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AMúzeum 1999-cel is jó évet zárt.
Állandó kiállításunkat, hacsak
napi 3, illetve 4 órában is, de az

egész év folyamán nyitva tudtuk tartani.
Fogadtunk csoportokat munkaidôben a
nyitvatartási idôn kívül, illetve munka-
idôn kívül is.

A vendégkönyvi bejegyzések szerint
látogatóinknak tetszik a tárgycentrikus
állandó kiállításunk és idôszakos tárla-
taink sora is. Az elmúlt évben közel 12
ezer látogató fordult meg Múzeumunk-
ban, és a létszám több, mint 60%-a diák
volt, ami nagyon bíztató.

Letéti anyagunk gyarapítását, kezelé-
sét, leltározását folyamatosan végeztük.
Köszönet mindazoknak, akik adománya-
ikkal hozzájárultak a fejlesztéshez, neve-
zetesen: Abadi Attila (Bp.), Aninger Lász-
ló (Bp.), Antalóczy István (Budakeszi),
Baán István (Dunaújváros), dr. Bencze
Lajos és felesége (Sopron), Berényi Gyu-
la (Bp.), Bogár István (Bp.), Cseke Bence
(Sopron), dr. Faragó Sándor (Sopron),
Frank Norbert (Sopron), Halász Gábor
(Gödöllô), Herczeg Miklós (Vác),
Hettinger Ernôné (Sopron), Kismartoni
Károly (Miskolc), dr. Kubinszky Mihály
(Sopron), dr. Lenetai Károlyné (Bp.), dr.
Márkus László (Sopron), Muth Endre
(Pécs), dr. Oroszi Sándor (Bp.), Pankotai
Eszter (Kecskemét), Pántl László (Székes-
fehérvár), dr. Rácz József (Sopron), Rácz
Péter (Sopron), Josef Reisz (Köln), Sala-
mon Nándor (Sopron), Selyem Tóth Lász-
ló (Zalaegerszeg), dr. Sipos Endre (Szom-
bathely), Szekeres György (Veszprém),
dr. Szônyi László (Bp.), dr. Tóth Aladár
(Pécs), Tóvölgyi Józsefné (Bp.), dr. Tuskó
Lászlóné (Sopron), Varsányi Edit (Bp.),
Vihernikné Locs-mándy Erzsébet (Sop-
ron), Wisnovszky Károly (Bp.).

Köszönjük a Soproni Egyetem Rek-
tori és Dékáni Hivatalának és hallgatói-
nak, valamint az Ásotthalmi Szakiskola,
a FAGOSZ, a Magyar Bélyegmúzeum,
az OEE, a Soproni Levéltár és a Tompa
Mihály Emlékbizottság (Gömörszôlôs)
ajándékait.

Az 1999-es esztendôt még az 1998
decemberében megnyitott Képes levele-
zôlapok a századforduló idejébôl címû
idôszakos kiállítással kezdtük. Az 576
db képes levelezôlapot tartalmazó tár-
latra, melyet január 15-én zártunk be,
nagyon sokan voltak kíváncsiak.

Január 17-én dr. Király Pál nyitotta
meg kedves szavakkal az Erdészeti vo-
natkozású magyar bélyegek, érmek és
plakettek címû kiállításunkat, melyhez a
bélyegeket, bélyegterveket esztétikus fel-
dolgozásban a Magyar Bélyegmúzeum
bocsátotta rendelkezésünkre, míg a pla-
kettek, érmet jelentôs részét Nyirádi La-

jos aranyokleveles
erdômérnök köl-
csönözte. A bemu-
tató megnyerte a
látogatók tetszését.

Február 19-tôl
volt látható a Di-
ákhagyománya-
ink: Steingrube
Nagyközség címû
idôszakos tárla-
tunk, melyet Vigh
Elôd IV. emh. nyi-
tott meg, és a hall-
gatókból álló ka-
marakórus nótázá-
sa tette emlékeze-

tessé a megnyitást. A dokumentumokat
és rekvizitumokat bemutató összeállítás
nagy sikert aratott.

Április 2-án dr. Faragó Sándor dékán
adta át az érdeklôdôknek Keszthelyi Je-
nô faipari mérnök Vadászportrék és
életképek címû faintarzia kiállítását. A
bemutatott mûvészeti alkotásokat és a
munkafolyamatot is bemutató vitrine-
ket nagy érdeklôdéssel és ámulattal te-
kintették meg a látogatók.

Április 29-én Schiller János soproni
építész munkásságáról szóló dokumen-
tumkiállítás került megnyitásra, mely be-
mutatta a terveket, a megvalósított épüle-
teket és a bekövetkezett változásokat (a
háborús károk miatt eltûnt épületeket). A
kiállítás a Soproni Városszépítô Egyesü-
lettel közösen készült, és dr. Kubinszky
Mihály, az Egyesület ez idei elnöke adta
át az érdeklôdôknek.

