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GRÓF FORGÁCH KÁROLY AGANCSGYtfJTEMÉNYE AZ ORSZÁGOS 
ERDÉSZETI EGYESÜLET SZAKMÚZEUMÁBAN

Bányai József

Az erdészeti egyesület tagjait már az 1870-es években fog
lalkoztatta egy saját székház felépítésének a gondolata. Miután 
1884-ben sikerült egy, a főváros tulajdonát képező telket vásá
rolni - az Alkotmány utca és a Honvéd utca sarkán -, az épület 
terveinek elkészítésével Czigler Győző neves műépítészt bízták 
meg. A két év alatt felépült impozáns épületet az egyesület 1886. 
augusztus 1-jén vette használatba.*^

A felépült székház lehetőséget adott egy erdészeti múzeum 
létrehozására. Az ötlet Piso Cornéltól származott, aki 1883-ban 
a következő indítványt terjesztette elő: "Hogy az orsz.erd.egy. 
minden irányban és tökéletesebben teljesíthesse maga elé kitűzött 
hazafias és tudományos feladatát, állíttassék össze és alapittas- 
sék az egyesület kebelében a szakba vágó gyűjteményekből és egyál
talában az erdészeti szakhoz tartozó tárgyakból egy egyesületi 
szakmúzeum, mely czélszerű és gyakorlati berendezése mellett köny- 
nyen áttekinthető módon gyakorlatilag is erősbítse és gazdagítsa 
egyfelől az egyesületi tagok ismereteit és nyújtson fogalmat más
felől minden érdeklődőnek azon tárgyakról, berendezésekről, és 
eszközökről, melyek az erdőgazdaság körében használtatnak." A mú
zeummal kapcsolatos érdeklődés különösen az 1885. évi Budapesti 
Országos Kiállítás idején élénkült meg. A kiállítás befejezése u- 
tán a kiállítók jelentős része az erdészeti szakmúzeum részére 
felajánlotta kiállított anyagát, ill. annak jelentős részét. Az 
összegyűjtött tárgyakat 1887-ben helyezték el végleges kiállítási 
helyükön." A Czigler Győző által tervezett bemutató legnagyobb 
tételét a gróf Forgách Károly által ajándékozott trófeagyűjtemény 
jelentette.
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Forgách Károly cs. ás klr. kamarás, a magyar főrendiház 
tagja, gr.Forgách Károly ás br.Walterskirchen Filippina fia,
1825. szeptember 4-án született a Bécs melletti Mödllngben. Gim
náziumi tanulmányait Nyitrán végezte, majd Bécsben bölcsészetet, 
végül Győrött jogot hallgatott. Mint a ghymesi ág feje haszon- 
élvezője volt a ghymesi és ghymes-kosztoláni hitbizományi ura
dalmaknak. Már fiatal korában különösen az erdészettel - és ez
zel kapcsolatban a vadászattal - foglalkozott. Komoly áldozatok 
árán a vidéken fővadállományt létesített, s a későbbi években - 
hazánkban elsőként - a muflont is meghonosította. Beutazta Olasz-, 
Francia-, Angol- és Németország nevezetesebb részeit és főváro
sait. 1857-ben a Szaharában tett vadászati kirándulást. 1859-ben 
Portugáliát és Spanyolországot és a maroccoi birodalomhoz tarto
zó Tangert és vidékét látogatta meg. 1869-ben Konstantinápolyba, 
s onnét Egyiptomba, a Níluson Asszuánig utazott. A közpályán nem 
működött, kivéve amikor 1891-ben a Nyitra megyei vöröskereszt-egy
let elnökévé választották meg. Utazásairól és madártani megfigye
léseiről a korabeli újságokban több cikke jelent meg.^

Ghymes községben állt a gróf barokk stílusú földszintes kas
télya. Az összes csarnokok, termek és szobák falait az uradalom
vadászati emlékei és trófeái foglalták el. Ezek között rendkívül

