi szőlőhegyeken található régi 

tájfajta barackokból. A szőlősök felső szélére az első szőlők közé pünkösdi rózsa és rozmaring 

telepítését javaslom, szintén lehet krizantémot ami jó rovarriasztó növény, és kisméretű szegfűt. 

Végül a présház északi oldalánál, a présház és a temetőkert között fennmaradó helyen 2-3 asztal és 

padok létesítését javaslom lehetőleg minimum egyet a diófa alá/közelébe ami szintén a régi 

szőlőhegyek világát idézné. 
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6. Hügelkultúrák: a hügelkultúra kifejezés SeppHolzertől ered, aki az alpokban található farmján 

(amely erősen lejtő területen található) a domboságyások építésének módszerét felhasználva 

létesített sokkal nagyobb méretekben dombsávokat. Ő azonban leegyszerűsítette a domboságyás 

szerkezetét és a szerves növényi anyagokat fenyőfákra cserélte. Tehát fenyőfákat dönt bele 

gépekkel, előre előkészített, kiásott árkokba és a kitemelt földet ezekre a fákra teríti vissza, 10 akár 

15 méter széles dombsávokat hozva létre, amelyeket növény keverékekkel ülte be, és ezzel a 

talajjavítás a végső célja. A skanzen területére én egy átmeneti megoldást javaslok, hiszen itt ilyen 

méretekről nincs szó. 3-4 hosszú domboságyás sáv kialakítását javaslom, úgy, hogy egyre rövidebb 

és keskenyebb ágyások legyenek. A legfelső a zselickisfaludi présház mellől indulna és a segesdi 

présház mögött érne véget, 3-4 méter széles legyen (a megvalósító gépeinek méretétől függően). A 

megvalósítás során 30-40 cm mélyen ki kéne ásni a kijelölt ágyás területét, a kiszedett földet oldalra 

elhelyezni. Majd az árokba a következő rétegeket tenni: először faágakat, vesszőket (akár vastagabb 

fa is mehet bele max 15 cm átmérőjű), erre aztán falevél és egyéb növényi hulladék kerüljön, majd 

erre  trágya és legvégül komposzt elkeverve a kitermelt földdel kerüljön a legtetejére. A legelső 

éveben mindenképp palánták ültetését javaslom, utána lehet más zöldségféléket is. A legfelső 

hügelkultúrát az erdőkertbe kell integrálni így ez egy árnyékosabb termőhely lesz, szóval ide a 

tökfélék ültetését javaslom. Míg a legalsó hügelkultúrába ami mellett ösvény is fog menni, olyan 

gyógy és fűszernövények telepítését javaslom amelyek korhűség miatt az előkertekbe 

nemtelepíthető, a látogatók viszont megszagolhatják séta közben. 

7. Erdőkert: Zselickisfaludi présház mögötti résztől kezdve egészen a szalacska-hegyipréházig a 

terület keleti szélén terülne el egy erdőkert parcella amit nyugatról a legfelső hügelkultúra, és a 

segesdi présház  határolna.  Az erdőkert lényegében az erdő ökoszisztémáját alapul vevő, imitáló az 

ember számára hasznos növény (és akár állat)fajok társítása. Az erdőkert célja a határmenti fasor 

elszigetelése és egy árnyékos pihenőhely létesítésének biztosítása az ehető gyümölcsök és 

gyógynövények termesztése mellett. Az erdőkertet, ahogy az erdőt is, különbözö vegetációs szintek 

alkotják. Én a következő fajokat ajánlom a skanzenben létesítendő erdőkerthez: a legfelső nagyobb 

lombkoronával bíró faállomány már megvan a kerítés mentén; a kisebb lombkoronájú fáknak, 

illetve nagyobb cserjéknek  a naspolyát (germanicus), a galagonyát (Eleagnussp.), a bodzát 

(Sambucus nigra), a húsos somot, a házi berkenyét, a mogyorót; a nagyobb bokrokhoz kisebb 

cserjékhez az ernyős ezüstfát (Eleagnus umbellata), és bogyósokat mint a fekete, piros, fehér 

ribizlit, a málnát, köszmétét esetleg kökényt; a lágyszárúak szintjéhez mentaféléket (Mentha sp.), 

citromfüvet, labodát, sárga árvacsalánt, szagosmügét, méhfüvet (Mellitis odorata), fekete 

nadálytövet, csicsókát, talajtakarónak pedig medvehagymát ajánlok. Az erdőkertet ligetesre kell 
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kialakítani, hogy több fényt kapjon a legalsó szint mint egy igazi erdőben. A növénytársításokat a 

fásszárúak köré csoportosítva kell telepíteni, majd a közbülső területeket lehet beültetni a lágyszárú 

évelőkkel és talajtakarókkal. A segesdi és a szalacskai présház között a fenti területen egy másik 

pihenőhelyet kell létesíteni, 3-4 pad kihelyezésével. És a pihenőhelytől lefelé elterülő helyen a két 

présház között már fákat nem kell telepíteni, az a rész maradjon meg egy nyitottabb résznek. 

