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1. Bevezetés
A 2008-ban fennállásának 110. jubileumát ünneplő keszthelyi Balatoni Múzeum az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Alfa pályázatán az új állandó kiállítás megvalósításának első ütemére
sikeresen pályázott. A Zala Megyei Önkormányzat (továbbiakban ZMÖ) fenntartásában álló, a Zala
Megyei Múzeumok Igazgatóságához (továbbiakban ZMMI) tartozó intézményben ezzel lehetővé vált
a 22 éve álló régi kiállítás lebontása és egy, a kor igényeinek megfelelő új állandó kiállítás létrehozása.
A pályázaton elnyert anyagi forrás és a fenntartó anyagi hozzájárulása lehetővé tette, hogy a
projekt során a múzeum első emeletén található 11 terem közül 5 teremben, összesen 309,5 m2
területen felépüljön az új állandó kiállítás első fele. Az „Aranyhíd – Fejezetek a Balaton történetéből”
című állandó kiállítás 2009. szeptember 25-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.
A projekt a 2009-ben elnyert Alfa támogatásnak és a fenntartói hozzájárulásnak
köszönhetően tovább folytatódik a 6. és 7. termek kialakításával, majd reményeink szerint egy 3.
ütem keretében a fennmaradó kiállításrészek is megépítésre kerülnek.

1.1

Előzmény, háttér

A XIX. század utolsó évtizedében, a millennium előkészületeinek jegyében vetődött fel egy
Balaton vidéki múzeum létrehozásának gondolata. Keszthelyen Csák Árpád szolgabíró és Lovassy
Sándor akadémiai tanár voltak a múzeum ügyének legfőbb pártolói. 1897 júniusában alakult meg a
Balatoni Múzeum-Egyesület, mely ténylegesen 1898. augusztustól, az alakuló közgyűléstől és az első
letét felajánlásától számította fennállását.
Csák Árpád régészeti gyűjteményét a volt Gazdasági Tanintézet Fő téri épületének néhány
bérelt helyiségében állították ki. Létrehozták a természettudományi osztályt, elkezdődött a könyvtári
állomány gyarapítása, Sági János pedig a néprajzi gyűjtemény alapjait vetette meg.
A múzeumalapítók a pénzügyi források biztosítása érdekében rendszeresen fordultak a
megyei, városi hatóságokhoz körlevelekkel, melyekben a múzeum és a gyűjtőmunka támogatására
szólítottak fel. A szakosztályok fejlesztését az évente érkező államsegélyek tették lehetővé. Az anyagi
feltételeknek köszönhetően Csák Árpád többek között Fenékpusztán, Alsópáhokon, a dobogói
mezőn, Újmajorban és Balatonhídvégen folytathatott ásatásokat. A múzeum önálló telket is kapott a
Kossuth u.-Balaton u. sarkán, s elkészültek az első épülettervek is (1905 ill.1907-ben).
1913-ban a régiségtár állománya 9485, a néprajzi táré 4254, a tájrajzi gyűjteményé 806, a
természetrajzi gyűjteményé pedig 3528 darab volt. A könyvtár 3630 könyvvel rendelkezett. Az I.
világháború alatt a gyarapodás csekély mértékű volt, a hadtörténet viszont ekkortól vált önálló
részleggé.
Az 1920-as években végre sikerült fedél alá hozni a múzeumot. 1925-28 között épült fel az
egykori hercegi telken a neobarokk épület, Györgyi Dénes tervei szerint. A belső munkálatok ugyan
még az 1930-as évek végéig elhúzódtak, ennek ellenére 1935-ben a gyűjteményeket már
beköltöztették a múzeum falai közé. Elsőként a természettudományi kiállítás nyílt meg, később a
régészeti anyagot mutatták be.
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A sümegi Darnay Múzeummal való egyesítés (1936) folytán jelentősen bővült az állomány, de
az új szerzemények nem kerültek közönség elé. Napirenden volt ugyanis a megnövekedett múzeum
államosítása: erre azonban csak 1949-ben került sor. Most a II. világháború állta útját a további
fejlesztéseknek. A múzeum igazgatója 1941-ben Dornyay Béla lett, s megkezdődött egy nagy komplex
kiállítás szervezése, de a háborús viszonyoknak köszönhetően ez abba is maradt. A hadikórháznak
csakúgy helyet kellett biztosítani, mint a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ládáinak,
melyeket a keszthelyi és a sümegi becsomagolt anyaggal együtt 1945 márciusában vonatra raktak, s a
zalaegerszegi vasútállomáson bombatámadás semmisítette meg a pótolhatatlan értékeket szállító
szerelvényt.
A kiürült múzeum hasznosítására különböző tervek születtek, de véglegesen csak az
államosítás és az 1949-ben - még nagyrészt kölcsönzött tárgyakból létrehozott - állandó kiállítás
szilárdította meg helyzetét. Ettől kezdve a múzeum újra fejlődésnek indult.
Csalog József (1949-1951) és Gaál Károly (1951-1956) irányítása alatt kezdődött el a
szakleltárkönyvek vezetése és a háborús veszteség utáni gyűjtőmunka - mindahány szakágban. 1962tól 1979-ig a Veszprém megyei múzeumi szervezet részeként, Sági Károly régész igazgatósága alatt
(1956-1979) szakmuzeológusokkal bővült az alkalmazottak köre. Az 1967-ben megnyílt állandó
kiállítás már a múzeum saját anyagára építhetett.
1979-ben, Keszthely Zala megyéhez való visszacsatolásával új korszak kezdődött. 1980-1986
között az épület műszaki korszerűsítése és felújítása zajlott le, 1986-tól pedig új, komplex „Balaton és
az ember” című kiállítás mutatta be a Balaton és környékének életét.
A múzeum látogatottsága az elmúlt 5 évben 32-35 ezer fő között ingadozott, ezzel a megyei
fenntartású múzeumi intézmények és kiállítóhelyek közül a Göcseji Falumúzeum után a második
helyen áll.
Az elmúlt egy évtizedben a megyei fenntartású múzeumok állandó kiállításai mind
megújultak: 2000-ben a Göcseji Múzeum kezdte a sort (Központok a Zala mentén), majd 2006 a
Thúry György múzeum folytatta (Emberek, utak, kapcsolatok.) A sorozat záró akkordja 2009/2010ben a Balatoni Múzeum „Aranyhíd” című kiállítása.
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1.2

