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Szerkesztőségünk már régóta tervezte,
hogy meglátogatja a balatonedericsi
Afrika Múzeumot, Magyarország egyik
legszebb afrikai gyűjteményét. Egy napsütéses augusztusi nap éppen megfelelőnek látszott az útra, felkerekedtünk hát,
hogy meglátogassuk gyermekkorunk
kedves emlékét. Persze mindegyikünknek eszébe jut valami a helyről: egzotikus állatok az udvaron, a házban szobrok,
meg mindenféle bőrök és fegyverek, sok,
sok fénykép, festmények. No, és az elmaradhatatlan afrikai hangulat, a jókedv és
a mosoly. Nem csalódtunk, a múzeum
szebb és izgalmasabb mint valaha.
A fotókat készítette: Tarrósy István, Glied Viktor
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alatonederics festői környezetben fekszik alig néhány kilométerre Keszthelytől.
A múzeumot nagy tábla hirdeti, mindjárt a 71-es út mellett, eltéveszteni sem lehet.
Szinte hívogatja a magyar tenger partján autózókat, állj meg egy órára és térj be hozzánk, szeretettel várunk. A létesítményt az ismert vadász, Dr. Nagy Endre 1994-es halála
óta második felesége, Beretz Katalin működteti és bővíti férje terveinek megfelelően.
A múzeum évről-évre változik, az állatállomány bővül, megépült a kilátó és a „dzsungel”,
a gyűjteménynek otthont adó ház közelében büfé, afrikai ajándéküzlet és játszóház is található.
Az udvaron tevék, struccok, őzek, kameruni malacok, zebrák, kicsit távolabb maszáj kunyhók
találhatók. Hamarosan majmok is érkeznek, otthonaik már elkészültek, várják a jövevényeket.
Mielőtt meglátogatjuk a múzeumot, Katalin igazgatóasszonnyal beszélgetünk a kerthelyiségben.

Az edericsi kúria
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Katalin, az Afrika Múzeum igazgatója

Hogyan került a balatonedericsi helyszínre ez a
csodálatos gyűjtemény?
Az edericsi kúria még a háború előtt a férjem felmenőié volt,
de elvették a családtól. A korábbi birtok egy részét visszavásárolta, így került a vadászati és néprajzi gyűjtemény nagy
része 1984-ben jelenlegi helyére, a családi kúriába.

Mit emelne ki az itt látható tárgyak közül, melyik
a gyűjtemény legértékesebb része?
A gyűjtemény együtt értékes, nem hiszem, hogy bármit ki
lehetne emelni belőle. Azt fontos hozzátenni, hogy ez az
„érték” legtöbbször eszmei értéket jelent.

Mesélte, hogy Ön is többször járt Tanzániában
vadászatokon? Milyen emlékeket tud ezzel kapcsolatban felidézni?
Több emlékezetes vadászkalandon is ott voltam, azt kell,
hogy mondjam, óriási élmény. Az egyik legemlékezetesebb
eset egy bozótantilop elejtése volt, de a kiállításon látható
varacskos disznó trófeájához is köt hasonló emlék.

Mit üzenne azoknak, akik még nem jártak az
Afrika Múzeumban?
Jöjjenek el, látogassák meg a Balaton melletti csipetnyi Afrikát!
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Dr. Nagy Endre – a háttérben az ő szobra

A

múzeum kicsi, mindössze három szobából áll,
de a gyűjtemény sokszínű, ízlésesen válogatott.
Dr. Nagy Endre főképpen Tanzániából és Kenyából
hozta Magyarországra a kiállított tárgyakat, faragott
bútorokat, dárdákat és egyéb fegyvereket, állatbőröket, valamint szobrokat. A folyosókat fényképek, térképek és festmények borítják, igazi afrikai hangulatot
varázsolva a látogató számára. A bejáratot maszáj harcos életnagyságú szobra vigyázza, a háttérben a csillogó Balatonnal és az elefántcsontból faragott szökőkúttal.
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‚‚ ‚‚ szórakozás kalandra és kikapcsolódásra
Kituno
vágyóknak,

gyerekeknek

és

‚‚
szüloknek,

utazók-

nak, Afrika szerelmeseinek, állatbarátoknak és
kutatóknak egyaránt!

A

múzeum megtekintése után felmegyünk a Becehegy lábánál található
kilátóba, Sir Arthur, a múzeum kutyája, mindenki nagy kedvence csatlakozik hozzánk, és
hűségesen követ minket. Az élmény páratlan, mindenkinek szívből ajánljuk. Előttünk
a magyar tenger, alattunk szőlők, a domboldalt kis tanyák pöttyözik, szinte sugárzik
a béke és nyugalom erről a helyről. A távolban feltűnik a szigligeti vár és mögötte Badacsony híres „kalapja”. Visszafelé még megnézzük a hazánkban csak itt található, 42
éves tejuhut (Bubo lacteus) és búcsút intünk
a Balaton parti Afrikának.

Teve...

Teve, strucc...
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...és mindenki kedvence, Sir Arthur.

Beretz Katalin (Dr. Nagy Endréné):
Puskák – pajzsok – fohászok.
Dr. Nagy Endre Afrika-vadász
kalandos élete.
2001, Zeusz könyvek.

K

atalin asszony néhány éve könyvet is írt férjéről. A csaknem 320 oldalas, igényesen szerkesztett kötetből feltárul Dr. Nagy Endre kalandos élete, eredeti (magyar)
és a később, részben kényszerből is választott (afrikai) hazájához, a vadgazdálkodáshoz, a vadászathoz kötődő szenvedélye. A szerkesztő-szerzőt dicséri, hogy jó érzékkel válogatva a temérdek naplóbejegyzés- és jegyzethalomból, merítkezve az elsődleges forrásnak tekintendő személyes elbeszélésekből, hozzásegítette az Afrika-szerető
olvasóközönséget egy igazán olvasmányos kötethez. Maga a könyv nem csupán a híres
Afrika-vadász sokszor hányatott sorsáról szól, hanem értelemszerűen azokról a történelmi időkről, amelyekben nem csak ő, de a társadalom nagy többsége is csak sodródni,
és az életben maradásért küzdeni volt képes. Dr. Nagy Endre 81. életévében hunyt el
Tapolcán. Élete jelentős részét töltötte Kenyában és Tanzániában, ahol a 4566 méteres vulkanikus Meru-hegy közelében létesített tavat róla nevezték el. Miközben a 65
fekete-fehér fotóval illusztrált könyv segítségével képesek vagyunk átélni a híres vadász
szenvedéseit, kételyeit, örömeit és vágyakozásait, sokkal közelebb kerülünk Afrikához,
mint azt gondolnánk!
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