8. Második szőlőhegy a segesdi présháznál: ez a szőlőhegy a filoxéra járvány utáni állapotot 

kívánja bemutatni, amikor Amerikából behozták a direkttermő fajtákat. A présház előtt álló két fa 

alsó ágait vissza kell vágni, úgy hogy ne érjék a présház tetejét. A présház bejáratához egy 

szőlőlugast kell létesíteni, ide lehet furmint fajtát telepíteni vagy ami már megvan szőlőt futtatni a 

lugasra. A lugas elnyúlhat a két oldal felé, és ide ki kell helyezni egy asztalt padokkal, hogy ez 

esetleges programok során a szőlőhegyekben szoksásos invitálást be lehessen mutatni. A 

szőlőparcellát duplájára kell növelni lefelé, és a korábban leírtakhoz hasonlóan telepíteni Néró és 

Otelló fajtákkal. A szőlősbe ide is kerüljön 2-3 kisebb növésű oltott őszibarack a korábban említett 

palánták és virágok a felső szélére. A szőlő parcella déli vége 2-3 méterrel kerüljön visszább. A 

szőlő parcella alá egy hasonló hosszúságú 4 méter széles zöldséges parcella létesítendő, itt kornak 

megfelelő zöldségféléket kell ültetni, elsősorben burgonyát, babot, borsót, káposztát, de lehet 

hagymát, répát, céklát stb. is. 

9. Birkatartás, fasor az vizesárok mentén: a szalacskai présháztól lefelé húzódó fasor nyugati 

végétől a vizesárok mentén, 2- 3 db égerfát kell telepíteni azon a részen ahol tavasszal vizenyősebb 

szokott lenni a talaj majd a haranglábig 3 db eperfa telepítését javaslom, ami jellemző volt a 

környéken az utak mentén ( fehér és piros gyümölcsűt is), aminek a termését fel tudják majd 

használni a teremőrök. A birkák jelenlegi nyári szállását feljebb kell helyezni a fasor és a második 

szőlőhegy közé, mostani helyre pedig 1 házi berkenye, 1 vadkörte és 1 mezei szil telepítését 

javaslom a régi fáslegelőket felidézendő. A birkák tartása, legelése, elkerítése mobilkerítéssel 

oldandó meg a számukat pedig 3-4 egyedre le kell csökkenteni. 

10: Mangalica tartás és nagy komposztáló hely: a terület dél keleti sarkába a szalacskai présház 

mögé ajánlom a mangalicák területének lekerítését az erdőkert szélétől kezdve egészen a kerítésig, 

és az alsó feléhez a présház kerítés mentén lévő  területre áthelyezni a nagy komposztáló helyet 

onnan ahol jelenleg van. Itt lehetne komposztálni a felső területről lejövő növényi hulladékot, és a 

sertések trágyáját. A sertések tartását kora tavasztól őszig ajánlom, majd őszön egy nagyobb 

fesztivál, esemény során le lehetne vágni őket. Egyszerre 2 malac tartását javaslom. Ősszel ha a 
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szántóról learatták a termést a mangalicákat rá lehet terelni illetve az erdőkertbe is be lehet engedni 

őket de felügyelet mellett csak. 

