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A WINDISCHGRáTZ-TRüFEAGYUJÍEMÉNY 
Kotlnr Karoly

Franz Joseph Windischgratz herceg 1904-ben született Prágában. Apja Ottó Win- 
dischgrátz, csehországi földbirtokos - oldalagi rokona csak a magyarországi 
hírhedt Windischgrátz-eknek anyja Rudolf trónörökös lánya, Elisabeth. Csehn 
országban nevelkedett, első vadászlépéseit itt, és Lengyelországban tette meg. 
A 30-as években többször járt Magyarországon vadászni, a békési Wenckheim-bir- 
tokon, a Tisza mentén, a dunántúli Doboson. Ezek a vadászatok mély nyomokat 
hagytak benne, s később kedves emléket jelentettek.

1934-ben megnősült, egy belga grófnőt vett el feleségül. 1945-ben - miután 
Csehszlovákiában és Németországban is államosították a birtokait - Belgiumba 
ment, és belga állampolgárságot vett fel. Rövid idő múlva - családi okok miatt
- Afrikába utazott. Kenyában telepedett le, ahol szűkös anyagiak késztették 
arra, hogy hivatásos vadász munkát vállaljon, "white h'unter" volt, és így 
kszdte megalapozni Afrika-gyujteményét.

Később tehetősebb ember lett. Anyja után, aki 1963 Ausztriában halt meg, örö
költ is - és megvásárolta a Nairobi melletti Langatában a híres Joy Adamson- 
féle házat, kertet. Itt élt haláláig és itt helyezte el egyre szaporodó tró- 
feagyiTjteményét. Vadászvendégei meghívására járt Indiában, majd a 60-as évek 
második felétől vendégvadász volt Magyarországon is. Vadászemlékei olyan meg- 
kapóak mind az új élmények terén, hogy 1969 májusában úgy döntött, hogy gyűj
teményét a magyar nemzetnek ajándékozza. Időközben bekövetkezett halála miatt 
a gyűjtemény csak a hagyatéki- és vámeljárások, szállítási nehézségek leküz
dése után 1985. március 5-én érkezett meg Magyarországra.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium döntése alapján az anyag a Ma
gyar Mezőgazdasági Múzeum tulajdonába került, s annak vadászati gyűjteményé
ben vettük nyilvántartásba. Első kiállítási helye, a helyi tanács és társadal
mi szervek kérése alapján a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum lett. Helyhiány 
miatt csak az anyag egy jól megválasztott válogatása került 1986-ban a nagykö
zönség elé, reprezentativ helyen, a Festetics kastélyban. A teljes gyűjtemény
- a múzeumi szakemberek irányításával - konzerválásra került és a megfelelő 
feltételek biztosításával a kastélymúzeum letéti raktárában nyert elhelyezést.
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Windischgratz trófeagyujteménye 267 darabból áll, a fajok száma összesen 32.
A legjelentősebb a 24 fajjal és 149 egyedszámmal képviselt afrikai trófeák 
csoportja. 5 pár elefántagyar és 5 orrszarvúxtülök áll a gyűjtemény élén. A 
nagyragadozókat 13 oroszlán- és 7 leopárdbőr képviseli, többségükben kitö
mött fejjel. Külön érdekesség 1 db gepárdbőr, ugyancsak kitömött fejjel, és 
1 db karakal - "sivatagi hiúz" - teljes preparátum formájában.

15 faj képviseli az afrikai antilopok és a gazellák családját. Nevezetesen:
3 nagykudu, 11 kiskudu, 3 jávorantilop /Eland/, lóantilop /Roan/, 1 fekete 
lóantilop /Sabel/, 2 Lichtenstein tehénantilop, 1 Hunter tehénantilop, 3 ná
di antilop, 5 bozótantilop, 7 impala, 6 kardszarvú gazella /Oryx/, 10 zsi
ráfnyakú gazella /Gerenuk/, 10 Grant gazella, 5 Grant-Roberts gazella és 14 
Thomson gazella található a gyűjteményben. Ebből 8 antilop-, illetve gazel
la trófea kitömött fejként preparálva.

Az Afrika-anyag önálló csoportja a 29 darabból álló bivalytrófea-gyűjtemény.
A 28 kafferbivaly^szarv mellett a gyűjteményben az afrikai vadmarhákat egy 
ritkaságszámba menő szudáni-, vagy magyar elnevezéssel - rövidszarvú bivaly- 
trófea képviseli.

Két varacskosdisznó-agyarpár és egy Tanzániában, a Niagara-tónál lőtt és ki
tömött vidra tartozik még az Afrika-anyaghoz.

Az indiai anyag szám szerint /19 db/ és fajokban /5 faj/ nem gazdag, de igen 
látványos. Az állatvilág legfélelmetesebb ragadozójából, a tigrisből 8 pél
dány van a gyűjteményben. 3 teljes tigrisbőr kitömött fejjel és 5 fej külön.
A fejekhez tartozó bőrökből egy ágytakaró is készült. Két örvösmedvebőr és 
az indiai- vagy másnéven kecskeszarvú antilop trófeájának két példánya - az 
egyik preparált fejen - tartozik még ehhez a csoporthoz. A szarvasféléket 
két indiai faj a szambár-, és az axisszarvas 6 db agancsa képviseli.

Jelentős a trófeagyűjtemény európai része is. Három vadfajból és 99 egyedből 
áll. Nevezetes a két - a Hargitán /Románia/ lőtt - barnamedvebőr, melyek kö
zül az egyik világrekord volt 1939-ben. Az őzagancsok száma 90. Ebből 66 da
rabot 1928-1939 között zsákmányolt; 7 darabot Magyarországon, 9 darabot Cseh
szlovákia és Németország területén, továbbá 50 darabot Lengyelországban. A 
60-as és 70-es évekből 24 őztrófea származik, túlnyomó többségükban Magyaror-
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szagról, ebből 6 arany- és 2 bronzérmes. A gyűjteményt a gímszarvas csoport 
egészíti ki. Egy közülük 1937-es elejtésíj és a Lengyel Kárpátokból szárma
zik, /202 Nadler pont/ további 5 szarvasagancs 1970 és 1977 között Magyaror
szágon lőtt bika trófeája. /Egy arany- és egy ezüstérmes./

Számos trófea mellékleteként megtalálható a gyűjteményben a világranglista 
a "Rowland WarcT s" azonosítási jegye, előkelő -, vagy éppen rekordhelyezé
sekről tanúskodva /szudáni bivaly, lóantilop, oryx, gerenuk, orrszarvú stb./

A gyűjtemény alkalmas arra, hogy megfelelő adaptációval /térképek, fotódoku
mentációk, élettér-információk stb./ tudományos és egyben ismeretterjesztő, 
látványos, nagy közönségsikerre számító kiállítást rendezzünk belőle. Remél
jük, az illetékesek megtalálják a végleges kiállítási elhelyezés lehetőségét, 
hogy vadászati kultúránk új színfolttal gazdagodjon.


