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Az Erdészeti Múzeum 2002-ben sikeres
évet zárt.

A NYME Erdômérnöki Karának új
dékáni vezetése megértve és átérezve a
múzeum gondjait és tarthatatlan helyze-
tét, az év közepétôl kezdve, eddig még
soha nem tapasztalt támogatásban ré-
szesítette azt. Felújíttatta az emeleti
nagytermeket a kapcsolódó helyiségek-
kel együtt, új vizesblokkot alakíttatott ki
és új berendezéssel tette alkalmassá
konferenciák, szakmai összejövetelek
és társas együttlét céljára. Rendbe tetet-
te az apartmanokat, valamint 2 irodát.

A Múzeum személyi állományát 1 fô
tudományos segédmunkatárs (Vámos
Krisztina erdômérnök), 1 fô gondnok
(Makkai Zoltán) és 1 fô teremôr alkal-
mazásával erôsítette meg.

A tárgyévben sikerült befejezni a Fo-
tótár tematizálását, az új munkatársak
bevonásával pedig – a pályázati pénzek-
bôl berendezett könyvtárszobát és be-
mutató raktárat – a könyvtári és tárgyi ál-
lományt megnyugtatóan és szakszerûen
elhelyezni. Ez a munka teljesen még
nem fejezôdött be, ugyanis a régi kollé-
gium alagsorában tárolt anyagunk elköl-
töztetésével egyben leltárellenôrzést is
végzünk és a szükséges tárgykezelési és
karbantartási munkákat is (tisztítás, kon-
zerválás, pótlás stb.) ellátjuk.

Örömmel jelentem, hogy a kölcsön-
anyagon kívül, a Múzeum teljes letéti állo-
mánya a Templom utcai épületben van!

2002 decemberében a Machatsek
Gyula emlékszoba teljes anyagát átadtuk
a Baross utcában avatott egyetemi kollé-
giumunknak, amely a mártírhalált halt
erdômérnök hallgató nevét vette fel.

Szorgalmasan gyûjtöttünk 2002-ben
is. Éves gyarapodásunk – adományo-
zás, csere és vásárlás útján került birto-
kunkba – anyagát hiánytalanul bevéte-
leztük és leltároztuk.

Állománynövekedésünk: 990 db
fénykép, 448 db negatív, 5 db mûsoros
videokazetta, 5 db CD-rom, 464 db ok-
és kézirat, 202 db meghívó, 43 db tér-
kép, 103 db rajz, 424 db aprónyomtat-
vány, 311 db könyv, 10 db jegyzet, 67
db periodika, 184 db különlenyomat és
150 db tárgy (agrár- és ipartörténeti, nu-
mizmatikai, képzô- és iparmûvészeti).

Köszönet mindazoknak, akik ebben
a gyûjtômunkában segítségünkre vol-
tak, nevezetesen:

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó (Ásott-
halom), Aninger Sándor (Sopron), Bár-
sony László (Tatabánya), dr. Bencze La-

jos (Sopron), dr. Berdár Béla (Buda-
pest), Bodó Fábián Éva (Budapest),
Bogdán Vendel (Pamuk), Cseke Bence
(Budapest), Csobánci Erzsébet (Buda-
pest), Detrich Miklós (Kaposvár), dr.
Führerné dr. Nagy Györgyi (Sopron),
dr. Gerencsér Kinga (Sopron), dr. Gi-
dai Erzsébet (Budapest), Greguss Lász-
ló Géza (Gyôr), Halász Gábor (Gödöl-
lô), Hábel György (Budapest), Hibbey
Alpár (Visegrád), Horváth Endre (Sop-
ron), dr. Járási Lôrinc (Miskolc), dr.
Ignácz Magdolna (Budapest), Kanász
István (Dunaújváros), Lukács Tamás
(Miskolc), Makkai Zoltán (Sopron),
Matyikó Tibor (Szentdomonkos), Né-
meth Mária (Maglód), Nyári László
(Bakonytamási), Ormos Balázs (Sop-
ron), Peresztegi Nagy István (Sopron),
Petró Dávid (Sopron), Petróczki Dénes
(Miskolc), Piller József (Pápa), Raffel Ju-
dit (Sopron), dr. Rácz József (Sopron),
dr. Rácz Józsefné dr. (Sopron),
Roskovenszky István (Tatabánya), dr.
Rumpf János (Sopron), dr. Rumpfné
Hencsel Mária (Sopron), Savanyú
Istvánné (Sopron), Sági Éva (Sopron),
Sági Pálné (Sopron), Schneider Ede Gé-
za (Sátoraljaújhely), Sebestyén Ádám
(Miskolc), Seres Erzsébet (Ajka),
Szemán Attila (Sopron), dr. Takács Ta-
más (Sopron), Tarjáni Antal (Tatabá-
nya), dr. Turbuly Éva (Sopron), Vass
Béla (Pécs), Vámos Krisztina (Szom-
bathely), Zsiger Attila (Göd);