11. Szántó: a szalacskaipréháztól lefelé majd a vizesárokig található részen egy szántó 

megvalósítását tanácsolom, elsősorban az állatállomány takarmány szükségletének egy részének 

fedezésére. A szántó talajművelését állati vonóerővel oldják meg ha van helyi gazda aki ért hozzá és 

vállalja. A területet két részre kell osztani és az alább ismertetett vetésforgót alkalmazni úgy, hogy 

az első fél amikor az első évben van akkor a szántó másik fele a harmadikban legyen. Ezenfelül a 

kerítés mentén elkülöníthető egy rész ahol a kendert vagy lent lehet megtermeszteni a 

foglalkozásokhoz, esetleg kísérletezni lehet ritkább szántóföldi növények termesztésével ( 

pl.:hajdina, amaránt). A vetésforgó a következő legyen: 

● első év: pillangós (takarmányborsó, szegletes lednek) majd még abban az évben facélia 

(mézontófű) zöldtágya növénynek, 

● második év: gabona (tritikálé, búza) aztán esetleg lehet hajdina másodvetésben, 

● harmadik év: burgonya 

● negyedik év: kukorica, cirok ( akár mindkettőt köztes vetéssel) 

12. Sövény és ösvény a fasor mentén: a szántó alsó részét egy köszméte és piros ribizli sövénnyel 

határoljuk el a terület további részétől, és a sövény a szántó észak-nyugati sarkánál befordulva a 

fasorral párhuzamosan futva húzódjon egész addig ahol a fasor vége is van, a fasortól olyan 5 

méterre. A fák alsó ágait vissza lehet vágni és közéjük a következő fajok kereskedelemben 

beszerezhető fajtáit ültessék véletlenszerűen: kakasmandinkó (Erythronium dens-canis), szúrós 

csodabogyó (Ruscus aculeatus), lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum), tavaszi hérics 

(Adonis vernalis), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) és erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens). 

Ezeket a honos fajokat lehet a temetőkertben a foltkertekbe (ld. 4. pont) és az erdőkertben (ld. 7. 

pont) a fasorba is ültetni. A fasor és a sörvény között lesz a sövény ami az új fogadó épülettől vezet 

majd fel a présházig. 

13. Új fogadóépület, dél-keleti oldalán parkos rész tóval: A fejlesztési koncepcióbal szerepel egy 

kb. 200 nm-es új fogadóépület létesítése. A vizesárok az épület déli oldalán a terület szélén fog 

kivezetni a Deregényi-patakba, és az épület déli, dél-keleti felén a vizesárok egy részét tóvá kell 

alakítani, amely a napfényt visszaverve, napsugártóként funkcionálna. Az épület legközelebbi 

részébe ajánlom egy üvegházi rész beépítését, amely kifejezetten jól tudná hasznosítani kora 

tavasszal azt az 1-2 fok többlet hőmérsékletet amit a tó elérhet. Ezenfelül a tó és az épület közé, a 

kitermelt föld egy részéből egy gyógynövényspirál létrehozását tanácsolom, amelyet mediterrán, 

melegkedvelő gyógy- és fűszernövényekkel ajánlatos betelepíteni, itt nem kéne ragaszkodni a 
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korhűséghez, tehát sok növényfaj közül lehet válogatni. A gyógynövényspirál, a formájából 

kifolyólag diverzmikroklimatikus viszonyokat teremt, a déli oldalára ajánlatos a legmelegkedvelőbb 

fajokat ültetni, az északi oldalára pedig az árnyéktűrő, enyhén hűvösebb klímát kedvelő fajokat. 

Ajánlatos kialakítani úgy, hogy egy „érzék-kert” legyen belőle, tehát lehessen megszagolni őket, és 

a fajok nevét kiírni, a spirál mentén egy vékony ösvényt kialakítani. A spirál maximum 1 méter 

relatív magasságú legyen, hogy ne árnyéklja be az üvegházat, a tó ezen oldalának a szélére pedig ne 

kerüljenek magasra és sűrűre növő növények (pl. sás). A tótól a  terület széléig, a vizesárok mentén 

lehet telepíteni fűzfákat (Salix sp.) amelyeknek a vesszőjét lehet hasznosítani a foglalkozások során, 

de olyan távolságban legyenek a tótól, és úgy legyenek telepítve, hogy a tó napfény reflektáló 

hatását ne akadályozzák. A tó köré a következő fajok telepítését javaslom: békaszittyó, mocsári 

nőszirom, rostos tövű sás, mocsári gólyahír, (Inula helenium), vízi menta (Mentha aquaria), orvosi 

ziliz (Althea officinalis), kálmos gyökér, fekete nadálytő. A tóba lehet telepíteni tündérrózsát, vízi 

liliomot.  

14. Sörkollektoros aszaló: A somogyszobi portán működő füvesasszonyi szerephez jól illeszkedik 

egy aszaló, amelyben lehetne gyógynövényeket szárítani és gyümölcsöket aszalni. A környéken 

régen is használatosak voltak ún. bosnyák aszalók, illetve kemencékben is aszaltak, a permakultúrás 

változtatás annyi lenne, hogy egy újrahasznosított sörösdobozokból felépülő napkollektor lenne 

hozzácsatolva az aszalóhoz, ami nagyban növelné a hatékonyságát.  