A régi és új állandó kiállítás rövid összevetése

A múzeum 1986-ban nyílt „Balaton és az ember” című régi állandó kiállítása valamint a
projekt során megvalósult és a további ütemek során megvalósításra kerülő új „Aranyhíd” című
állandó kiállítás a múzeum első emeletén 11 teremben helyezkedik el (lásd 1. ábra).

1. ábra

A régi és új állandó kiállítás tematikáját a következő ábra veti össze:
A terem
száma
1
2

Téma a régi állandó kiállításban

Téma az új állandó kiállításban

A Balaton természeti képe
A Balaton természeti képe

3
4
5
6
7
8

A Balaton növény- és állatvilága
A halászat története
A halászat története
A földművelés története
A földművelés története
Ékszer- és viselettörténet

9

A kerámiakészítés története

10
11

Fürdőkultúra és hajózástörténet
Fürdőkultúra és hajózástörténet

A Balaton és környezetének geológiája
A Balaton és ember kapcsolata,
vízszabályozás
A Balaton növény- és állatvilága
Erődök és várak a Balaton körül I.
Erődök és várak a Balaton körül II.
Multifunkcionális terem
A Balaton halászata
A balatoni fürdőkultúra, sport és turizmus
története
A balatoni fürdőkultúra, sport és turizmus
története
A balatoni hajózás története
A balatoni hajózás története

2. ábra

A kiállítás középpontjában a Balaton áll. Az új tárlat nem tekinti feladatának a tó egészének
bemutatását, ezt sugallja a kiállítás alcíme is: „Fejezetek a Balaton történetéből”. Jól látható az egyes
témák teljes elhagyása, más témák megtartása és bővebb kifejtése, valamint teljesen új, eddig nem
tárgyalt témacsoportok beemelése az új állandó kiállítás tematikájába.
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A régi és az új állandó kiállítás feliratai és szövegei is kétnyelvűek. Amíg azonban korábban a
német nyelv volt a második nyelv, most az angol tölti be ezt a szerepet. Döntésünket a
statisztikáinkban jól megfogható múzeumunkba látogató nem magyar ajkú vendégeink nyelvismerete
indokolta. A szövegek angol nyelvre történő fordítását Dr. Kreiter Attila végezte el, lektoráltatásukat
ő intézte.

