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1. Bevezetés 
 

 A keszthelyi Balatoni Múzeum 2013-ban sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (továbbiakban EMMI) Alfa pályázatán (40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet) a múzeum 

„Amiről a kövek mesélnek...” című római és középkori kőtárának megvalósítására.  

 Az EMMI-től elnyert 5 millió forint összegű támogatást a fenntartó Keszthely Város 

Önkormányzata 500.000 forinttal egészítette ki. Az 5,5 millió forint költségvetésű kiállítási projekt 

2014.06.01-re készült el és nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.  

1.1. Előzmény 
  

A Balatoni Múzeum „Aranyhíd – Fejezetek a Balaton történetéből” című új állandó 

kiállításának 2008-2011 közötti tervezése és kivitelezése során már felmerült egy új kőtár alapötlete 

is. 2012-ben a régi római és középkori kőtárunkat egy turisztikai fejlesztés miatt lebontottuk. A 

területileg jól elkülönülő régi kőtár északi felén a változó látogatói igényeknek megfelelve múzeumi 

boltot és kávézót alakítottunk ki. Az új kőtárat a régi kőtár alapterületének felén 95,5m2-en, a 

múzeum déli belső udvarát övező U alakú zárt körfolyosón rendeztük be. Az alapterület csökkenése 

miatt a korábbi kőtárhoz képest jelentősen csökkent a kiállítható kőanyag száma is: jelen kiállítás 49 

darab kőfaragványt mutat be. 
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1.2. A régi és új kőtár rövid összevetése 
 

A múzeum „Balaton és az ember” című régi állandó kiállításával együtt nyílt meg 1986-ban a 

római és középkori kőtár is. A régi kőtár az épület földszintjén, két jól elkülönülő U alakú körfolyosón 

mintegy 190 m2 terült el (lásd 1. ábra). A két elkülönülő körfolyosó egyben két jól elkülöníthető 

tematikát is jelentett (római kor és középkor/kora újkor).  

 

1. ábra 

Az új római és középkori kőtár az 1.1 pontban részletezett okok miatt a régi kőtár 

alapterületének felén, 95,5 m2 alapterületen került berendezésre. Az alapterület csökkenése a 

kiállítható faragványok csökkenését vonta magával: az új kőtárban 49 kőfaragvány kapott helyet.  

Az új kőtár tematikájában a római kor esetében felhasználási módok szerint mutatja be az 

anyagot, és ezen belül követjük a kronológiát, ha az van. A középkornál, viszont a szoros kronológiát 

követve az egymást követő stílusok jellemző darabjait láthatják a látogatók, a bizonytalan korú illetve 

újrahasznosított anyagtól a román, gót, reneszánsz stíluson át a barokkig. 

A régi kőtár feliratai magyar és német nyelvűek voltak. Az új kőtárban (az emeleti „Aranyhíd 

– fejezetek a Balaton történetéből” című állandó kiállításunk magyar és angol nyelvű feliratai miatt) 

magyar és angol nyelvűek lettek a feliratok. 
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Az új kőtárban új elem a látogatók információbefogadását és feldolgozását segítő két darab 

érintőképernyős multimédiapont valamint a feliratok alatt elhelyezett QR kódok. (Ezekről a 3. 

pontban olvasható további információ).  

 

2. ábra 

2. A projekt megvalósításának pénzügyi háttere 
 

 A projekt pénzügyi hátterét az Emberi Erőforrások Minisztériuma Alfa pályázatán elnyert 

összeg és a fenntartó Keszthely Város Önkormányzata (KVÖ) pénzügyi támogatása biztosította. 

(Nem elhanyagolható Badacsonytördemic segítsége sem: A település önkormányzata a község 

területéről származó római kőoroszlán restauráltatásának költségeihez járult hozzá, melynek értéke 

mintegy 100 ezer forint. A kőoroszlán restaulását Bodor István kőszobrász, restaurátor végezte el. A 

restaurálás költségeit az önkormányzat közvetlenül a restaurátorral rendezte, így ennek költségét itt 

nem szerepeltetjük tételesen feltüntetve.) 

Támogató szervezet Összeg Támogatás célja Megjegyzés 
EMMI 5.000.000 Ft A kiállítás 

megvalósítása 
 

KVÖ  500.000 Ft A kiállítás 
megvalósítása 

EMMI pályázat önrésze 

Összesen: 5.500.0000 Ft.   
 