15. A terület vízgazdálkodása: Mivel a területen a víz eloszlása egyenlőtlen, az alsó területen a 

portákon problémát okoz a víz többlet (vizesedés, magas talajvízszint) míg a felső területen nincs 

semmilyen vízforrás, ezért a következő módosításokat javaslom: a jelenlegi vizesárkot módosítani 

úgy, hogy a terület északi felén a vizesárkot meg kell szüntetni, úgy hogy a lelkészlak sarkának a 

magasságától induljon dél felé és egészen vezessen el a leendő új fogadó épület keleti oldalán 

keresztül, a terület déli határánál jobb felé fordulva a határ mellett haladva a patakig. A lelkészlak 

és a templom tetejéről lejövő esővizet vezessék a vizesárokba, amelynek az alját kövezzék ki a jobb 

elvezetés érdekében. A porták vízmentesítését és a tetőkről lejövő víz elvezetését úgy oldják meg, 

hogy a fő épületek beton alapja mentén egy vékony max 50 cm mély, 40 cm széles csatorna vezesse 

ki a vizet a sóderágyas út alatt a vizesárokba. A csatornákat béleljék ki fóliával és alulról 

kilyugatott, perforált PVC csövet fektessenek le benne, amire ún. coulé- kavicsot terítsenek a 

talajszintig. A csatornának legyen egy enyhe lejtése a vizesárok felé, és a kavicságyra vigyázzanak, 

hogy ne kerüljön rá föld ami eltömítené a csövet, de valamilyen fűfélével be lehet ültetni a szélét 

ami egy kicsit takarná, vagy pedig olyan kavicsot teríteni a tetejére ami hiteles és takarja mind a 

fóliát mind a csövet. A látogató tehét csupán egy kavicsos sávot lásson a megvalósítás után. Az új 
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fogadó épület déli felén a korábban leírt tó kerüljön a vizesárok részeként, legyen elnyújtva és 

vesealak formájú legyen, a szegélyhatás növelése érdekében. A tó pontos méretét és helyét az új 

fogadó épület függvényében kell meghatározni, de kb. 3-6 m széles legyen és 10-12 m hosszú. A tó 

medrét ha lehet az agyagréteg ledöngölésével alakítsák ki (a talaj elvileg megfelelő mértékben 

agyagos, kora-tavasszal érdemes, 30-40 cm döngölt agyagréteg kell a biztos vízzáró réteg 

érdekében); amennyiben nem lehetséges, vagy a kivitelező nem vállalja akkor pedig fóliaréteggel. 

Az új fogadóépület tetőjéről lejövő esővizet egy az épület déli felén elhelyezett tartályba gyűjtsék és 

a tartály túlfolyása esetén a tóba menjen a többlet víz. A terület felső részén jelentkező vízhiányt 

egy gravitációs öntözés rendszerrel tanácsolom megoldani, a fogadóépület esővíztartályából és a 

tóból fel kell szivattyúzni a vizet egy a dél-keleti sarokban, 1.5 – 2 méter magas állványra 

elhelyezett tartályba ( ~2 köbméteres) amiből slaggal meg lehetne oldani a felső területen létesített 

kertek locsolását.  

Az utak, infrastruktúra kialakítására a következőt ajánlom: az új fogadóépülettől vezet 

majd a sóderágyas fő út egészen a terület északi határáig, és a felső területen kialakítandó ösvény 

egyösszefüggő kört alkosson, tehát a fűzfánál kialakított nagy pihenőhellyel szemben a lelkészlak 

előtt induljon egy ösvény amely a templom mellett elhaladva a gyümölcsfák alsó széle mentén 

felvinne a temetőkerthez; majd a zselickisfaludi présháztól folytatódjon a két hügelkultúra között és 

a segesdi présház előtt elhaladva érjen a szalacskai présház elé és végül lefelé fordulva a fasor és a 

szántó szélén telepítettsövényközött vezessen a fogadó épületig (a vizesárkot átszelve a főútba 

csatlakozzon). A jelenleg kialakított a haranglábtól felvezető ösvényt érdemes megőrízni, az alsó 

hügelkultúrák a mentén legyenek kialakítva. A permakultúrás fejlesztés bemutatását elsősorban 

információs táblák kihelyezésével ajánlom megoldani, minden nagyobb egységnél, pihenőhelyeknél 

különösen legyen kihelyezve egy-egy tábla amelyek tartalmában érdemes bemutatni mind a 

néprajzi vonatkozásokat mind a permakultúrás témákat. 