Május 19-én Spirituális festmények
bemutatójára került sor. Két Indiában is
élt magyar festônô aprólékos kidolgo-
zású színgazdag képeit láthatták az ér-
deklôdôk. Varsányi Edit (Bp.) és Alisa
Omer (Izrael) különleges tárlata sok lá-
togatót vonzott.

Június 18-án Káldy József OEE-el-
nök nyitotta meg Pántl László erdômér-
nök (Székesfehérvár) festményeinek ki-
állítását. A finom ecsetkezelésû, pom-
pás tájéképek különös hangulatot vará-
zsoltak a kiállítóterembe és nagy sikert
arattak.

Július 14-én Szekeres György erdô-
mérnök (Veszprém) fotói kerültek be-
mutatásra. Dr. Szabadhegyi Viktor adta
át a különleges, égetett technikával ké-
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szült festményszerû fotók kiállítását,
mely nagyszerû élményben részesítette
a nagyszámú tárlatlátogatót.

Kovrig Miklós erdômérnök, vadász-
festô (Cegléd) munkáit augusztus 4-tôl
tekinthették meg az érdeklôdôk. A
Szûcs Szabó Sándor által megnyitott
hangulatos festménykiállítás a részle-
tekre is felhívta a figyelmet. Sok érdek-
lôdôt köszönhettünk a bemutatón.

A WOOD-TECH idején augusztus 26-
án nyitottuk meg a 30 éves az önálló va-
dászati felsôoktatás Egyetemünkön címû
oktatástörténeti kiállításunkat. A tárlatot
dr. Kôhalmy Tamás intézeti igazgató mu-
tatta be, és köszönthettük a megnyitón az
önálló Tanszék alapítóját, dr. Bencze La-
jos professzor urat is. Az összeállítás be-
mutatta az oktatás történetét, az oktatott
tárgyakat és azok óraszámait. Tárgyi
anyagként lôtáblák, trófeák, vadászati
kellékek, fotók és jegyzôkönyvek is be-
mutatásra kerültek. A legtöbb látogató
erre az idôszakos kiállításra jött el.

133 éves az Országos Erdészeti Egye-
sület címet viselte az október 14-én,
Káldy József által megnyitott kiállítá-
sunk, mely az Egyesület történetét mu-
tatta be tablókon; a különbözô rendez-
vények, munkacsoportok, kiadványok
dokumentálása vitrinekben került elhe-
lyezésre. A tárlatot egyesületi zászlók,
vándorgyûlési ajándéktárgyak és lapoz-
ható fényképalbumok tették színessé.
Sok érdeklôdôt vonzott ez az idôszakos
kiállítás is.

Roskovenszky Gabriella, Tatabányán
élô festômûvész változatos témájú és
színgazdag festménykiállítása, melyet
dr. Vancsura Rudolf ny. egyetemi do-
cens nyitott meg, november 10–28. kö-
zött volt látogatható.

Az év utolsó idôszakos kiállítását a
„Mikulás hozta”. Címe: Karácsonyi és

újévi képes leve-
lezôlapok. A
bemutatott ké-
peslapok az
1900–2000 köz-
ti idôszakot
ölelték fel, be-
mutatva a 100
év alatt történt
tematikai divat-
és nyomda-
technikai válto-
zásokat is.
Mastalirné dr.
Zádor Márta
könyvtári fô-
igazgató adta át
a tárlatot a nagy
számú érdeklôdônek. A Magyar Bé-
lyegmúzeum jóvoltából kiállításra ke-
rülhetett a hazai karácsonyi alkalmi bé-
lyegek teljes kollekciója.

Idôszakos kiállításaink létrejöttéhez
anyagi támogatást nyújtottak: FVM Er-
dészeti Hivatala, Ember az Erdôért Ala-

pítvány, KEFAG Rt., Pilisi Parkerdô Rt.,
MEFAG Rt., SEFAG Rt., ZALAERDÔ Rt.,
NEFAG Rt., GYULAJ Rt. és Gefferth Ist-
ván erdômérnök (Ausztrália).

Hálásan köszönjük segítségüket és
kérjük további támogatásukat jövôbeli
céljaink eléréséhez.

Az Erdészeti Múzeum 2000-es
idôszakos kiállításai

I. 27–II. 20. Barangolások a termé-
szetben: Péchy Tamás festômûvész
kiállítása

II. 24–III. 28. Diákhagyományaink:
Emlékkorsók

III. 31–IV. 25. Boros Zoltán grafi-
kus és Udvarnoki András festômû-
vész kiállítása

IV. 28–VI. 13. Mi készül a fából?
VI. 17–VII. 9. Schármár Károly épí-

tész emlékkiállítása
VII. 12–31. A soproni bor története
VIII. 3–27. VIII. Országos Vadászati,

Halászati és Természetvédelmi Kép-
zômûvészeti Kiállítás

Részlet a Vadászati oktatástörténeti kiállításról

Roskovenszky Gabriella festményeibôl

Újévköszöntô a képeslap-kiállításont Fotó: dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó


