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140 EZRES GARANCIA
LÁTOGATÓBAN A VILÁGKIÁLLÍTÁS KIEMELT VIDÉKI HELYSZÍNÉN, KESZTHELYEN

A 2008 óta működő vadászati múzeum Lét
rehozásának célja — kezdi Pálinkás Róbert — az
volt, hogy a ránk bízott gyűjteményeket az ado
mányozó vadászok igényeinek megfelelően pre
zentáljuk, illetve az Öt kontinens vadászható
vadfajait minél szélesebb, tudományos alapon
mutassuk be. Az elmúlt évtizedben azon dolgoz
tunk a kollégáimmal, hogy a Nyugat-Dunántúlon
a vadászat témakörében egy szellemi és kultu
ráLis központot képezzünk. Ennek érdekében az
épületben két szinten — az eredeti élőhelyeknek
megfelelő diorámás környezetben — nagyság
rendiLeg 300 fajt vonultatunk fel.
A vadászati múzeum kifejezetten populáris, és
a kiállitások széles körben közkedveltek, mert a
Laikusok számára is élvezhetőek.
— Az évente megjelenő 140 ezer Látogató a ga
rancia arra, hogy jó úton járunk — fűzi hozzá az
igazgató.

A színvonalas szakmai munkához jelentősen
hozzájárul a vadászati múzeum vezetőjének,
Tóth Csabának a szakértelme. A Keszthelyen Lát
ható tárlat főként Hidvégi Béla világjáró vadász
nak köszönhető, Lakatos Ferenc közreműködé
séveL pedig olyan képző- és iparművészeti alko
tásokat (szobrokat, festményeket, szőnyegeket,
enteriőröket) tekinthetnek meg az érkezők, me
Lyek a vadászati kultúra széles körben történő
megismertetését szolgálják. Fontos feladatuk
nak tartják továbbá a környezeti nevelést és a
vadászat társadalmi megítélésének javítását is.
— Múzeumunk látogatottsága szemlélteti, hogy
milyen sok ember felé vagyunk képesek közve
títeni azt a tényszerű üzenetet, miszerint a va
dászat aktív természetvédeLem, és nem oktalan
gyilkolás. Ezt — hangsúlyozza a direktor — korán
el kell kezdeni, ezért múzeumpedagógiai foglal
kozások keretében tanítjuk a természet tisztele

tére és szeretetére a felnö
vekvő generációt.
Az intézményben emellett
jelentős szakmai munka is
folyik, a 2014-ben megala
pított Zalai Vadásziskolában
folyamatosan zajlik a vadászok képzése, a tanfo
lyamoknak a múzeum a helyszíne. A megyei ka
mara ésa Zala Megyei Vadászszövetség — mely
nek Pálinkás Róbert 2010 óta elnöke — kiemelt
figyelmet fordít a hagyományok őrzésére.
— Gondoljunk itt például az évente Soholláron
megrendezett vadásznapra, sőt — folytatja — az
idei évben ide szerveztük a 2021. évi világkiállí
tás egyik fontos felvezető eseményét, az Orszá
gos Vadásznapot is.
A keszthelyi Vadászati Múzeum 2021-ben szá
mos, a vadászathoz kapcsolódó kulturális ese
ménynek, valamint egyéb kísérőprogramoknak,

agarász- és solymászbemu
tatóknak ad majd otthont, és
a szarvasbőgő-Európa-baj
nokságot is itt rendezik meg,
továbbá szerencsés vélet
len egybeesés, hogy a világ

kiállítás idején szervezik meg az önmagában is
nagy népszerűségnek örvendő X. Festetics Tró
feaszemlét is. A témával kapcsolatban az igaz
gató így fogalmaz:
— Annak a lehetősége, hogy Keszthely 2021-ben
mint a vadászati világkiállítás egyik kiemelt vi
déki helyszíne, szakmai, szellemi és ismeretter
jesztő központja jelenhet meg, az elmúlt évek
céltudatos, magas szakmai színvonalú munká
jának a megkoronázása, és egyben komoly elis
merés számunkra. Azt gondolom, hogy az elmúlt
években valóban leraktuk ennek az alapjait, a Lá
togatók magas számából kiindulva pedig bátran
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A KESZTHELYI VADÁSZATI MÚZEUM AZ „EGYATERMÉSZETTEL” VADÁSZATI ÉSTERMÉ
SZETI VILÁGKIÁLLÍTÁS EGYIK KIEMELT VIDÉKI HELYSZÍNE LESZ. A HELIKON KASTÉLY-
MÚZEUM ÉGISZE ALATT MŰKÖDŐ LÉTESÍTMÉNY ÖT FÖLDRÉSZRŐL TÖBB SZÁZ
‚ÍADFAJT MUTAT BE A NAGYKÖZÖNSÉGNEK. AZ EURÓPA-SZERTE NEVES MÚZEUMBAN
AZ ÉRDEKLŐDŐK SZÉCHENYI ZSIGMOND ÉS KITTENBERGER KÁLMÁN RELIKVIÁI
MELLETT HIDVÉGI BÉLA TRÓFEAGYŰJTEMÉNYÉNEK JELENTŐS RÉSZÉT IS MEGTEKINT
HETIK. LAPUNKNAK PÁLINKÁS RÓBERT, A HELIKON KASTÉLVMÚZEUM IGAZGATÓJA
MUTATTA BE A VADÁSZATI MÚZEUMOT, MAJD A 2021-ES ÉVI VILÁGKIÁLLÍTÁS ELŐKÉ
SZÜLETEIRŐL, A TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS PROGRAMOKRÓL BESZÉLT. AZ, HOGY KESZTHELY 2021-BEN