1.3

A projekt megvalósításának pénzügyi háttere

A projekt pénzügyi hátterét az Oktatási és Kulturális Minisztérium Alfa pályázatán elnyert
összeg, a fenntartó Zala Megyei Önkormányzat pénzügyi támogatása és a pályázathoz biztosított
önrésze, valamint a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA) múzeumi kollégiumánál elnyert
pályázati támogatás és a Keszthelyi Vállalkozók Egyesületének (továbbiakban KVE) pénzügyi
támogatása biztosította a 2. ábra szerint.

Támogató szervezet
OKM Alfa

Összeg
20.000.000 Ft.

ZMÖ

4.900.000 Ft.

ZMÖ

16.000.000 Ft.

NKA

900.000 Ft.

KVE

100.000 Ft.

Összesen:

4.190.0000 Ft.

Támogatás célja
A kiállítás I. ütemének
megvalósítása
A kiállítás I. ütemének
megvalósítása
A kiállítás I. ütemének
előkészítése, 1-11
terem elektromos
hálózatának cseréje,
nyílászárók és tető
javítása,
biztonságtechnikai és
tűzjelző rendszer
kialakítása,
mellékhelyiségek
felújítása.
A Balatoni Múzeum
természettudományos
– a helyi ökoszisztémák
– dioráma állattani
anyagának felújítása,
restaurálása
A kiállítás szövegeinek
fordítására

Megjegyzés

OKM Alfa pályázat
önrésze

3. ábra

1.3.1
1.
2.
3.
4.

A pénzügyi forrásokból megvalósuló beruházások, fejlesztések (I. ütem):
1-11 terem villamoshálózatának teljes cseréje, felújítása.
1-11 terem valamint a lépcsőház festése, a nyílászárók felújításának megkezdése.
1-11 terem biztonságtechnika korszerűsítése.
A földszinti és emeleti vizesblokkok felújítása.
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5. 1-5 teremben a kiállítás első ütemének kivitelezése.
6. Balatoni halak akváriumának megvalósítása.
7. Állattani anyag preparálása.

1.4

A projekt ütemezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2007: Az Alfa pályázat előkészítése, forgatókönyv megírása, látványterv készítése.
2008 március: A pályázat leadása.
2008 április: A pályázati anyag hiánypótlása
2008 június: A pályázat eredménye megjelenik az OKM honlapján.
2008 július 29.: Az OKM és ZMÖ együttműködés aláírása a projekt megvalósításáról.
2008 szeptember – december
6.1 2008. szeptember 2.: Az Alfa bizottság látogatása a Balatoni Múzeumban.
6.2 2008. szeptember – november: A forgatókönyv és látványterv átdolgozása az Alfa szakértői
csoport útmutatása alapján.
6.3 2008. szeptember 29.: A régi állandó kiállítás bezárása
6.4 2008. októberében: A régi állandó kiállítás lebontása, műtárgyak biztonságos elhelyezése.
6.5 2008 november-2009 január: Az új állandó kiállítás előkészítése: villanyszerelési, festési,
tetőfedési munkák, biztonságtechnika és füstjelző rendszer kialakítása (
6.6 2008 decemberében szerződés kötése a ZMMI pályázatán nyertes vállalkozóval (Pyxis Bt.) a
kiállítás megvalósítására.
7. 2009 február – szeptember közepe a kiállítás első öt termének megvalósítása.
8. 2009. szeptember 25. Az „Aranyhíd” című kiállítás első ütemének megnyitója.

