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POĽOVAČKA BOLA VŽDY PANSKÉ HUNCÚTSTVO...
Hon na divú zver predstavoval slávnostnú udalosť, zavŕšenie celoročného úsilia
starostlivosti o revír. Samotná slávnosť lovu bola starostlivo pripravovaná
niekoľko týždňov dopredu. Na poľovke, ktorú usporadúvali majitelia poľovných
revírov, sa stretávala elita z regiónu i z celej krajiny.
Výstava Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom prináša informácie
o poľovných revíroch nobility bývalej Nitrianskej a Tekovskej župy na priereze rokov
1800 - 1945, nachádzajúcich sa v pohorí Tribeča. Po prvýkrát bola výstava
inštalovaná v roku 2021 v Ponitrianskom múzeu v Nitre. V Zlatých Moravciach,
ktorých sa väčšina prezentovaných poľovných revírov priamo dotýka, bude
sprístupnená až do 26. októbra 2022.
Lesy v pohorí Tribeč, rozprestierajúcom sa medzi Nitrou, Zlatými Moravcami,
Topoľčanmi a Partizánskym, boli súčasťou lesného hospodárstva na feudálnych
panstvách a šľachtických veľkostatkoch vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, v Nitrianskej
a Tekovskej župe. Zväčša patrili významným šľachtickým rodom, ako napríklad
grófovi Karolovi Forgáchovi, grófom Ľudovítovi, Antonovi a Henrichovi
Apponyiovcom, grófovi Štefanovi Keglevichovi, arcivojvodovi Jozefovi Augustovi
Habsburskému, rodinám Thonetovcov z Veľkých Uheriec, Jeszenszkých z Beladíc
a Pustého Chotára, Szentiványiovcov z Beladíc, Keltzovcov z Novej Vsi nad Žitavou,
Szirányiovcov z Veľkých Chraštian, barónovi Jánovi Malonayovi z Veľkých
Chraštian, barónovi Henrichovi Lindelofovi z Pustého Chotára, grófovi Leopoldovi
Edelsheim-Gyulaiovi z Horných Lefantoviec, Bartolomejovi a Albertovi Petőovcom
zo Zlatých Moraviec a ďalším. Výstava dokumentuje prehľad o poľovných revíroch,
ich lokalizácii a majiteľoch.
Prostredníctvom archívnych materiálov, ako sú dobové fotografie, výstava priblíži
návštevníkom atmosféru poľovačiek a diplomatických poľovačiek, vrátane ich
hlavných aktérov vo vybraných najkrajších poľovných revíroch situovaných na
územiach dnešných Topoľčianok, Oponíc, Kovariec, Veľkých Uheriec, Veľkého Klíža,
Horných Lefantoviec, Machuliniec, Mankoviec, Hosťoviec, Loviec, Obýc, Kňažíc,

Prílep, Zlatna a iných lokalít. Zaujímavosťou sú aj neznáme informácie o lesnom
personále, menách horárov a polesných, sídlach lesných úradov, fotografie
obľúbených hájovní, horární a loveckých chát, či lesnej úzkorozchodnej železnice
na panstve v Topoľčiankach.
Dobovú atmosféru dopĺňa expozícia salónika v poľovníckom štýle, v ktorom sa
v minulosti zdržiavali majitelia, hostia a rodinní príslušníci. Lovecké trofeje ulovené
v rokoch 1918-1936 v revíroch rodiny Apponyiovej dopĺňajú rôzne typy poľovných
zbraní, fragmenty výbavy poľovníka, dobové fotografie s poľovníckou tematikou
a iné predmety. Kolekcia jedinečných zbierkových predmetov Ponitrianskeho
múzea v Nitre s poľovníckou tematikou pochádza predovšetkým z konca 19.
storočia a z obdobia prvej Československej republiky. Niektoré lovecké trofeje
múzeum získalo zo súkromnej zbierky Jozefa Gabmayera, ktorý patril k významným
nitrianskym podnikateľom medzivojnového obdobia a Slovenského štátu.
Pre najmenších návštevníkov, školské kolektívy, ale aj dospelých pripravujeme dňa
9. septembra 2022 v spolupráci s partnerom LESY Slovenskej republiky, š. p.,
podujatie s názvom Dozviete sa o lese. Ide o edukačný interaktívny program
poznávania a vzdelávania o lese formou lesnej školy, ktorý sa bude konať
v Mestskom parku v Zlatých Moravciach.
Autormi výstavy Na postriežke s uhorskou šľachtou v revíroch pod Tribečom je
kolektív autorov Vladimír Lemeš, Ladislav Vincze, Mário Žáčik a Patrícia Žáčiková.
Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj a Obec Beladice.
V Nitre dňa 3. 8. 2022
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