4/érdekes és ritka darabok is szerepeltek.
Forgách gróf trófeagyűjteménye már a hatvanas évek legele

jén híres volt. Vadásztársa, Zerdahelyi Incze a korabeli vadász
lapnak küldött tudósításában a következőket írta: "Ghymesen 23 
bak esett lesen és lesjáraton; köztük egy különösen erős agancsút 
Bacskády lőtt, melly az ottani gyűjteményben is a legerősebbekkel 
vetekedik, pedig a gyűjteménynek hat darabja Európaszerte ritkít
ja párját.”5/

Gróf Forgách Károly 1886-ban agancsgyűjteményét - valószínű
leg Xantus János javaslatára - a Nemzeti Múzeumnak adományozta. 
Továbbá felajánlott egy 1000 forintos alapítványt is, melynek ka
mataiból a gyűjtemény kezeléséhez, gondozásához szükséges költsé
geket fedezhették. Az Országos Erdészeti Egyesület egyik tagjának,
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Piso Cornélnak tudomására jutott Forgách e terve, és beszámolt 
róla az egyesület 1886, évi december 12-én megtartott közgyűlé
sén. Elmondta, hogy tudomása szerint a Nemzeti Múzeum természet
rajzi osztályán - az osztálynak a közeli jövőben történő teljes 
javítása és átalakítása miatt - nincsen elegendő hely a hatalmas 
agancsgyűjtemény elhelyezésére. Az átalakítások elvégzése után 
sem látott reményt arra nézve, hogy a gyűjtemény méltó helyet kap
jon. E tények figyelembe vétele után Piso úgy vélte, hogy a be
cses agancsgyűjtemény még hosszú időn át ládákba csomagolva fog a 
múzeum folyosóin heverni. Majd így folytatta: "Minthogy pedig a 
gondviselés megadta azt, hogy egyesületünknek sok évi fáradtságos 
működés és küzdelem után most már saját diszes palotája van, a 
melynek termeiben nemsokára egy, az egyesülethez méltó szakmúzeum 
is be lesz rendezve, önkénytelenül az a kérdés merül fel, hogy 
vájjon egy oly terjedelmes agancsgyűjtemény, mint a minőt gróf 
Forgách a nemzeti múzeumnak felajánlott, nem találna-e méltóbb 
helyet az Országos Erdészeti Egyesület diszes t e r m e i b e n V é g e z e 
tül indítványozta a közgyűlésnek, hogy a választmányt, ill. az el
nökséget hatalmazza fel a megfelelő lépések megtételére. Azaz a 
szóban forgó agancsgyűjtemény megszerzése céljából forduljanak 
Forgách grófhoz azzal a kéréssel, hogy az agancsgyűjteményt az 
ÍOOO forintos alapítvánnyal együtt - a nemzeti múzeum igazgatósá
gának beleegyezésével - az egyesület szakmúzeuma részére átenged
je. Kedvező válasz esetén az 1ÖOO forintos alapítványt"Forgách Kár 
roly gróf erdészeti alapítvány" néven külön kezeljék, és gyara
pítsák mindaddig, míg belőle az egyesület egy szakképzett múzeumi 
őrt alkalmazni nem képes. Piso indítványát a közgyűlés egyhangú
lag elfogadta, és az igazgató választmányt a szükséges lépések 
fnegtételére felhatalmazta.*^