1.5

A kiállítás kivitelezője:

Pyxis-II. Kereskedelmi és Művészeti Szolgáltató Bt. (üzletvezető: Varjas Miklós)

1.6

A kiállítás rövid, szinoptikus bemutatása:

A kiállítás előterében - a fenntartó segítségével kivitelezett - balatoni halak akváriuma
fogadja a látogatót.
Az első terem a Balaton keletkezését mutatja be. A elmúlt két évtizedben több új,
jelentős kutatási eredmény született, amelyek teljesen új megvilágításba helyezték a tó
születésének kérdését. Az új kutatási eredményeket (emészthető formában) egy számítógépes
animáció segítségével szeretnénk bemutatni a látogatóknak. Az animációt a Szegedi
Tudományegyetem Föld és Őslénytani tanszéke biztosítja számunkra. A teremben kiállításra
kerülő - a műtárgyvédelmi szempontokat figyelembe vétele mellett! - részben szabadon
megtapintható kőzet és őslénytani anyag nagy része a Balatoni Múzeum gyűjteményének
része, kisebb részét gyűjteni kell. A kiállított kőzetanyag egy részének vitrin nélküli, kézzel
érinthető formában történő megjelenítését a téma iránti érdeklődés, a kíváncsiság felkeltése,
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az interaktivitásra törekvés valamint a vak és gyengénlátó látogatóink számára történő
„élményteremtés” indokolja.
A második teremben (a Balaton geológiája és az állatvilág-növényvilág diorámái
közé került) jelenik meg egy a régi állandó kiállításban nem szereplő új téma, a Balaton
szabályozása. A Balaton kialakulása témához kapcsolódva, a térképészet és földmérés
fejlődésének fázisain, a gazdasági hasznosításon keresztül jut el a szabályozásig, ahol a
látogató a tó egész vízrendszerét, vízgyűjtőjének jelenségeit és eseményeit átláthatja. A
környezetvédelmet és vízvédelmet direkt, hatás „propaganda-felületként” jelenik meg,
és napjainkig való kifutással zárul. Szerencsés módon utána következnek az élővilág
diorámái, amelyek ilyen előzménnyel még inkább megkülönböztetett figyelmet kap.
A tárgyi anyag a bemutatásban alárendelt szerepet kap itt, a grafikai és
fotóanyag, térképek hordozzák elsősorban az információt. Több szemléltető eszköz áll
ezért rendelkezésre: monitor, fénygrafikus diagram és makett.
A harmadik terem diorámák segítségével a Balaton élő és növényvilágát mutatja
be, a témát 3 földrajzi egységre osztva (víz alatti világ, vízpart, hegység).