Castanea Alapítvány (Sopron), Deb-
recen város Polgármesteri Hivatala, Du-
naújvárosi Fôiskolai Kar, ERTI (Buda-
pest), Gemenc Rt. (Baja), Gyôr–Moson–
Sopron Megyei Levéltár (Sopron), Köz-
ponti Bányászati Múzeum (Sopron),
Millenniumi Vadászati Bizottság (Buda-
pest), NKÖM (Budapest), NME hallga-
tói (Miskolc), NYME: EK, FMK, KGTK,
FFFK egyes hivatalai, tanszékei és évfo-
lyamai, Selmeci Társasága, évfolyam-ta-
lálkozók résztvevôi (Sopron, Székesfe-
hérvár), OEE (Budapest), Öntödei Mú-
zeum (Budapest), Postai és Távközlési
Múzeum Alapítvány (Budapest),
TOURINFORM (Budapest).

Terveinket az idôszakos kiállítások
terén sem tudtuk volna megvalósítani,
ha nem kapunk anyagi támogatást
hozzá. Hálásan gondolunk az alább fel-
soroltakra, akik meghallgatva kérésün-
ket, a jó ügy mellé álltak.

FVM Erdészeti Hivatala (Budapest),
Pilisi Parkerdô Rt. (Visegrád), UTILIS
Kft. (Visegrád), NYÍRERDÔ Rt. (Nyír-

egyháza), DALERD Rt. (Szeged), Me-
cseki Erdészeti Rt. (Pécs), SEFAG Rt.
(Kaposvár), Soproni Városszépítô
Egyesület, Gefferth István erdômérnök
(Ausztrália).

Dologi támogatásban részesítettek
minket a Brau Union Hungária Sörgyá-
rak Rt. (Sopron), Gellért Zoltán (Sop-
ron) és Rimóczi András erdômérnök
(Sopron). Nekik is köszönet.

Munkánk iránt érdeklôdôk az alábbi
idôszakos kiállításokban gyönyörköd-
hettek:

– átfutó–I. 13. Pintér Éva grafikus-
festômûvész kiállítása.

A festménykiállítást sokan tekintet-
ték meg.

– I. 16–II. 16. XX. század erdészete
Somogyban.

Az elegáns, fényképekkel illusztrált
szakkiállítást sok szakember, de szak-
mán kívüli látogató is megtisztelte ér-
deklôdésével.

– II. 18-tól Pántl László erdômérnök
festménykiállításának megnyitására ke-
rült sor a Múzeum emeleti konferencia-
termében, ahol azóta is látogatható a ki-
állítás, mely egyben a helyiség dekorá-
cióját jelenti a kölcsönképekkel.

– II. 19–III. 17. Matyikó Tibor: Bará-
tom a természet címû kiállítását tekint-
hették meg az érdeklôdôk.

– III. 21–V. 7. Diákhagyománya-
ink: Firmák címû saját idôszakos kiállí-
tásunk várta a látogatókat, mely kiállítás
fôként a hallgatóság és a szaktársak tet-
szését nyerte meg, szép emlékeket
idézve bennük.

