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Szentantal Selmec szomszédságá-
ban igazi ékszerdoboz: a kiemelt
történelmi szerepet játszó Koháry-
Coburg család négyszögletes alap-
rajzú, volt kastélyában mûvészeti,
történelmi és vadászati kiállítás mû-
ködik. Egyébként az impozáns épü-
let igazi barokk naptárház, a négy
évszakot négy kapu, a hét napjait
hét árkád, a hónapokat 12 kémény,
az év heteit 52 szoba, a napjait 365
ablak jelképezi. Az intézmény igaz-
gatója, Marian Èíz a vadászsajtóból
közismert személyiség, hiszen a
szeptember elején a szentantali mú-
zeumban évente esedékes Huber-
tus-napoknak mindig sok magyar-
országi látogatója akad. Van is néz-
nivaló a trófeákkal és preparátu-
mokkal, vadászattörténeti jelentõ-
ségû használati és dísztárgyakkal
szó szerint a zsúfolásig megrakott
termekben, de még a folyosókon is!

– Erdészeti és faipari múzeum mûkö-
dött itt az 1962-es alapítás után. A kas-
tély korábbi gazdái, a Coburg hercegek
jeles vadászok voltak, rengeteg trófea
maradt utánuk, a vadászati kiállítás
ezen hagyomány alapjaira épült. Maga

az intézmény harminchektáros parkban
áll, amit két kis halastó is ékesít. A park
épületegyüttese – a kastély mellett a
magtár, a kápolna, a régi erdészház –
mûemléki védettséget élvez – mutatta
be röviden a szentantali intézményt
Marian Èíz igazgató.

– A fennállásának kétszázadik évfor-
dulóját ünneplõ erdészeti felsõoktatás-
nak a szomszédos Selmecbányán nagy
hagyományai vannak, emiatt is rende-

zik most Szlovákiában az Országos Er-
dészeti Egyesület vándorgyûlését. Az
eddigi szervezõmunka alapján elmond-
hatom, hogy mindeddig jó emberek jöt-
tek, barátsággal, így örülhetünk annak,
hogy intézményünk falai között ren-
dezhetjük meg az ünnepséget! Szívesen
látjuk vendégül a szlovák és a magyar
erdészeket, vadászokat, hiszen így az
emberek közelebb kerülhetnek egy-
máshoz – az persze mindegy, hogy me-
lyik országból érkeznének is a vendé-
gek, ha jóakarattal vannak!

Az igazgató úr elmondta továbbá,
hogy 1988 óta dolgozik a szentantali
múzeumban, s 1990-ben a budapesti
mezõgazdasági múzeummal együttmû-
ködési megállapodást írt alá. Nemcsak
rendszeresen látogatják egymást, ha-
nem kiállítási tárgyakat is kölcsönöznek
egymásnak. Az 1990-es évek közepén
például az õ anyaguk képezte egy, a
zergérõl Budapesten rendezett kiállítás
alapját. Jelentõs együttmûködést foly-
tatnak a Szlovák Vadász Szövetséggel
is, de a magyar vadászkamara is part-
nereik sorába tartozik – bár személy
szerint az igazgató úr csak kamerával
vadászik. A szentantali múzeumot és
rendezvényeket sokan látogatják Ma-
gyarországról is.

– Hogyan készül az intézmény a
vándorgyûlés megrendezésére?

– A munka java nem a mi vállunkat
nyomja, de magyarországi vendégeink
fogadását természetesen elõ kell készí-
teni. Július 3-án csak erre készülünk, az
intézményt kizárólag erre a célra tartjuk
nyitva. Az Interneten és más fórumo-
kon már közzétesszük, hogy a múzeum
a külvilág számára zárva tart ezen a na-
pon. Munkatársaim szintén rendelke-
zésre állnak, õk is felkészültek a ven-
dégfogadásra.

Azt azért még mindenképpen el kell
mondanom, hogy a szervezõk és a há-
zigazdák közötti kapcsolattartás mun-
kájának oroszlánrészét Szlovákiában
Bakay László végzi! A kastélyban és ud-
varán elférnek a vándorgyûlés résztve-
või, s bár nem volt még ilyen rendezvé-
nyünk, megfelelõ elõkészítõ munka
után nem lehet semmiféle gond. Intéz-
ményünk színvonalas és méltó hely-
színt biztosít, ugyanakkor maga a ván-
dorgyûlés rangot ad múzeumunknak –
mondta végezetül az igazgató. 

Kép és szöveg: Faragó Zoltán

A szentantali Koháry-Coburg kastély
(Beszélgetés Marian Èíz múzeumigazgatóval)
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