MINT A VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS
EGYIK KIEMELT VIDÉKI HELYSZÍNE,

SZAKMAI, SZELLEMI ÉS
ISMERETTERJESZTŐ KÖZPONTJA
JELENHET MEG, AZ ELMÚLT ÉVEK
CÉLTUDATOS, MAGAS SZAKMAI

SZÍNVONALÚ MUNKÁJÁNAK
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kijelenthetjük, hogy a múzeum aLapkoncepciója
jó, és — teszi hozzá a vezető — továbbra is ezen a
konkrét és határozottan kijeLölt szakmai mezs
gyén kívánunk továbbhaLadni a viLágkiálLitás feLé
vezető úton is.
Pálinkás Róbertet a közelmúltban nevezték ki
a viLágkiáLLításon bemutatandó nagyszabású
trófeakiáLLítás kurátorának. A kurátori kineve
zésset kapcsoLatban arróL tájékoztatott, hogy
2021-ben a HUNGEXPO területén egy grandió
zus hazai és nemzetközi trófeakiálLítást szán
dékoznak Létrehozni, meLynek keretében bemu
tatják a viLág vadászható vadfajait.
— Vadászati múzeumunkat iLletően a visszajel
zések nagyon jók — mondja —l ebbőL követke
zően itt sem akarunk mást csináLni, mint amit
KesztheLyen teszünk, csak jóvaL nagyobb ará
nyokban. Terveink szerint ugyanis 4200 négy-

zetméteren, diorámás környezetben mutatjuk
majd be a viLág vadászható vadfajait. Gímszar
vasagancsokból péLdáuL egy vaLóságos „trófea
erdőt” szeretnénk Létrehozni, emeLLett a hazai
vadászható vadfajokbóL majd kétezret muta
tunk be, többségében a hazai vadászok saját
gyűjteményébőL, ameLyek „beszerzésében” a
tájegységi fővadászok Lesznek a segítségünkre.
— Noha kis ország vagyunk — mondja PáLinkás
Róbert —‚ de vadászati témában igenis nagyok
vagyunk, mind a hazai vadászható fajok tekin
tetében, de más megközelítésben, a magyar va
dászok tekintetében is, mert sokan közülünk vi
Lágszerte igen komoLyan űzik a tevékenységet.
A távLati tervekkeL kapcsoLatban Pálinkás Ró
bert kihangsúLyozta, hogy a világkiálLítást iLLe
tően alapvető fontosságú céLkitűzés maradan
dót alkotni, ezért az Egy a TermészetteL Non
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hozadéka. EzenkívüL tematikusan építkezünk
tovább — és itt már 2022-rőL beszéLünk —‚ visz
szaáLlítjuk a Festeticsek lovas- és agárpáLyáját.
Az emLített beruházásokkaL Keszthelyen ma
radéktaLanuL teLjesül azaz alapvető céLkitűzés,
miszerint a 2021-es esztendőre támaszkodva,
a vadászati és természeti világkiáLlítás komoLy
aLapjaira építkezve, oLyan kompLex fejLesztést
valósítsanak meg az elkövetkezendő években,
melynek keretében újabb épületek és múzeum-
szárnyak nyíLnak meg, így biztosítva folyama

a

tosan az újabb és újabb aktív programLehetősé
geket a nagyközönség számára.
— A világkiálLítás adta lehetőségekkel, beruhá
zásokkaL — magyarázza a direktor — a múzeum
tovább erősödik, aminek következtében várha
tóan a Látogatószám is növekedni fog, ez pedig
azt eredményezi, hogy igaz missziónknak eLe
get téve, még több emberreL tudjuk megismer
tetni, mi a vadászat valódi célja és Lényege, Így
általunk még többen kerüLhetnek közelebb a
természethez.

Póünkós Róbert múzeumigozgotó

profit Kft. támogatásávaL, a Vadászati Múzeum
mögött taláLható épület a jövőben megújul, és a
k~~LLítás végeztéveL a HUNGEXPO-n bemutatott,
hagyományos vadászati módokat feLvonultató
tárLat átkerülhet KesztheLyre, létrehozva egy
teLjesen új álLandó kiáLLítást.
— Ez Lehet a viLágkiáLLítás egyik, de — emeli ki
az igazgató — korántsem egyetLen maradandó
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