
Kulturális séta a keszthelyi Vadászati Múzeumban 

 

Egy szép márciusi napon, tündöklő napsütésben, vidám hangulatban, a családommal 

és a francia cserediákommal útnak eredtünk Keszthely felé. Ez jó alkalom volt arra, hogy a 

vendégdiákomnak meg tudjam mutatni, milyen érdekes trófeák, kitömött állatok és más 

különleges dolgok fedezhetők fel itt Magyarországon.  

A Vadászati Múzeum a Festetics-kastélyhoz tartozik. Mint tudjuk, a híres Festetics-

család tagjai is híres vadászok voltak, de sajnos a család trófeagyűjteményéből nem láttunk 

semmit. Az első teremben kaptak helyet Windisch-Graz, Ferenc József, Széchenyi Zsigmond, 

Kittenberger Kálmán, dr. Szederjei Ákos és Dózsa György trófeái. Hidvégi Béla 

vadászzsákmányát az emeleten élőképekben mutatja be a kiállítás. . A vadászati kiállítás öt 

földrészen elejtett, több mint 200 vadfaj trófeáinak ad helyet.  

A cserediákom és én magam is nagy érdeklődéssel figyeltük meg ezeket a nagyon 

izgalmas és lélegzetelállító trófeákat, amiket ez a múzeum nyújtott nekünk. Nagyon sokféle 

állat volt kiállítva, és az volt a legérdekesebb, hogy ezekkel az állatokkal a saját élőhelyükön 

ismerkedhettünk meg, ami szerintem fantasztikus, így nyomon tudtunk követni, hogy például 

a tigrisnek hol van az őshazája. Az épület nyugati átjáróját trófeafolyosónak nevezték, és a 

biliárdtermet is trófeák díszítették. Vadászemlékek voltak a falakon, elsősorban a családtagok 

emlékeinek idézésére, valamint saját maguk és magas rangú, előkelő vendégeik 

gyönyörködtetésére.  

Nekem nagyon tetszett a kitömött tigris, ami egy sziklába volt belevésve, ez a kép 

olyan életszerű volt, hogy én csak ámultam-bámultam, hogy egy vadászati múzeum is lehet 

ilyen érdekes. 

A múzeum anyaga a külön teremben elhelyezett képző- és iparművészeti alkotásokkal 

teljesedik ki, melyek között fegyverek, festmények, szobrok, különféle porcelánok mutatják 

be a vadászat és a természetvédelem egységét.  

Szerintem ez a kiállítás nagyon hasznos volt, mert bemutatta a magyar vadászat, 

vadászmesterség hagyományát, a Kárpát-medence legfontosabb élőhelyeit és vadfajait.  

Édesanyám is nagy érdeklődéssel szemlélte, pedig róla nem mondhatni el, hogy érdekli a 

vadászkultúra. Én mindig is olyan voltam, mint az édesapám, nagyon sokat el szoktunk járni 

vadászni, amit mindig ujjongva vártam, és nagy izgalommal készültem az előttem álló 



felfedezésre. Ilyenkor minden olyan nyugodt, csak a madarak csicsergését, az avar mozgását, 

legyek zümmögését lehet hallani.  

Ennek a múzeumnak köszönhetően nagyon sok új dolgot megtudhattam a vadászattal 

kapcsolatban, ez egy igazi felfedezés volt a számomra. A múzeum emléket állít a hazai 

legismertebb vadászoknak is, a kiállított Széchenyi Zsigmond és Kittenberger 

Kálmán relikviákkal és trófeákkal, valamint ismerteti Szederjei Ákos és Nagy Endre szakmai 

múltját is. A vadászati múzeum egyik alapítója, Hidvégi Béla igényes és elhivatott 

munkájának köszönhetően gyűjteménye Európában páratlan értéket képvisel.  

A vadászat mindig is része volt az emberiség történetének, az emberi kultúrának. Célja 

egykor az élelemszerzés, a szórakozás és a kereskedelem volt. A 21. században a vadászat 

már a vadgazdálkodás és a környezetvédelem fontos területévé vált. A vad a mai ember 

számára természeti, eszmei, kulturális és tudományos értéket is egyaránt jelent.  

Szerintem a vadászat olyan gazdasági tevékenység, ami által sok mindent megtudhatsz 

az erdő titkairól és a benne rejtőző kis rókákról, vaddisznókról, őzekről és még sorolhatnám. 

Én mindenkinek ajánlom, hogy látogassa meg ezt a múzeumot, mert nagyon sok érdekes 

dolgot megtudhat, ami hasznos lehet. 

 

 

 

László Evelin (12.a)  

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

 

 

 

 

 

 

 