 A különböző termőhelyek közelében fontosnak tartom rovarhotelek kihelyezését, létesítését. 

A rovarhotel a hasznos élőlények élőhelyét kívánja biztosítani. Lehet akár egy kőrakás, vagy egy 

rőzse rakás is, olyan helyen, ahol viszonylag védett a külső hatásoktól, erős napfénytől.  

A különböző részegységek, a kialakítandó rendszerek és elemek közötti kapcsolatok hálóját az 

analízis rész során kifejtettem, amiből jól látható, hogy a különböző egységek nem különállnak, 

hanem igyekszünk előnyös kapcsolatokat kialakítani köztük, ezenfelül arra törekedtem a tervezés 

során, hogy a kulcsfunkciókat több egység lássa el, és egy egység több funkciót töltsön be. 

Ezenfelül a permakultúrás terv társadalmi beágyazásához szeretnék javasolni ötleteket: 
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● önkénteskedés és szakmai gyakorlat lehetőség a múzeumban,  

● tankert az általános iskolásoknak (Máthé & Aranyos 2014), 

● tanfolyamok, tematikus hétvégék a látogatóknak, 

● új programok, játékok a látogatóknak, egyéb utak a tudásmegosztáshoz,  

● helyi termelőkkel, borászokkal közösen szervezett események, helyi termékek értkesítése,  

● génmegőrzés civilegyesületekkel és a Géndiverzitás Központtal együttműködve, 

● kapcsolattartás a helyi és regionális öko.közösségekkel (Visnyeszéplak, Drávafok, 

Nagyszékely, Somogyvámos) (Máthé & Aranyos 2014), 

● szelektív hulladék gyűjtés és közösségi komposztálási lehetőség biztosítása a faluban  

4.7. Megvalósítás és fenntartás 

● 1. rész:  Először is egy szakértői felmérés szükséges, hogy használható-e az áztató medence, 

amennyiben igen, akkor körbe ültetendő növények telepítése az első lépés, illetve az 

esetleges hibák javítása, ezután a vízpótlást kell megoldani és utána lehet használni a 

különbözó programokhoz, anyagok áztatásához. 

● 2. rész: A területet szakértőnek meg kell vizsgálni, hogy hova szabad a kemencét 

elhelyezni, majd megtervezni, hova kerüljenek pontosan a padok és a kemence. Ha ez 

megvalósult utána lehet a virágágyásokat kijelölni, elkészíteni és beültetni. 

● 3. rész: A komposzt kibővítése az első feladat, majd lehet bővíteni a baromfiállományt új 

fajokkal, és fajtákkal. Ezután el lehet készíteni a csirketraktorokat, és a zöldséges parcellák 

ültetési tervét átalakítani, hogy jobban illeszkedjenek a szükségletekhez.  

● 4. rész: A virágágyásokat, évelőket már részben lehet az első körben telepíteni tavasszal, a 

birs sövényt ősszel érdemes telepíteni. Ezután az új gyümölcsfák, egyéb fákat lehet 

telepíteni, beoltani, és a maradék virágágyást megcsinálni, betelepíteni, és végül a padokat 

kihelyezni a sövény mentén. 

● 5. rész: A jelen állapot fenntartása mellett ültethetik a korábban leírt zöldség és virág fajokat 

a következő évben, és kivághatják a szilvafát. A következő lépésként lehet a 

szőlőfajtaváltást megvalósítani új tövek telepítésével és a barackfák telepítését elvégezni. 

Végül a padok kihelyezésével kialakításra kerülhet a pihenőhely. 

● 6. rész: A legalsó két hügelkultúra megvalósításával érdemes kezdeni a következő tavasszal 

az eddig felhalmozódott szervesanyag felhasználásával, és a már korábban  oda telepített 

növényeket visszaültetni a dombágyásokba. Ősszel pedig az addig összegyűjtött szerves 

anyaggal meg lehet valósítani a harmadik hügelkultúrt és az utolsó fázisban a negyedik, 

leghosszabb hügelkultúrt egy évre rá, hogy elegendő szerves anyag halmozódjon fel. 
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● 7. rész: A következő évben, őszig javaslom egy mély mulcsrendszer létrehozását, 

kartonpapírral, széna vagy szalmaréteggel, trágyával, fűkaszálékkal, faaprítékkal stb. (30-40 

cm). Aztán az ősz folyamán ebbe a mulcsrétegbe lehet telepíteni a az első szinthez tartozó 

fákat és nagyobbra növő cserjéket és a következő tavasszal a többi cserjét. A mulcsréteget 

érdemes megújjítani ebben a ciklusban is, majd az ősz folyamán pótolni az esetleges kihalt 

egyedeket, és telepíteni a bogyósokat. Az utolsó fázisban lehet telepíteni a lágyszárú 

évelőket és a talajtakarókat.  

● 8. rész: A szőlős parcella területét háromszorosára kell növelni és be lehet telepíteni 

burgonyával és tökfélékkel a következő ciklusban (a mangalicák etetéséhez lehet használni), 

és lehet zöldségeket és virágokat telepíteni a szőlő közé, az ősz folyamán pedig lehet 

telepíteni az új szőlőt és a barackfákat. Végül a lugas struktúráját kell megcsinálni, a szőlőt 

ráfuttatni, és  a padokat kihelyezni. 

● 9. rész: Először a mobil karámot kell beszerezni vagy megépíteni a következő tavaszig, 

mikor a birkákat kiengedik, így már az elejétől bevezethető a cellás legeltetés (hogy ne 

okozzanak kárt más területeken). A nyári karámjukat a birkáknak érdemes még kora 

tavasszal áthelyezni a kijelölt új helyére, hogy a tavaszi esőzések miatt ne legyen probléma a 

vizenyősséggel.  

● 10. rész: A mangalicák helyét ki kell alakítani kora tavasszal, és utána be is lehet szerezni 

két malacot, és őszig hízlalni őket. A nagy komposztálót is minél hamarabb át kell rakni a 

kijeölt, új helyére a mangalicák alá. 

● 11. rész: A szántó területét fel kell szántani és a magágyat kialakítani vetés előtt, elsőre 

lehet traktorral, a későbbiekben lóval ha lehet illetve mulcsozási rendszerrel lehetőleg 

csökkenteni a szántás gyakoriságát. Ha lehetséges érdemes már tavasszal elkezdeni ezt, és 

vagy a juhoknak vagy a mangalicáknak termeszteni takarmányt. A tápanyag-utánpótlást 

mindig ősszel kell elvégezni koposzttal és trágyával a talajmunkák során beforgatni. 

● 12. rész: A nagy fasor belógó, nagyobb ágait kell az első körben visszavágni, majd a 

bogyósokból álló ehető sövényt kell telepíteni, végül az évelő lágyszárúakat kell foltszerűen 

telepíteni és az ösvényt kialakítani. 

● 13. rész: Miután az új fogadóépület elkészül az üvegházzal, utána lehet a tavat és a 

gyógynövényspirált megvalósítani, ezután lehet a növényeket betelepíteni és a padokat 

kihelyezni. A tavat és a spirált egyszerre kell kialakítani, hiszen a tómederből kitermelt 

földből kell a spirált kialakítani! 

● 14. rész: A jövő év során elő kell készíteni a projektet, összegyűjteni az alumínium 

dobozokat, aztán a következő tavasszal, amíg nincsen olyan sok munka a kertekben, addig 
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érdemes összerakni, vagy bármikor amikor nincs olyan sok munkaigényes feladat. Azért is 

érdemes tavasszal mert akkor tavasztól őszig már lehet is használni.  

● 15. rész: Az első fázisban a vizesárkokat kell átalakítani illetve a porták és az árok közötti 

csatornákat. Ezután a tavat kell megcsinálni és az esővízgyűjtést megoldani. Az utolsó 

fázisban kell kialaítani a gravitációs öntözőrendszert, addig amíg az nincs meg, egy 

ideiglenes vízcsapot kell kivezetni a terület felső részére. 

Vannak olyan feladatok mint a faültetés, sövény telepítés, talajmunkák, padok kihelyezése amelyek 

több részben is elvégezndő feladatok, ezeket érdemes összehangoltan egy időben elvégezni. Az új 

fogadóépület a legnagyobb volumenű beruházás, egyes részek ennek megvalósulásátül függnek, ez 

egyrészről jó mert így jobban eloszlik időben a megvalósítás, másrészről rossz, mert csak akkor 

lehet hozzá kezdeni és csak akkor valósulhatnak meg ezek a fejlesztések ha a fogadóépület elkészül. 