A negyedik és ötödik terem összefüggő egységként a Balaton körüli erősségekkel
foglalkozik. A termek témaválasztását több szempont is indokolta. Az első és legfontosabb,
hogy az elmúlt egy évtizedben örvendetes módon megnőtt a Balaton környéki várakban,
(földvárakban és erődökben) a régészeti kutatások száma. Az itt előkerült leletanyag sem
részleteiben, sem összességében nem került még a közönség elé. Másrészt a jelenlegi állandó
kiállítás teljesen hanyagolta a tó környékén fellelhető erősségek megjelenítését.
Sokan a Balaton környéki várakat a ma is látható középkori várromokkal azonosítják.
Ezt a téves elképzelést igyekszik a negyedik terem orvosolni, ahol a Balaton környéki
bronzkori erődítéseire helyezve a hangsúlyt a Kr.e 1200-800 közötti időszak egy nyíltszíni
és egy magaslati telepe tárul a látogatók szeme elé.
A negyedik terembe lépve baloldalon egy késő bronzkori magaslati erődített telep
kerül bemutatásra. Az erődített telepet Várvölgy-NagyLáz-hegy lelőhely példáján keresztül
jelenítjük meg. A lelőhelyen a Balatoni Múzeum egykori igazgatója Dr. Müller Róbert 20032006 között folytatott megelőző régészeti feltárásokat. Az ásatások során több tonna kerámia
mellett 13 bronzkincs és 1 aranykincs került napvilágra, aminek tudományos igényű
feldolgozása már több publikációban megjelent. A zárt szakmai közönségen kívül azonban a
„laikus” nagyközönség, - egy-két ismeretterjesztő előadástól, és újságcikktől eltekintve - nem
értesült az európai jelentőségű leletegyüttesről.
A magaslati telep több hektáros kiterjedését, a telep védelmi rendszerének kialakítását
valamint funkcióját egy dioráma segítségével, továbbá a telepen előkerült leletanyaggal
szeretnénk reprezentálni. Bemutatásra kerülnek a bronzkincsek legjelentősebb darabjai,
valamint egy - a terem közepén - álló vitrinben a teljes aranykincs. A leletanyag „öncélú
felsorakoztatását” a bronzművesség tárgyi eszközeinek, továbbá a bronzöntés technikájának
megjelenítésével igyekszünk elkerülni. Az egykori „preurbánus” telep szerteágazó
kereskedelmi kapcsolatait a lelőhelyen előkerült kőeszközökkel és ezek térképi
megjelenítésével kívánjuk szemléltetni.
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Az erődített magaslati telep mellett egy ún. nyíltszíni, a természetes balatoni átkelőt
őrző erődített telep (Balatonmagyaród-Hídvégpuszta lelőhely) kerül bemutatásra. A késő
bronzkori erődítéseket már egy „kőúton” hagyja el a látogató, amely egy újabb terembe és
egy új korszakba viszi át.
Az ötödik terembe vezető „kőút” már sejteti a látogatóval, hogy a római korba fog
érkezni. A terembe lépve a késő római belső csapati erődök leírását és áttekintő térképét
elhagyva bal oldalt a Balaton környékének legnagyobb késő római belső csapati erődje,
Keszthely-Fenékpuszta elevenedik meg a látogató előtt. A IV. századi római erődöt egy
dioráma jeleníti meg.
Vitrinben felsorakoztatva az elmúlt 125 év ásatásai során az erődből előkerült
fegyverzetet, a gazdasági életet megjelenítő régészeti leleteket állítunk ki. Természetesen
bemutatásra kerül az erődöt övező késő római temető is. A terem jobb oldalán falvitrinekben
az erőd késői története: a „Keszthely-kultúra” időszaka valamint a „Karoling kor” jelenik meg
a korszakokra jellemző leletanyag segítségével.
A terem második felében két periódusra bontva (XIII-XV. századig terjedő periódus és
XVI.-XVII. század közötti időszak) a Balaton környéki középkori várakkal ismerkedhet meg
a látogató. A terem közepét egy terepasztal uralja, ahol térpiktogramokkal a jelentősebb
várak jelennek meg. A terepasztal körül elhelyezett vitrinekben (90 százalékban az elmúlt
egy évtized ásatásaiból származó) tárgyi anyag, valamint oklevélmásolatok és képi
ábrázolások sorakoznak. A Balaton körüli várak közül a Rezi-vár és környezete elevenedik
meg a látogató előtt, egy makett segítségével.

2. A kiállítás technikai leírása
2.1

Falak, felépítmények

Az első ütem mind az öt termében kialakításra került egy pótfal-rendszer, amely egyrészről az
egyes témáknak megfelelően tagolja a teret, másrészről (3500 mm-es magasságával) takarja az előző
kiállítás falmaradványait és a korszerűtlen fűtéscsövek kuszaságát. A pótfal-rendszer a termenkénti és
témánkénti színváltásával adja meg a kiállítás alaplátványát.
Néhol a terem közepén, illetve a terem közepébe benyúlva, a falaktól független objektumok,
tárlók és vitrinek kerültek kialakításra (olykor szintén 3500 mm-es magassággal) tértagolási és
tartalmi okokból.
Az Alfa bizottság javaslatára a termek közötti átjárók és az öntöttvas radiátorok, valamint a
mennyezet nem kerültek beburkolásra, takarásra. Az ablakok takarását –szintén a bizottság kérésérenem fix, hanem mobil, eltávolítható elemekkel oldottuk meg.
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Az installáció alapja végig 30 x 50 mm-es, az épület falaihoz rögzített párnafa ácsolat. Ezt az
ácsolatot zömében 12,5 mm-es (KNAUFF és RIGIPS) gipszkarton fedi, amit több helyen (a műtárgyak
és a technikai elemek szerelhetősége miatt) 16 mm-es pozdorjaborítás vált ki.

