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Az OEE Erdõk a Közjóért Szakosztálya
február 27-én a Vajdahunyadvárban
lévõ Magyar Mezõgazdasági Múzeum-
ban tartotta idei nyitó ülését. A ren-
dezvényen dr. Oroszi Sándor, az Erdé-
szettörténeti Szakosztály elnöke tar-
tott elõadást a Mezõgazdasági Mú-
zeumban található erdészeti vonatko-
zású kiállítások történetérõl a kezde-
tektõl napjainkig. 

Az erdészeti gyûjtemény egyrészt a pá-
rizsi világkiállítás anyagából, másrészt
az 1885-ös és az 1896-os országos kiál-
lítások anyagából jött létre. A gyûjte-
mény Darányi Ignác földmûvelésügyi
miniszter javaslatára került a Magyar
Mezõgazdasági Múzeumba, ahol Földes
János irányításával készült el az elsõ ki-
állítás. Ez elsõsorban a fahasználatot
mutatta be, az erdõgazdálkodást pedig
az akkori korszak egyik jelentõs nem-
zetgazdasági tényezõjeként ábrázolta.
A gyûjteményt a két világháború között
az Alföld-fásítás dokumentumaival bõ-
vítették, majd 1938 után sor került a ki-
állítás felújítására. A II. világháború
alatt, 1944-ben bombatámadás érte az
épületet, és mind az erdészeti, mind a
vadászati kiállítás anyagában nagy kár
keletkezett. S. Szabó Ferencnek, a mú-
zeum akkori fõigazgatójának emléke-
zetes szerepe volt abban, hogy a kiál-
lításoknak továbbra is a múzeum ad-
jon otthont. 1950-ben elkészült az új
vadászati, majd 1952-ben az új erdé-
szeti kiállítás. Ez utóbbit – az új, mo-
dern erdõgazdálkodásban rejlõ lehe-
tõségeket középpontba helyezve – er-

dõmûvelési szempontok szerint alakí-
tották ki. 

1956-ban, a forradalom ideje alatt az
épületet újabb találat érte és a kiállítások
anyagának egy része megsemmisült.
1956 után az új fõigazgató, Matolcsi Já-
nos kezdeményezésére a múzeum egyre
nagyobb szerepet kapott a népmûvelés-
ben, ami megjelent az új kiállítások anya-
gának összeállításában is. Az erdészeti és
a vadászati kiállítást 1957–59 között hely-
reállították, és nagy hangsúlyt kapott a
korszak politikai irányultsága. Lulcskó Já-
nos fõigazgatósága alatt kezdõdött el a
vidéki erdei múzeumok létrehozása, ak-
kortól kiemelt figyelmet fordítottak a régi
erdészeti emlékek megõrzésére. Az
1970-es években megindult az erdészet-

történeti kutatás is.
1984-ben megkez-
dõdött a múzeum
épületének rekon-
strukciója, ennek
kapcsán pedig az
erdészeti kiállítás is
megújult. Szabó
Lóránd fõigazgató-
sága alatt a kiállítás
területe tovább bõ-
vült, 1986-ban nyi-
tották meg az új er-
dészeti és vadászati
kiállítást. Attól
kezdve a gyûjte-
mény már erdé-
szettörténeti ala-
pokra helyezve

mutatta be az erdõgazdálkodást és az ad-
digi eredményeket. Abban az idõszak-
ban a múzeum látogatottsága is fokoza-
tosan nõtt: elérte az évi 300-350 ezer fõt.
1990-ben, Szabó Lóránd nyugdíjba vonu-
lását követõen Szakács Sándor került a
fõigazgatói posztra, aki támogatta a kiál-
lítás múzeumban megmaradását. 1996-
ban újra átalakították a kiállítást, ami a
kor követelményeinek megfelelõen in-
teraktívvá vált.

Oroszi Sándor kiemelte: ennek a mú-
zeumi kiállításnak az a jelentõsége, hogy
országos szinten jelenleg ez az egyetlen
gyûjtemény, ami teljes körû áttekintést
nyújt az erdõgazdálkodás történetérõl,
ugyanakkor anyagához kapcsolódó tu-
dományos erdészettörténeti kutatás is
folyik. A jövõben is célszerû megõrizni
ennek a kiállításnak az önálló jellegét,
akár a Magyar Mezõgazdasági Múzeu-
mon belül, akár más keretek között. A
városligeti új múzeumi negyed tervezése
kapcsán ugyanis felmerült a kérdés, hol
kaphat helyet ez az értékes, erdészettör-
téneti szempontból jelentõs gyûjtemény.

Az elõadást követõen került sor a szak-
osztály 2013. évi munkájának értékelés-
re, valamint az idei programok megbe-
szélésére. A szakosztálytagok  javaslato-
kat tettek a kihelyezett szakosztályülé-
sek helyszínére és idõpontjaira.  A tag-
ság számbavétele során elhangzott,
hogy örvendetes módon az idén több új
taggal is gyarapodott a jelenleg 113 tagot
számláló Erdõk a Közjóért Szakosztály. 
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