– V. 11–VI. 2. Városaink az ezred-
fordulón címmel a Soproni Fotókör ál-
tal meghirdetett országos pályázat
anyagából mutattunk be válogatást a
nagyszámú érdeklôdônek.

– VI. 5–30. Asztalok, székek és ... a 18.
és a 19. századból címen mutattuk be
Horváth István mûgyûjtô tulajdonát képe-
zô értékes és érdekes bútorokat. Sokan
voltak kíváncsiak a zömmel soproni aszta-
losok által készített gyönyörû bútorokra.

Az Erdészeti Múzeum 2002-es évérôl
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– VI. 5–VII. 2. Zsiger Attila iparmû-
vész és Csepeli István népi iparmûvész-
fafaragó kiállítására került sor. A láto-
gatók sok érdekességet találhattak a ki-
állításon.

– VII. 4–30. Greguss László Géza er-
dômérnök csodálatos természetfotói va-
rázsolták el a nagyszámú érdeklôdôt.

– VIII. 1–IX.1. X. Országos vadásza-
ti, halászati és természetvédelmi képzô-
mûvészeti kiállítás volt látható. A meg-
rendezett tárlaton 30 mûvész bemutat-
kozására nyílt lehetôség. Sokan nézték
meg a változatos anyagból történt
összeállítást.

– IX. 5–XI. 10.Diákhagyománya-
ink: Diákhumor címmel nyitottuk meg
saját összeállítású nagysikerû kiállítá-
sunkat. A tervezettnél 1 héttel hosszab-
ban tartottuk nyitva a nagy érdeklôdés-
re való tekintettel.

– XI. 12–XII. 3. Muray Mûhely:
Négyszemközt a természettel címû be-

mutatkozó kiállítására került sor. 25 al-
kotó munkáit tártuk a nagyszámú ér-
deklôdô elé.

– XII. 10-tôl Fajáték kiállítás meg-
rendezésére került sor, mely az öt éve
oktatott Fajátékgyártás címû fakultatív
tantárgy hallgatóinak ötletes, változatos
munkáit mutatja be a nagyszámú láto-
gatónak.

Mind állandó kiállításunkat, mind
az idôszakosakat egész évben, igaz,
hogy szûkített idôben (ez a téli idô-
szakban napi 3 órát, nyáron napi 5
órát jelent), de sikerült nyitva tarta-
nunk.

Bár kiállításaink nyitvatartási ideje
rövid, a szaktársakat munkaidôben ter-
mészetesen fogadjuk, és szívesen be-
mutatjuk az itt folyó munkát.

Tárlatainkat 2002-ben 10 469-en te-
kintették meg, és a vendégkönyvek ta-
núsága szerint látogatóink elégedettek
voltak a látottakkal.

2003-ban is tervezzük több idôsza-
kos kiállítás megrendezését, de gyako-
riságuk a szponzori támogatástól függ,
ugyanis a megemelkedett nyomdai és
postai költségek megnehezítik mun-
kánkat. Elképzeléseink szerint lesz gra-
fikai, csontfaragó, fafaragó, fotó, fest-
mény, képeslap és karikatúra kiállítás,
de be kívánjuk mutatni Múzeumunk
pohár- és korsógyûjteményét, valamint
az „Erdésznôk készítették” címû tárlatot
is, amennyiben a kolléganôk küldenek
kellô mennyiségû, saját készítésû anya-
got. Ezúton is szeretném támogatásukat
kérni, és azt, hogy augusztus közepéig
juttassák el Múzeumunkba a kiállításra
szánt dolgaikat!

Az Erdészeti Lapok valamennyi Ol-
vasójának kívánunk minden szépet és
jót, és szeretettel várjuk megtisztelô lá-
togatásukat!

Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó
múzeumigazgató

November hó 22-én a Bács-Kiskun me-
gyei Csátalján a Gilián Kastélyban ke-
rült megrendezésre az I. Országos Va-
dászati Képzômûvészeti Konferencia. A
tanácskozás célja és feladata volt, hogy
meghatározza a természetábrázoló s
ezen belül a vadászati képzômûvészet
helyét és szerepét a vadászati kultúra és
hagyományok ápolásában, népszerûsí-
tésében.

A Konferencián több vitaindító elô-
adás hangzott el. Békés Sándor, a VKE
Kulturális Tanácsának elnöke hangsú-
lyozta, a vadászati kultúra egy szakma
kultúrája, amelynek összetevôi azono-
sak az egyetemes kultúra összetevôivel.
Fontosak a tárgyi és a szellemi, tehát a
szakmai tudáson alapuló értékek,
amelyhez kapcsolódnak annak a hagyo-
mányai, a szokások, a rituálék, vagyis az
erkölcsi összetevôk. A mûvészetek, s így
a képzômûvészetek pénzben ki nem fe-

jezhetô értéke a lényeg felismerésében
és megragadásában való jártasság s a
közvetítés képessége. Örvendetes, hogy
a vadászattal kapcsolatos festmények,
kisplasztikák, egyéb berendezési tár-
gyak újból részesei a vadászias lakáskul-
túrának. Békés Sándor hangsúlyozta,
hogy a természetábrázoló és a vadászat-
hoz kapcsolható magyarországi képzô-
mûvészet – különöseképpen a festészet
– soha nem látott színvonalra emelke-
dett. Sohasem volt ilyen tömeges az al-
kotók érdeklôdése, mûvek sokaságával
való jelentkezése ezen a különösnek ne-
vezhetô tematikai területen. S célját és
küldetését ezzel eléri, amely nem más,
mint értékmentés.

Dr. Ignácz Magdolna, a Négyszem-
közt a Természettel címû képzômûvé-
szeti album szerkesztôje történelmi
visszatekintés keretében elemezte a mai
kortárs természeti és vadászati képzômû-
vészet képviselôit, akik az albumban be-
mutatkoztak. Elôadásában hangsúlyozta,
hogy azokban az idôszakokban, amikor
a kultúra, s ezen belül a vadászati kultú-
ra és hagyományok ápolása történelmi
tradíció volt, a képzômûvészek szerepe
kiemelkedô volt. S így van ez ma is. Az a
tény, hogy az alkotók és alkotások száma
az elmúlt évtizedben hihetetlenül meg-
növekedett, jelzi, hogy a vadászati kultú-

rához tartozó értékekre a nagyközönség
részérôl igény jelentkezik. Az elôadásban
hangsúlyt kapott a vadászati képzômû-
vészet mecenatúrájának, valamint az al-
bum kiadójának a vadászati és képzômû-
vészeti év keretében szervezett kilenc ki-
állításának értékelése. A kiállítássorozat-
ból kiemelkedô jelentôségû volt a gödi
Nemeskéri Kúriában megrendezett elsô
kiállítás, amelyen egy idôben 69 alkotó
mutatkozhatott be. Urbán Ágnes mûvé-
szettörténész elôadásában a vadászat és
a természetábrázolás évezredes történel-
mi hagyományait mutatta be. Hangsú-
lyozta – az illusztrációk bemutatásával
egy idôben –, hogy a többezer éves kép-
zômûvészeti kultúrában a történelmi ko-
roknak mint háttérnek igen nagy szerepe
volt az alkotások megszületésében. El-
mondta, hogy a természeti értékeket, to-
vábbá a vadászati tevékenység ábrázolá-
sát a kortárs képzômûvészetben kevésbé
ismeri el. Azonban vannak olyan jelek,
mint a természetvédelem, az élôvilág vé-
delme, amely az embereket egyre inkább
fogékonnyá teszi az e témában született
alkotások értékeinek felismerésére és el-
ismerésére.

Muray Róbert festômûvész a naturális
festészet és festôk helyzetének értékelé-
se során részletesen szólt azon mecéná-
sokról, akiknek segítségével az alkotói

Értékmentés – a vadászati 
képzômûvészet küldetése