Az egyesület következő,*1887. évi közgyűlésén Horváth Sándor 
titkár jelentette, hogy az egyesület elnöke a szükséges intézkedé
seket megtette, és a Nemzeti Múzeum igazgatója a gyűjteményt kész
séggel átengedi. Forgách Károly gróf - az egyesület elnökétől ka
pott felvilágosítások után - levelet írt az egyesületnek. Tudatta,
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hogy a kizárólag ghymesi birtokán lőtt vadfajok trófeáiból álló 
gyűjteményét végrendeletilég a Nemzeti Múzeumra hagyományozta. 
Mindezt abból a célból tette, hogy az a nemzet tulajdonává válva, 
különösen az utókorra nézve kulturhistóriai értéket képviseljen. 
Agancsgyűjteménye azon részét, melyet vendégei és vadászszemély
zete lőtt - összesen 1756 darab agancsot - 1886 májusában a Nem
zeti Miízeumba elszállttatta. Majd levelét így folytatta: "Mert 
az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége által felszóllitva lé
vén aziránt, hogy a m.n.múzeumnak szánt agancsgyűjteménynek az 
Országos Erdészeti Egyesület palotájába leendő áthelyezéséhez be
leegyezésemet adnám, tekintve, hogy agancsgyűjtemény számára sok
kal illendőbb helyiség egy országos erdészeti intézet, ebbeli be
leegyezésemet szivesen megadom, csakis azon észrevételem van, 
hogy a gyűjtemény elhelyezése a múzeumi igazgatóság, mint a gyűj
temény virtuális tulajdonosával egyetértőleg történjék." Egyetlen 
kikötése az volt, hogy amennyiben az OEE feloszlana, a trófeákat 
juttassák vissza a Nemzeti Múzeumba. Az egyesület igazgató választ
mánya a feltételeket elfogadhatónak találta. Az elnökség Czigler 
Győző műépítésszel a gyűjtemény elhelyezéséről részletes tervet és 
költségvetést készíttetett.^

A következő közgyűlésen az egyesület elnöke tudatta a választ
mánnyal, hogy a felállítás terve és a költségvetés elkészült. Eze
ket - az előző ülés határozata értelmében - a megfelelő felvilágo
sítások kíséretében gróf Forgách Károlynak megküldte. A gróf a le
vél kézhezvétele után - egy az elnökhöz intézett levelében - kije
lentette, ... "hogy a felállítás 1655 forint 20 krajcárban megálla
pított költségeit sajátjából fogja fedezni s ennélfogva a szüksé
ges összeget azon értesítés megnyerése után, hova küldje a pénzt,

8 /azonnal rendelkezésre bocsátja."
Az egyesület 1887. évi közgyűlésén a titkár tudatta gróf 

Forgách Károlynak az 1887. évi április 23-án a nyitrai közjegyző 
előtt 149. szám alatt kiállított nyilatkozatát. Ebben a gróf vég
érvényesen kijelentette, hogy a m.nemzeti múzeumnak hagyományozott 
agancsgyűjteményét a múzeum igazgatóságának beleegyezésével, az



-  11 -

Országos Erdészeti Egyesületnek engedte át, oly feltétellel, hogy 
a gyűjtemény örök időkön át csonkítatlanul megőrzendő, továbbá, 
hogy az egyesület esetleges feloszlása esetén a közgyűlés a gyűj
temény további sorsa felett szabadon nem rendelkezhet, hanem kö
teles a~t további megőrzés céljából eredeti tulajdonosának,a Nem
zeti Múzeumnak visszaadni.

Gróf Forgách Károly fenti nyilatkozatában említett feltéte
leit az egyesület alapszabályába kívánta felvétetni. Az egyesület 
elnöksége a gróf kérésével egyetértett, és közvetlenül a könyv
tárra vonatkozó szakasz után a következő új szakasz felvételét a-

~ 9 /jánlotta a közgyűlésnek elfogadásra:
"Gróf Forgách Károly által alapított agancs-gyűjtemény.

102.§. Ghymesi és gácsi gróf Forgách Károly 1887. április 23-án 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozatában beleegyezését adván 
ahoz, hogy Ghymes, Ghymes-Kosztolán és Velsicz községek határában 
fekvő birtokain lőtt vadaktól származó agancs-gyűjteménye, melyet 
végrendeletileg a magyar nemzeti múzeumnak hagyományozott, a m. 
nemzeti múzeum beleegyezésével az Országos Erdészeti Egyesület 
székházában helyeztessék el: - a gyűjteménynek az a része, melyet 
a hagyományozó 1886. május havában a m.nemzeti múzeumnak már át
adott, a m.nemzeti múzeumtól ennek beleegyezésével 1887. június ha
vában átvétetett és az Országos Erdészeti Egyesület székházában 
helyeztetett el.

