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ANDRZEJ GRABOWSKI 

Leśnictwo na wystawach Muzeum Rolnictwa 

w Budapeszcie 

Лесное хозяство на выставках в Музее Сельского Хозяйства в Будапеште 

Forestry on the exhibition of the Museum of Agriculture in Budapest 

G pośród wielu budapeszteńskich muzeów jedno jest szczególnie god- 

ne uwagi leśników. Jest nim Węgierskie Muzeum Rolnictwa, zaj- 

mujące malowniczy zamek Vajdahunyad, wznoszący się nad stawami 

w Parku Miejskim. Zespół zamkowych budynków jest udaną kompozycją 

naśladującą historyczne budowle węgierskie w stylu romańskim, go- 

tyckim, renesansowym i barokowym. 
Poprzednikiem współczesnej instytucji muzealnej było powstałe w 

1869 r. Muzeum Sadownictwa i Warzywnictwa, przekształcone w 1871 г. 

w Muzeum Ekonomiczne o charakterze ogólnym. Przedstawiało ono 

w 12 salach osiągnięcia węgierskiej gospodarki wiejskiej. 

Obecne Muzeum wywodzi swe dzieje od 1869 r., kiedy to po wy- 

stawie milenijnej pozostały liczne eksponaty i specjalnie zbudowana 

imitacja zamku. Od samego początku działalność Muzeum była bar- 

dzo ożywiona: zorganizowano dziesiątki wystaw, przebudowano zamek, 

nadając mu trwały materialnie charakter. Dzięki błyskotliwemu udzia- 

łowi w międzynarodowych wystawach (Londyn, Turyn, Drezno) i sku- 

tecznej pomocy w tworzeniu podobnych placówek (np. w Kairze) — 

zdobyło Muzeum światowe uznanie specjalistów. Druga wojna światowa 

zrujnowała Muzeum prawie doszczętnie, tak że działalność wystawien- 

niczą rozpoczęło dopiero w latach pięćdziesiątych. Współczesny wy- 

soki poziom zapewniają specjalistyczne grupy pracowników (admini- 

stracyjna, naukowo-badawcza, archiwistyczno-konserwatorska, robót 

technicznych i ochronno-porządkowa). Muzeum prowadzi pokazy filmo- 

we i odczyty, wydaje publikacje. 
Wśród niezwykle interesujących pod każdym względem wystaw 

leśnictwu zapewniono należyty udział, proporcjonalny do jego znaczenia 

w państwowej gospodarce. Zwiedzanie działu leśnego rozpoczyna się 

po przejściu sali zabytkowych ciągników rolniczych. Pierwsze gabloty, 

chyba niesłusznie tu umieszczone, przedstawia ją rozwój Świata roslin- 

nego w minionych epokach (materiał paleontologiczny). Dalej można 

obejrzeć kolekcje owoców, szyszek i nasion drzew leśnych oraz narzę- 
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dzia do ich zbioru, wyłuszczania (model dużej wyłuszczarni) i badania 
(kiełkowniki różnych typów). Z kolei są przedstawione siewki drzew 
iglastych w różnym wieku, zrzezy Świeże i ukorzenione oraz starszy 
materiał szkółkarski. Dział uzupełniają drobne narzędzia i modele więk- 
szych, rysunki i fotografie prac w szkółkach, dioramy i makiety prac 
zrębowych i odnowieniowych (m.in. połączonych z przedplonową upra- 
wą roślin rolniczych), prowadzenia plantacji i zakładania różnych za- 
drzewień. Niejako równolegle jest rozwinięta wystawka leśnobotanicz- 
na, zawierająca zielnikowe okazy drzew i krzewów leśnych, fotografie 
pokrojów onaz piękne barwne tablice o charakterze zabytkowym. W na- 
stępnych pomieszczeniach zgromadzono zbiory szkodliwych grzybów 
1 owadów wraz z przedstawieniem skutków ich działalności. W obroto- 
wych dioramach ukazano ptaki leśne na tle środowiska. Część zoolo- 
giczną kończą okazy płazów, gadów, gryzoni i zbiór ptasich jaj. Ko- 
lejne pomieszczenia umożliwiają poznanie użytków leśnych oraz od- 
powiednich narzędzi i metod. Tradycje użytkowania lasu od najdaw- 
niejszych czasów obrazują ryciny, dokumenty archiwalne, stare na- 
rzędzia. Liczne są tu różne próbki drewna rodzimego i egzotycznego 
oraz przykładowe wyroby. Pokazano modele traków, sposoby łuszcze- 
nia drewna, ściąganie żywicy, zbiór kory garbarskiej i galasów, wy- 
roby przemysłu zielarskiego opartego na surowcach leśnych. Uwagę 
przyciąga wielka diorama, sugestywnie przedstawiająca transport drew- 
na w warunkach zimowych. Współczesnych narzędzi jest raczej nie- 
wiele. Ozdobą pomieszczenia są potężne krążki przekroju poprzecznego 
dębów 280—300-letnich, na których zaznaczono przy odpowiednich sło- 
jach daty z historii Węgier. 