Azt is kell tudni, hogy más egymásra épülések, egymástól függő feladatok is vannak a részek 

között, például a fák visszavágása és a hügelkultúrok építése, a szántó a mangalicák tartásától stb., 

ezeket össze kell hangolni a megvalósítás során. 

4. Táblázat: Fenntartási terv beosztása 

tavasz nyár ősz tél 

virág és zöldség 

ágyások 

előkészítése, 

talajmunkák a 

szántóterületen, 

gyümölcsfák, szőlők 

metszése, sheet 

mulcsozás, szőlők 

kötözése, erdőkert és 

vízrendszer 

karbantartása, 

malacok beszerzése 

 

gyomlálás, kertek, 

ágyások mulcsolása 

(lehetőleg 

fűkaszálékkal), 

öntözés, aszalás, 

cellás legeltetés, 

csirketraktorok 

használata, 

komposztálás 

(rétegzés, forgatás, 

öntözés), gyepek, 

sövények, 

erdőkert,vízrendszer 

karbantartása, 

termés betakarítása 

 

tápanyag-utánpótlás 

trágyával és 

komposzttal, termés 

betakarítása, 

tartósítása; ágyások 

takarása növény 

maradványokkal, 

előkészítése télre;  

állatokat ráengedni a 

szántóra, erdőkertbe, 

magfogás, gyepek, 

sövények, 

erdőkert,vízrendszer 

karbantartása 

épületek, kerítés 

egyéb struktúrák 

javítása, 

karbantartása, 

következő évre 

készülés 

(programszervezés, 

önkéntesek 

szervezése, vetési 

tervek kidolgozása); 

vetőmagok tárolása, 

feldolgozása, 

folyamatos tervezés, 

újratervezés 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
A későbbiekben ha magvalósul a fejlesztés egy-egy része, vagy az egész, akkor lehet további 

projektekben gondolkodni, hiszen a permakultúra szerint a tervezés egy végtelen folyamat, ezt 

hívják járulékos tervezésnek, mivel mindig felmerülnek újabb és újabb körülmények, lehetőségek. 

További néprajzi kuatások is szükségesek amelyek további lehetőségeket teremtenek (ARANYOS 

2014). A dolgozók ismereteit próbáltam növelni a permakultúrás tervezésről, hogy ők is része 

legyenek majd a további fejlesztések kialakításának. 

 Ezekhez a későbbi lehetőségekhez szeretnék hozzájárulni néhány ötlettel: elsősorban Mongol kiwi 

(Actinidia arguta) telepítése az új fogadóépület északi oldalán, amennyiben a huszadik századi 

portát sikerül megvalósítani, úgy ide lehetne áttelepíteni a baromfi tartást, a terület 

szennyvízkezelését alternatív kezelési rendszerrel megoldani (lehetne nád és kavicságyas 

rendszerrel vagy modern biológiai rendszerekkel), illetve komposzt toalett létesítése a területen, 

ezenfelül gombatermesztés a beton víztározó felhasználásával (rönkök áztatásához) és valamelyik 

gazdasági melléképület felhasználásval ahol lehetne a rönköket tárolni,  a skanzen alkalmazottainak 

permakultúrás továbbképzése, a skanzen permakultúrás bemutató helyként való akkreditálása, 

permakultúrás tanfolyamok szervezése, kisléptékű lepárlókészülék beszerzése illóolajok és pálinka 

lepárlásához. (Máthé & Aranyos 2014). 

 A tervezési folyamat során nagyon hasznosnak találtam Aranya Tervezési Segédletét 

(ARANYA 2012) és mindazon ismereteket amelyek Angliában egy két hetes pemrakultúrás 

tervezői tanfolyamon sajátíottam el. Úgy találtam, hogy a permakultúrás tervezés és szemlélet jól 

alkalmazható a területen és ötvözhető a skanzen célkitűzéseivel, nem állnak ellentmondásban 

egymással. Alegtöbb forrás úgy írja le a tervezést mint egy lineáris tervezési folyamatot míg az én 

tapasztalataim szerint egyes lépések (pl. Integráció, elhelyezés) inkább párhuzamosak. Néha azt is 

tapasztaltam, hogy egy ilyen komplex, sok elemet tartalmazó rendszer tervezésénél nehéz 

alkalmazni a különböző permakultúrás tervezői eszközöket, legalábbis jól illusztrálni a 