2.2

Felület

Az fentiek szerint leírt pótfal-rendszert mindenhol 1,5 mm-es szemcsenagyságú, „REVCO
PUTZ” típusú nemes vakolat fedi. A vitrinek szerelhető hátlapjait szintén ez az anyag borítja.
A térkialakítást a termenként változó színű padlóburkolás teszi teljessé alapszín és „ösvény”
kialakításában. Típusa: FIESTA modul szőnyeglap (50 X 50).
Mind az öt teremben, minden gépi síkábrázolás (fotó, rajz, térkép, stb.) és szöveg egységesen
FOAMALUX 5 mm-es szürke PVC lemezre kerül. A szövegek mérete (a lemez és a karakter
méretaránya) határozta meg, hogy elkészítési technikájuk „vágott és öntapadós”, vagy sima
nyomtatott. A termek főcímei és helyenként az alcímek betűi plasztikusak.

2.3

Üveg

Az installáció üvegezésének rögzítésére tölgyfa színűre felületkezelt kőrisfa keretek
szolgálnak. Az üvegek biztonságiak, a negyedik terem „arany vitrinét” 27 mm vastag biztonsági üveg
védi. A vitrinekben matt üveg választja el a műtárgyakat a fényforrásoktól.

2.4

Világítás és elektrotechnika
A világítás és az elektrotechnika részletezését a 3. ábra tartalmazza.

Terem
1.

Installáció
vitrinek
bemutatók
síkábrázolások
egyéb

Típus, megnevezés
BRILUM ALPE 1602
BRILUM ALPE 1605
BRILUM-SCENA, ESTRA 10A
DVD lejátszó (plazma)

2.

vitrinek
síkábrázolások
egyéb

BRILUM ALPE 1605
BRILUM-SCENA, ESTRA 10A
Egyedi gyengeáramú
Elektronikai bemutató kompl.
DVD lejátszó és LCD

3.
4.

diorámák
síkábrázolások
vitrinek

BRILUM OMH-70/70E
BRILUM-GLASS 1670
BRILUM ALPE 1605

Mennyiség
6 db
5 db
1 sínrendszeren 10 db
(átjátszó kábelekkel) 1
db
6 + 1 db
sínrendszerben 8 db

2 db
(átjátszó kábelekkel)
1+1 db
5 db
11 db
12 db
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5.

bemutatók
síkábrázolások
vitrinek
bemutatók
síkábrázolások

BRILUM ALPE 1605
BRILUM ALPE 2605
BRILUM ALPE 1605
BRILUM ALPE 1605
BRILUM ALPE 2605

6 db
6 db
16 db
12 db
6 db

4. ábra

A vitrinek belsejét (a műtárgyakat) a fényforrásoktól mindenhol matt üveg választja el. A
természettudományi diorámákban – a zavaró árnyékokat kizáró – reflex világítást alkalmaztunk.
Egészében a kiállítás első ütemének világítása és elektronikája hagyományosnak mondható. A
világítás a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelel.
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3. A termek részletes leírása, ismertetése
3.1

Az első terem ismertetése

3.1.1

A terem átnézeti rajza
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3.1.2

Az első terem kifejtése

A terem címe: A Balaton születése
A terem témája: A Balaton és környezetének geológiája
A terem forgatókönyvi részét írta és a kiállítás rendezésnél közreműködött: Dr. Sümegi Pál (SZTE,
Földrajztudományi tanszék) és Havasi Bálint (Balatoni Múzeum)
A terem színei: A terem falai és a vitrinek belseje világos és sötétszürke nemesvakolattal fedettek. A
padló FIESTA modul padlószőnyeggel borított, melynek alapszíne antracit szürke, az „ösvény” színe
pedig „dark blue”.
A terem kiosztása:
3.1.3