3. ábra 
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2.1. A pénzügyi forrásokból megvalósuló beruházások, fejlesztések: 
 

1. 49 db kőfaragvány tisztítása, restaurálása 

2. Installációs elemek: egyedi posztamensek készíttetése, egyedi acél függesztő elemek, 

egyedi médiaállvány 

3. Grafika: grafikai tabló, fotónagyítás, egyedi grafikai felületek, tárgyfeliratok, molinók, 

grafikai arculattervezés 

4. Multimédia: 2 db interaktív érintőképernyős terminál 3D tartalmak megjelenítésére, 

multimédia tartalom fejlesztése 

5. Fordítás: Kiállítás magyar nyelvű feliratainak angol nyelvű fordítása 

6. Kommunikáció: Sajtótájékoztató, A/3-as színes plakát, A/6-os szórólap, meghívó, kiállítás 

megnyitó reprezentációs költsége 

2.2. A projekt ütemezése 
 

1. 2011: Római és középkori kőtár lebontása  

2. 2011: NYDOP projekt keretében a középkori kőtár helyén múzeumi bolt és kávézó 

megvalósítása 

3. 2013. március – június: Az új kőtár koncepció elkészítése, pályázat megírása 

4. 2013. július 1.: Az EMMI Alfa pályázat leadása 

5. 2013. szeptember: Az EMMI Alfa pályázat eredményének nyilvánosságra hozatala 

6. 2014. február – március: A kőtár kivitelezőjének kiválasztása: ajánlattételek kiküldése, a 

nyertes ajánlattevő kiválasztása 

7. 2014. január – április: A kiállításra kerülő kövek tisztítása, restaurálása 

8. 2014. április 1.: A nyertes kivitelezővel szerződéskötés 

9. 2014. május: A kiállítás építés, kivitelezése 

10. 2014. május 29.: Műszaki átadás, próbaüzem  

11. 2014. június 1.: Sajtótájékoztató, majd a kiállítás megnyitója 

2.3. A kiállítás kivitelezője  

Narmer Építészeti Stúdió Bt. (Székhely: 1048 Budapest, Homoktövis u. 123. I/5.; Cégjegyzék 

szám: 01-06-730728; Adószám: 20626510-2-41) 

A kiállított kőanyag tisztítását, restaurálását Varjú András restaurátor- művész a Göcseji 

Múzeum munkatársának szakmai irányításával Jordán György a Balatoni Múzeum 

segédrestaurátora végezte el. A Badacsonytördemicről származó római kőoroszlán restaurálását 

Bodor István kőszobrász, restaurátor végezte. 
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3. A kiállítás rövid, szinoptikus bemutatása: 
  

A kőtár 95,5 m2-en 49 kőfaragványt mutat be a látogatóknak. A római kori résznél - mivel 

nincsenek lényeges stíluskorszakok – felhasználási módok szerint mutatjuk be az anyagot, és ezen 

belül követjük a kronológiát. Így először a sírköveket, aztán az oltárköveket, majd épületelemeket 

végül a mérföldkövet tekinthetik meg a látogatók.  

A középkori, kora újkori résznél szoros kronológiát követve az egymást követő stílusok jellemző 

darabjait láthatják a látogatók.  A középkori rész a bizonytalan korú, illetve újrahasznosított anyagtól 

indul, majd a román, gót, reneszánsz stíluson át a barokkig jut el. A kiállított középkori kőemlékek 

legjelentősebb darabjai Zalavárról a Várszigetről származnak. Részletesebben lásd 8. számú 

melléklet, átnézeti alaprajz, falnézetek.  

A kiállítás kivitelezésénél nem alkalmaztunk a hátfalra merőleges falazatokat, felépítményeket, 

mivel azok a csoportos látogatást jelentősen akadályozták volna. A kőanyagot a folyosó falára 

rögzítettük: így szellősebb lett az egész kiállítás, könnyebbé vált a közlekedés. 

 A kiállítás feliratai a magyar mellett angol nyelven is olvashatók. A kiállítás fő- és összekötő 

szövegeinél, valamint az egyes kőfaragványok feliratainál a tömörségre törekedtünk. Az egyes 

kőfaragványok bővebb, részletes leírását QR kódok segítségével tettük elérhetővé a részletek iránt 

érdeklődő látogatóknak. A QR kódok használatának ötletet az angolszász és német nyelvterületen 

már bevált QRpedia rendszer adta. A feliratok alatt elhelyezett QR kódok a látogató okostelefonját 

vagy tenyérszámítógépét a kiállított műtárgyak internetről is elérhető információs oldalára irányítja, 

ahol az érdeklődő adott tárgyról bővebb információkat kaphat. Ez az információs rendszer nem 

jelentett többletkiadást a kiállítás kivitelezésében, csak kreatívabban használja ki a múzeum meglévő 

infrastruktúráját. Ugyanis a QR kódokhoz tartozó bővebb képi és szöveges tartalom a múzeum saját 

honlapján került elhelyezésre, melyet a látogatók a kőtárból a múzeum ingyenes Wifi hálózatán 

keresztül érhetnek el.  