W salach pierwszego piętra mieści się, prócz działu rybołówstwa, 
okazała wystawa łowiectwa, tradycyjnie związanego z leśnictwem. Znaj- 
dują się tu dioramy z ptactwem i zbiór jaj, szkielety zwierzyny, piękne 
trofea (w tym rekordowe), wypchane zwierzęta łowne (lub dawniej za 
takie uznawane), posążki psów myśliwskich różnych nas. Urządzenia do 
hodowli i myślistwa są reprezentowane przez modele paśników, ba- 
zantarni, odłowni oraz zbiór broni białej i miotającej: od łuków ро 
bogato inkrustowane strzelby z dodatkowym oporządzeniem. 

W tymże zespole budynków znajduje się wystawa roślinności, zor- 
ganizowana przez Muzeum Nauk Przyrodniczych. Leśnika zainteresują 
zapewne zbiory roślin z poszczególnych typów lasów węgierskich, uzu- 
pełnione mapkami, rysunkami i fotografiami. 

Całość wystawy leśnictwa z łowiectwem trzeba ocenić pozytywnie, 
pamiętając o trudnych do pokonania trudnościach, jakie stwarza dys- 
harmonia starego wnętrza z wieloma „nowoczesnymi eksponatami. Ze 
starym stylem kojarzą się zbiory broni, trofea, niektóre narzędzia, do- 
kumenty. Inne przedmioty trzeba było umieścić na sztucznych tłach 
i zastosować specjalnie ukierunkowane światło w przyciemnionym wnę- 
trzu. Jest to rozwiązanie połowiczne, lecz tu jedynie słuszne, ponieważ 
Muzeum nie ma nowoczesnych sal, których pozornie bezstylowy wy- 
strój pozwoliłby na dowolne twórcze zabiegi plastyczne. Podobnych 
trudności nie uniknie zapewne i nasze, powstające w Gołuchowie, Mu- 
zeum Leśnictwa. Tamtejszy pałacyk ma jednak szereg pomieszczeń do- 
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sodniejszych do przystosowania; można także „wyjść na zewnątrz” 

z niektórymi eksponatami — do lasu, parku czy skansenu zabytkowych 

budynków leśnych. 

Pod względem programowym wystawa leśna w budapeszteńskim mu- 

zeum jest poprawna, jeśli się weźmie pod uwagę, że nie wszystkie działy 

(ekonomika, kształcenie kadr, administracja, prawo i in.) mogły, ze 

względu na szczupłość miejsca i słabsze zainteresowanie szerokiej pu- 

bliczności, znaleźć miejsce na salach. Natomiast w różnych archiwach 

mieszczą się zbiory dotyczące szerokiego kręgu zagadnień. Ponadto 

otwierane są wystawy sezonowe, a stałe są co 9—6 lat unowocześ- 

niane. 

Zainteresowani zoologią leśną powinni zwiedzić wystawę urządzo- 

ną przez wspomniane Muzeum Nauk Przyrodniczych, lecz mieszczącą się 

w budynku Węgierskiego Muzeum Narodowego. Zastosowano tam nie- 

zwykle starannie wykonane dioramy (do 7 m długości), gdzie ptactwo 

i wielkie ssaki europejskie są pokazane na tle sugestywnie imitującym 

naturalne środowisko ich życia. Okazuje się, że ta zapomniana już tech- 

nika wystawiennicza, ujmująca temat od strony ekologicznej, cieszy się 

wielką popularmością i może być z pożytkiem rozwijana w ogólnie do- 

stępnych działach muzeum przyrodniczego. Konkurować z nią może je- 

dynie dobrze zaprojektowany zwierzyniec. Dla pogłębienia wiedzy sto- 

sowniejsza jest technika „przeglądu systematyczno-anatomicznego”. Na- 

suwają się tu zresztą analogie z innymi działaniami muzealnictwa. 

Na przykładzie budapeszteńskich muzeów można dostrzec ewolucję 

techniki dydaktycznej i propagandowej w kierunku uatrakcyjnienia wy- 

staw przez ich przystępność programową, przemyślaną oprawę plastycz- 

ną, uruchomienie niektórych eksponatów, wzmocnienie oddziaływania 

pokazami filmowymi. Na tej drodze można jeszcze wiele osiągnąć przez 

uważne śledzenie i stosowanie najnowszych metod, jak np. analiza sy- 

stemowa skutecznej działalności, stosowanie techniki holograficznej, 

wprowadzenie dynamicznych pokazów w pomieszczeniu i w terenie, 

kompleksowe ujęcie zagadnień. 

Leśnictwo jest szczególnie wdzięcznym tematem dydaktycznym, obej- 

mującym sprawy kultury materialnej i duchowej. Właściwe przedsta- 

wienie jego dziejów, jego zadań — zwłaszcza wynikających z rozwoju 

cywilizacji przemysłowej — jest konieczne dla utrzymywania i pod- 

noszenia jego prestiżu. 
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