„A” fal (a bejárat fala)
Az ajtótól jobbra (2800 X 3500 mm méretben) földtörténeti korok és idők bemutatása,
fókuszálva a Lóczy Lajos-féle „A Balaton és geológiai környezete” térképre forgatókönyvi
szövegkörnyezetben, egyedi tervezésben, a geológiában használatos színekkel. Az alap
(nemesvakolat) felületre ragasztással kerültek fel a (FOAMALUX) látvány- és információhordozó
dekorációs lemezek. A látvány és a szövegek vagy nyomtatottak, vagy saját színű öntapadó
fóliára(ból) készültek és védőfóliával borítottak. A tabló világítása a mennyezetről történik.
A földtörténeti korok függőleges időskálája mellett bemutatásra kerül a lemez tektonika
elméletén alapuló földrészek, ezen belül a Balaton szűkebb geológiai környezetének vándorlása.
3.1.4

„B” fal (a bejárati faltól jobbra lévő fal)
A két ablakközben egy-egy vitrin került kialakításra - a KBM gyűjteményébe tartozó Balaton
környéki lelőhelyekről származó - növényi és állati fosszíliák számára. Az ablakok előtti (mobil)
tablókra a földi őstörténet (kréta, triász, jura, perm, negyedidőszak) növény- és állatvilágát
szemléltető síkábrázolásokat helyeztünk el (FOAMALUX + nyomtatott fólia), melyek a száraz geológiai
tények feldolgozását segítik elő. A vitrineknek saját, beépített világításuk van, a tablók a
mennyezetről világítottak.
3.1.5

„C” fal (a bejárati faltól balra lévő fal)
Ez a terület (fele-fele arányban) a balatoni nyílt vízfelület kialakulásának és a medermetszet
bemutatásának a helye. Az első részben a Kr.e. 15 ezer körül kialakult tó részmedreit, majd ezek
egyesülésével a bronzkorban kialakult egységes Balaton vízfelületének változását tárjuk a látogató
elé. A vízfelületek kék, a szövegtáblák szürke dekorációs lemezek. Mindegyik felület-fázis víztiszta
plexi Balaton kontúrral fedett, melyek az alapba süllyesztett szintén plexi tüskékhez rögzítettek. A
második részben a Balaton 3 dimenziós földtani térkeresztmetszete található, ahol az egyes
kőzettípusokat színkulcsok és feliratok jelölnek. A vízfelület kialakulása a mennyezetről világított, a
medermetszetnek saját, beépített világítása van.
3.1.6

„D” fal (a bejárattal szemközti fal)
Az ajtó bal oldalán (a medermetszet és az elektromos kapcsoló között) helyeztük el a Balaton
vízgyűjtőjét bemutató tablót a falra ragasztott dekorációs lemezen, vágott öntapadós fóliából
formázva. Az ajtótól jobbra helyeztük el a Balaton kialakulását, fejlődését majd pusztulását bemutató
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animációs filmet, magyar hanggal és választhatóan magyar vagy angol felirattal. Az animáció DVD
lejátszó vezérelte plazma képernyőn fut karbantartási nyithatósággal. Felette (megegyező
szélességű) a Balatoni tájat a vulkanikus triász időszakban bemutató síkábrázolás került elhelyezésre.
A tablók a mennyezetről világítottak. Mindkettő elektronikai egység távirányítóval vezérelhető.
3.1.7

Kőzetek tárlója (a terem közepén)
A terem közepét egy jól körbejárható/körbeállható asztalszerűen kialakított kőzettárló uralja.
Az installáció középső részét egy a Balaton-felvidékre jellemző kőzetforma, a bazaltsíp (vagy
bazaltorgona) uralja. Az ember nagyságú bazaltorgona körül a tárlón szabadon tapintható, a Balaton
környékére jellemző kőzetek kerültek. A kőzetek a mennyezetről világítottak.