 Az információ befogadást és feldolgozást két multimédia pont segíti. Az első multimédia 

ponton a Keszthely-fenékpusztai késő római erőd háromdimenziós rekonstrukcióját, a második 

ponton a Zalavár-várszigeti Hadrianus templomról, valamint a késő középkori Rezi és tátikai várról 

készült háromdimenziós animációt nézhetik meg a látogatók.  
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4. A kiállítás technikai leírása 
 

4.1. Falak, felépítmények 
 

A kiállítás oldalfalai Jupol Gold 3560 Y 60R kódú alapszínt kaptak. A terrakotta színt fehér csíkok 

tagolják, tartóoszlopok hatását keltve.  

A kövek rögzítése posztamensek és acélfüggesztők segítségével történt. A posztamensek 

részletes tervrajzát a 9. számú melléklet tartalmazza.  

4.2. Világítás  
 

A lámpatestek cseréje 2011 és 2012 az NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011 projekt keretén belül 

valósult meg. Ekkor különálló fényvetők kerültek a mennyezetre és az oldalfalra.  A világítás a 

műtárgyvédelmi szempontoknak megfelel. 

Az villamos hálózatról készült tervrajzot a 10. számú melléklet tartalmazza. 

4.3. Multimédia 

• 1 db 19”-os érintőképernyős számítógép 

• 1 db 22”-os monitor 

 

 

 

Keszthely, 2014.07.16. ………………………………………………. 
Havasi Bálint 

régész - múzeumigazgató 
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5. Fotómelléklet 

5.1.  Képek a régi kiállításból 
 

  

  

  

Régi római kori kőtár 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Régi középkori kőtár 
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5.3 Képek az új kiállításból 
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5.4 A sajtótájékoztató képei 
 

  

 

5.5 A megnyitó képei 
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6. Sajtó melléklet 
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7. Sajtótájékoztató 
 

A Balatoni Múzeum 2014. június 1-én nyitja meg „Amiről a kövek mesélnek” című új római és 
középkori kőtárát. A kiállítás az Emberi Erőforrások Minisztériumának és Keszthely Város 
Önkormányzatának támogatásában valósul meg.  

A Balatoni Múzeum „Aranyhíd – Fejezetek a Balaton történetéből” című új állandó kiállítása, három 
ütemben 2008-2011 között készült el az Alfa program és korábbi fenntartónk a Zala Megyei 
Önkormányzat anyagi segítségével. Az új állandó kiállítás tervezése és kivitelezése során már 
felmerült egy új kőtár ötlete.  

2012-ben a régi római és középkori kőtárunkat egy turisztikai fejlesztés miatt lebontottuk. Az egykori 
középkori kőtár helyén múzeumi bolt és kávézó kapott helyett, a régi római kőtár helyén pedig az 
EMMI Alfa programjának és Keszthely Városának segítségével az új római és középkori kőtár nyílik 
meg június 1-én. 

A projekt az EMMI Alfa programjából 5 millió forintot, Keszthely Városától pedig ennek az összegnek 
a 10%-át 500 ezer forintot kapott. Nem elhanyagolható Badacsonytördemic segítsége sem: A 
település önkormányzata a község területéről származó római kőoroszlánt jelképesen „örökbe 
fogadta” és restauráltatását finanszírozta mintegy 150 ezer forintnyi összeggel. (Badacsonytördemic 
annyira ragaszkodott római oroszlánjához, hogy arról hiteles másolatot készítetett és ünnepélyes 
keretek között avatott fel a Balatoni Múzeummal közösen 2013-ban.) 

A kőtárat 95,5m2- területen, a múzeum déli belső udvarát övező U alakú zárt körfolyosón rendeztük 
be. A kiállított faragványok száma 49, melynek mintegy fele római kori, másik fele középkori illetve 
kora újkori.  