Ezen gyűjteménynek már átvett, úgyszintén a hagyományozó ha
lála után később átveendő része is az egyesület hivatalos helyi
ségeiben felállítva, nyilvános gyűjteményként kezelendő s az egye
sület fennállása alatt mindvégig csonkitatlanul megőrzendő.

Az egyesület feloszlása esetén, a gyűjtemény felett az egye
sület közgyűlése nem rendelkezik szabadon, hanem a hagyományozó 
által 1887. ápril 23-án kiállított közjegyzői okirat értelmében 
köteles lesz azt a m.nemzeti múzeum igazgatóságának átadni."*0^

A közgyűlés az ajánlott szakaszt elfogadta, és gróf Forgách 
Károlyt erről értesítette.

1887 októberében az egyesület megjelentette azt a kiadványt, 
melynek segítségével a látogatók áttekintést kaptak a székház bel
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ső berendezéséről, ill. a mtízeumi tárgyak elhelyezéséről. Forgách 
gróf trófeái, amelyeket 1849-1886 között a ghymesi birtokon lőt
tek, 82 szarvasagancsból, 345 dámlapátból, 56 muflon«zarvból és 
1273 darab őzagancsból állt. Az összesen 1756 darab trófeát év
szám és vadászok szerint csoportosították, megszámozták, majd a 
következőképpen helyezték el: az elnöki előszobába 226 darabot, 
az irodai előszobába 289-et, az irodába 347-et, a titkári szobá
ba 375-öt, a könyvtári szobába 384-et, a nagyterembe 126-ot, és 
végül az elnöki szobába 9 trófeát tettek. Megjegyzendő, hogy a 
gróf az általa személyesen lőtt vadfajok agancsait - mintegy 1500 
darabot - egy későbbi időpontban szándékozott átadni.**^

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmánya 1890- 
-ben elhatározta, hogy... "Gróf Forgách Károlyt, tekintettel azon 
áldozatkészségre és figyelemre, melyet nagybecsű agancsgyűjtemé
nyének átengedésével az országos erdészeti egyesület iránt tanú
sított, a legközelebbi közgyűlésen az egyesület tiszteletbeli tag-

12/jául való megválasztásra fogja ajánlani."
A gróf 1891-ben 295, 1896-ban pedig újabb 198 trófeát kül

dött az egyesület múzeumának. A felállítás költségeit mindkét e- 
setben - miként azt a törzsgyűjteménynél is tette - megtérítette 
az egyesületnek.

Sajnálatos tény, hogy az egyesület 1892-ben - fenntartási ne
hézségekre hivatkozva - az erdészeti szakmúzeumot lényegében fel
oszlatta. A későbbi Mezőgazdasági Múzeum pedig csak egy évtized

13 /múlva kezdett komolyabb gyűjtésbe. 1901-re az egyesület odáig 
jutott, hogy gróf Forgách Károly agancsgyűjteményének további da
rabjait a székház helyiségeiben - helyszűke miatt - nem tudta el
helyezni. Miután a trófeák elhelyezésére vonatkozóan a Nemzeti Mú
zeum is kitérő, elodázó feleletet adott, a gróf a trófeákat a lé
tesítendő Gazdasági Múzeum részére a földmüvelésügyi miniszternek 
felajánlotta.*^ Az Országos Erdészeti Egyesület múzeumában nyil
vántartott 2249 darab trófeát végül 1904 májusában adták át vég
érvényesen a Magyar Mezőgazdasági Múzeumnak.*5^

Gróf Forgách Károly neve méltatlanul merült a feledés homá
lyába. Hosszú élete során igen sokat tett a magyar vadgazdálkodá
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sért, elsősorban a muflon meghonosításával Magyarországon. Nevét 
az Országos Erdészeti Egyesület szakmúzeumának ajándékozott jelen
tős számú trófeájával, továbbá alapítványával is emlékezetessé 
tette.

1911. március 22-én rövid szenvedés után, végelgyengülésben 
hunyt el. Ghymesen a családi kriptában helyezték örök nyugalom-
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