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A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum,
Grassalkovich-kastély - Hatvanban
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumnak a hatvani Grassalkovichkastély ad otthont, amelyet 2014. június 6-án megtekintett az Egyesület szervezésében összeállt közel
20 tagú egyesületi tagból és kerületi 60+ tagból álló csapat.
A körülbelül 250 éves műemlék jellegű felújított kastélyépület olyan Közép-Európában egyedülálló
létesítmény helyszíne, amely egyszerre gazdag látnivalót kínál a témában, modern interaktív
eszközökkel felszerelt múzeum és oktatási központ, valamint a családok és gyermekek számára
tartalmas kikapcsolódást biztosító élményközpont is.
A késő barokk stílusú háromszintes, felújított épület a történelmi Magyarország vad- és halfajainak,
azok életterével, valamint a vadászat és halászat környezetet alkotó erdészet fejlődésével ismerteti meg
a látogatót.
A pinceszint termei az emberiség ősi vadászati korszakába kalauzolja a nézőt, amikor még megélhetést
biztosított az állatok elejtése, majd amikor a Jégkorszakban az ember elmés eszközökkel
eredményesebbé tette a vadászatot és a halászatot. Több terem nagyméretű akváriumaiban a Kárpátmedence édesvízi halainak fajait és külön bemutatva a történelmi Magyarország egyéb vadászható
élőlényeinek példányait tárja a nagyközönség elé a teljességre törekedve.
Látványosan kísérhetjük figyelemmel az emeleti termekben a vadászat tárgyi kultúrájának fejlődését a
kezdetektől napjainkig, az emberi leleményességet, azt, hogy a vadász mi mindent eszelt ki az állatok
elejtése érdekében, megannyi horgászó eszközt például a pecabottól a teleszkópos, éjjel vagy mélyen a
vízszint alatt is látható halászati tárgyakig.
Szakszerű eligazítást kaphatunk abban a témában a tárlaton, hogy miért történnek a vadászatok:
élelemszerzés, kellemes időtöltés, szórakozás, vadgazdálkodás vagy pl. trófea gyűjtés stb. céljából.
Külön termeket szántak a kiállítás rendezői a vadászélmények művészeti, tárgyi vagy irodalmi-zenei
népszerűsítésének, megörökítőinek. Előkelő helyen szerepelnek itt Ligeti Antal festő- és
szobrászművész, Kittenberger Kálmán és Széchenyi Zsigmond vadászírók.
A kastély legutóbbi tulajdonosai a Hatvani család tagjai voltak, köztük a bőkezű irodalmi mecénás,
többek között Ady Endre, József Attila művészeti pártfogója, Báró Hatvany Lajos író.
A felújított kastély messzemenően számít az óvodás- iskoláskorú gyermekek ismereteinek
gazdagítására, környezettudatos életének kialakítására, a természet szeretetére, foglalkoztató
termekben alkotói kedvének kibontakoztatására.
Szinte eredeti pompájában várja a látogatókat egy kellemes sétára a felújított kastélypark benne a
vadászati zsákmányokból származó ínyencségeket kínáló étterem.
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