A kőtár római kori részénél - mivel nincsenek lényeges stíluskorszakok – felhasználási módok szerint 
mutatjuk be az anyagot, és ezen belül követjük a kronológiát. Így először a sírköveket, aztán az 
oltárköveket, majd épületelemeket végül a mérföldkövet tárjuk a látogató elé. A kőtár középkori 
részénél, viszont a szoros kronológiát követve az egymást követő stílusok jellemző darabjait láthatják 
a látogatók, a bizonytalan korú illetve újrahasznosított anyagtól a román, gót, reneszánsz stíluson át a 
barokkig.  

A kiállítás igazodva az állandó kiállításhoz magyar és angol nyelvű. Az egyes kőfaragványok bővebb, 
részletes leírását és írásképét QR kódok segítségével tesszük a látogatók számára elérhetővé. Az 
ötletet az angolszász és német nyelvterületen már bevált QRpedia rendszer adta. A feliratok alatt 
elhelyezett Qr kódok a látogató okos telefonját vagy tenyérszámítógépét a kiállított műtárgyak 
internetről is elérhető információs oldalára irányítja, ahol az érdeklődő adott tárgyról bővebb 
információkat kaphat. A QR kódokra alapozott információs rendszer nem jelentett többletkiadást a 
kiállítás kivitelezésében, csak a múzeum meglévő infrastruktúráját használja ki kreatívabban. 

A kiállítás forgatókönyvét Dr. Vándor László, Dr. Müller Róbert és Havasi Bálint írta.  

További információ: Havasi Bálint múzeumigazgatónál (Tel: 06083-312-351 illetve 
titkarsag@balatonimuzeum.hu ) 
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8. Átnézeti alaprajz, falnézetek 
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9. Posztamens részletrajzok 
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10. Villamos hálózatról készült 
tervrajz 
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11. Grafikai melléklet 
 

Meghívó 
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Plakát 
 

 

Szórólap 
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Kiállításvezető 
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12. Pénzügyi elszámolás 
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13. Múzeumpedagógiai  
foglalkoztató 
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Amiről a kövek mesélnek 

Foglalkoztató lapok felső tagozatos és középiskolás diákoknak 

 

Kedves ifjú Barátom! 

Ezzel a felfedező lappal időutazásra, kalandozásra hívlak. Elsőként a rómaiak világába 
kalauzollak, majd a középkori élet elevenedik meg a felfedezőlap és a kiállított tárgyak 
segítségével. Nemcsak a kiállítás felfedezése valósul meg, hanem túrázni is hívlak azon 
történelmi emlékeket őrző helyszínekre, ahonnan a kiállított tárgyak is előkerültek, és  a 
korszakhoz kapcsolódnak. 

A felfedezéshez jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánok! 

A mai Dunántúl területe a Római Birodalom egy tartománya –latinul provincia – volt. A 
Balaton felvidéken számos római villagazdaság maradványait tárták fel, és a mai Fenékpuszta 
területén egy hatalmas belsőcsapati erődöt építettek.  

 

1. Mit gondolsz, miért volt kedvelt a rómaiak körében a Balaton felvidéken történő 
letelepülés? 

 …………………………………………………. 

A kellemes éghajlat, a jó minőségű szőlőt termő talaj, a kiváló borok jó alapot adtak a 
gazdálkodásra és a vidám életre. Azonban az életet a halálköveti. 

2. A kiállításban, melyik az a tárgy, amelyben az elhunyt hamvait helyezték? 

…………………………………………………… 

3. Honnan került elő ez a tárgy? 

……………………………………………………. 

4. Alaposan végignézve a kiállítást, melyek azok a kövek, amelyek a halálra utalnak? 

…………………………………………………… 

A halottakról való megemlékezés, a tisztelet kifejezésére leginkább sírköveket emeltek az 
élők. Amely kövek a ma élők számára sokat mesélnek. 

5. Keress olyan sírkövet, amelyen emberábrázolás fedezhető fel! Mely településekről 
kerültek elő ezek a kövek? 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 
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Vizsgáljuk meg jobban a családi sírkövet! Ezen a szép állapotban fennmaradt relief-en 
(dombormű) tanulmányozhatjuk a rómaiak öltözködési szokását, viseletét is. Az alábbi kis 
rejtvényben jellegzetes római ruhadarabok nevére bukkanhatsz. 

6. Pótold a hiányzó betűket! 
T_N_K_ 
_ÓG_ 

Badacsonytördemicről kettő síremléket díszítő kő került a múzeumba. 