kapcsolatokat, maga a gondolkodás ami az eszközök mögött áll, azonban nagyon hasznos. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A dolgozatom első felében összefoglaltam a permakultúrás tervezés elméleti hátterét, az etikai 

alapját, és a felépítését, lépéseit, folyamatát a nemzetközi szakirodalom felhasználásával. A második 

részében pedig a Szennai Szabadtéri Múzeum példáján keresztül bemutatom a gyakorlati alkalmazását, 

amellyel 2015 eleje óta foglalkozom. A permakultúra egy tudatos és etikus tervezési rendszer, amely 

fenntartható életmódot és emberi környezetet kíván teremteni. A  koncepció története lassan fél 

évszázadra nyúlik vissza, és az évtizedek alatt sokat fejlődött, alakult. Ma már sokrétű jelentéssel bír, 

többek között nemzetközi szintű mozgalommá vált, és bár Magyarországon kevésbé ismert, itthon is 

vannak úttörői. Emellett a tervezési rendszere is kialakult és sok külföldi gyakorlati alkalmazást 

találhatunk. Mivel a permakultúra (permanent + agriculture) eredetileg a mezőgazdálkodásnak és a 

fenntarthatóság fogalmának az ötvözéséből jött létre, így a tervezés alkalmazása ma is sok 

vonatkozásban hasznos komplex agroökoszisztémák kialakításánál, hiszen az ökológiai elvek alapján a 

természetben zajló folyamatokat kívánja utánozni és ezáltal fenntartható gazdálkodást létrehozni. A 

szennai skanzen három éve a szentendrei skanzen tagintézményévé vált, és az új vezető az 

ökomúzeumi koncepció bevezetését javasolta mint fejlesztési irányt a múzeumnak. Az ökomúzeum 

mint múzeumi módszertan az intézmény integrálását jelenti a helyi és regionális szociális kontextusba, 

ehhez illeszkedik a permakultúrás fejlesztés, amely a fenntartható földhasználat mellett a szociális 

oldalra is nagy hangsúlyt fektet. Kutatásom során igyekeztem a néprajzi források és a helyiekkel 

készített interjúk alapján a skanzen funkcióját és a permakultúrát összehangolni. Munkám során 

felmértem a terület adottságait, a területet használók igényeit, majd egy SWOT analízis elkészítése 

után, elemeztem az információkat, és a permakultúrás tervezési eszközök segítségével kialakítottam 

egy permakultúrás rendszer tervét, ami a fejlesztés alapját képezi. Kidolgoztam továbbá a fejlesztés 

koncepcióját, tervrajzokat készítettem, ezenfelül a skanzenben dolgozó munkatársak ismereteit is 

bővítettem a permakultúráról, a későbbi bemutathatóság érdekében. Ezenfelül a társadalmi 

beágyazásra és a további fejlesztésekre is adtam javaslatokat. Munkám eredménye a skanzen közel 

másfél hektáros területgazdálkodásának megtervezése a permakultúrás tervezés és a néprajzi kutatások 

alapján. A kész fejlesztési koncepció egy nagyobb fejlesztési tervezet része, amellyel a skanzen a 

közeljövőben szeretne pályázni. Munkám célja a skanzen egyes területeinek rehabilitációja mellett, egy 

permakultúrás bemutató hely kialakításának kidolgozása volt. 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott, Szilágyi Alfréd János a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar Mezőgazdasági Mérnöki (angol nyelven) Bsc. szak nappali tagozat 

negyedik évfolyamos hallgatója nyilatkozom, hogy a TDK dolgozat saját munkám, melynek 

elkészítése során a felhasznált irodalmat korrekt módon, a jogi és etikai szabályok betartásával 

kezeltem. Hozzájárulok ahhoz, hogy TDK dolgozatom egyoldalas összefoglalója az SZIE egyetemi 

kötetben nyomtatásban megjelenjen és felkerüljön a Kar / Intézet / Szak honlapjára. A digitális 

verzióban (PDF formátumban) leadott TDK dolgozatom elérhető legyen az intézet dolgozói és 

hallgatói számára a jövőbeni munkához és a szakdolgozat/diplomadolgozat készítéshez a jogi és 

etikai szabályok teljes körű betartása mellett. 

A TDK dolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen nem. 

Gödöllő, 2015. év október hó 31 nap 

 

.…………………………………... 

                                                                              Hallgató aláírása 

 