7. Melyek ezek a kövek? 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Alaposabban szemlélve a római sírköveket az egyiken Diana ábrázolás fedezhető fel. 

8. Ki volt Diana? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

A rómaiak sok istenhívők voltak. Isteneiket emberi tulajdonságokkal ruházták fel, de hitük 
szerint azok emberfeletti erővel rendelkeztek. Az isteneknek tiszteletből, hálából oltárokat 
emeltek. Számos ilyen oltár maradt ránk. 

9. A kiállításban, mely istennek állított oltárkővel találkozunk? 
……………………………………………………. 
…………………………………………………… 
 

10. Egy kis rejtvény: 

 

Vízszintes: 

2. hadak istene 
3. Istenek számára áldozati építmény 
4. a távolságot jelezték vele 
6. holdistennő, a vadászat istene 
 

Függőleges: 

1. kereszteléskor használták 
5. a szülés és a házasság istennője 
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11. A rómaiak nyelve a latin volt, amit napjainkban a tudomány és az egyház használ 
csak, ezért holt nyelvnek is nevezik. A legtöbb sír/oltárkövön nehezen olvasható a 
felirat, de egy kis segítség! Végy egy fehér lapot, helyezd a feliratra és grafitceruzával 
kezd el satírozni! 

12. Milyen időszakból származik az a mérföldkő, ami a kiállításban található? 

……………………………………………………………. 

13. Mi a véleményed, miért van annyi sérülésnyom a mérföldkövön? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………. 

Túrázzunk! 

Keszthelytől délre 6 km-re a Kr.u. III. sz-ban a rómaiak egy hatalmas belsőcsapati erődöt 
építettek ennek maradványaihoz kerekezhetsz el a Balatoni Bringakörúton. 

Középkor 
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A mai Zalavár területén a középkorban több egyházi épületet is emeltek. Ezen építmények 
építőanyagául felhasználták a korábban rómaiak által épített épületek építőanyagát is. Ezt 
másodlagos hasznosításnak nevezzük. 

14. Ki az a bibliai személy, akinek jelképével találkozhatunk a Zalavárról származó 
ködtöredékek egyikén? 
……………………………………………………………………. 

Motívummentés! 

15. Ragadj fehér lapot, grafit ceruzát! Így a küszöbkőként újrahasznosított kő 
díszítőelemeit magad is felhasználhatod, színezheted. 

Stílusirányzatok 

Többféle stílusirányzat fejlődött ki az évszázadok során. A kövek ezekről is mesélnek. 

16. Melyek azok a stílusirányzatok, amelyekkel találkozhattok? A betűk megint 
eltűntek…. 
_O_ÁN 
R_N__ZÁ_S_ 
G_T_K_ 
_A_O__ 

17. A Taliándörögdről előkerült 1225 táján készített kőmaradványon, milyen 
díszítőelemeket használtak? 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

Motívummentés! 

Az ívhomlok töredék motívumát is mentsd meg a 15. feladatban leírtak szerint! 

 Túrázzunk! 

Zalavárról, a Várszigetről számos emléket láthatunk a kiállításban. Kerékpárral tekerj el, és 
fedezd fel a múlt emlékeit! 

 

A keszthelyi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom gótikus stílusban épült. Ebből –a 
korábban –ferences templomból származik a keresztboltozatos zárókő, amelyen betűket 
fedezhetsz fel. 

18. Milyen betűkkel találkozhatsz? 

 …………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………. 

19. Melyik gyümölcs motívuma jelenik meg a faragványokon? 
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………………………………………………………….. 

Az előbbi növényt és Krisztus ábrázolást figyelhetsz meg egy kinagyított tárgyon.  

20. Az eredeti tárgy mérete mekkora? 
……………………………………………………… 

21. Körülbelül, mikor készülhetett a fenti dombormű? 
……………………………………………………………………….. 

22. Az egykori keszthelyi Szt. Márton plébániatemplomban (amely a Festetics kastély 
parkja helyén volt) használt keresztelő medencén, milyen ábrázolás fedezhető fel? 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

A sírkövekkel kezdtük felfedezésünk, és a keresztelőmedencével zárjuk. 

23. Mely stílusirányzat jegyeit hordozza a kiállítás utolsó keresztelőmedencéje? 
…………………………………………………………………………………………
….. 

A keszthelyi malom építési feliratával zárjuk a kiállítást. Itt is latin feliratot olvashatsz! 

24. Kinek a neve fedezhető fel a sorok között? 
……………………………………………………………. 
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