3.1.8

A teremben végezhető továbbfejlesztési lehetőségek:
A C felületen a medermetszet sokkal részletezőbb, anyagszerűbb textúrázottságú
megjelenítése kívánatos, amit jelenleg a pénzügyi források hiányában színkulccsal oldottunk meg.
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3.2

A második terem ismertetése

3.2.1

A második terem átnézeti rajza
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3.2.2 A második terem kifejtése
A terem címe: A Balaton és az ember
A terem témája: A Balaton és az ember kapcsolata a mesterséges vízszabályozások tükrében.
A terem forgatókönyvi részét írta és a kiállítás rendezésnél közreműködött: Dr. Fejér László (Duna
múzeum) és P. Barna Judit (Balatoni Múzeum)
A terem színei: A terem falai mélykék, a vitrin belseje világos homokszínű nemesvakolattal fedettek.
A padló FIESTA modul padlószőnyeg borított, melynek alapszíne „dark blue”, az „ösvény” színe
antracit.
A terem kiosztása:
3.2.3

„A” fal (a bejárat fala)
Az ajtótól jobbra található a főszöveg (FOAMALUX + vágott fóliaszöveg). Az ezt követő ferde
falsíkra a Balaton vízmennyiségét és annak egyensúlyát bemutató fénygrafikát és síkábrázolást
helyeztük el (FOAMALUX + vágott fóliaszöveg + ábra). A fénygrafika és a síkábrázolás célja a „sok vagy
kevés a Balaton vize?” kérdés feltételével és ábrázolásával, hogy a látogató megismerje a tó
természetes vízjárását és ennek mesterséges befolyásoló tényezőit. A síkábrázolások a mennyezetről
világítottak.
Az ajtótól balra sarokvitrinben elhelyezve a Balaton környékén megjelenő élelemtermelő
ember újkőkori és rézkori tárgyi hagyatékával ismerkedhet meg a látogató. A vitrinnek saját világítása
van.
3.2.4

„B” fal (a bejárati faltól jobbra lévő fal)
A ferde falsíkot követő felületek (és ablak előtti tabló) a Balaton korai - középkortól
megjelenő – térképi ábrázolásainak bemutatására szolgálnak. (FOAMALUX + nyomtatott fólia +
vágott szöveg, világításuk a mennyezetről). A térképeken egyrészt nyomon követhető a partvonal
kismértékű változása, másrészt a térképészet fejlődése. A kisebb méretű és kidolgozottságú
térképeket (Lázár deák 1510-es évek, Wolfgang Lazius 1556. évi térképe, Nicolo di Angeli 1560 körül,
Martin Stier 1684, Johann Chr. Müller 1709) követi Krieger Sámuel nagyfelbontású és nagyméretű
1776. évi térképének a mocsarakat és lápokat ábrázoló része, valamint a tervezett lecsapolás után
megmaradásra ítélt „Balaton”.
3.2.5

„C” fal (a bejárati faltól balra lévő fal)
Itt található a már említett neolitikus és rézkori régészeti emlékanyagot felsorakoztató sarokvitrin nagyobb része és innen nyúlik a terem közepe felé a tó környékének benépesedését - Kr.e.
6000-től a neolitikum kezdetétől napjainkig - ábrázoló 3000 fénypontból (ledből) álló bemutató. A
felgyulladó fénypontok az emberi megtelepülés helyét és intenzitását jelölik, melynek csúcspontja és
egyben a tó legnagyobb terhelése napjainkban csúcsosodik ki. A bemutató forrását a prehisztorikus
korszakokban a régészet, ezt követően a régészet és történettudomány, illetve a kartográfia adta. A
bemutató gyengeáramú, központi kapcsolással, nonstop üzemű. A vitrineknek saját világításuk van.

18

3.2.6

„D” fal (a bejárattal szemközti fal)
A felületet tárgya a partrendezések, a Kis-Balaton, a Sió-zsilip kérdése, melyet egyrészt tablók
sorával, másrészt az első Sió zsilip 1863-as makettjével valamint a Sió-zsilip 1947-es átadásáról szóló
filmhíradó (DVD) vetítésével mutat be.
A tablók foglalkoznak a XIX. század közepére elkerülhetetlenné váló emberi
beavatkozásokkal, a korszak égető kérdésével (miszerint hogyan lehet a tó vízfölöslegét elvezetni és
vízhiány esetén az elfolyást szabályozni). A megoldást a siófoki zsilip jelentette, melyet a növekvő
igények miatt kétszer (1892, 1947) újjáépítettek. A kiállítás makett segítségével a zsilip 1863-as és
korabeli filmhíradón az 1947-es állapotát mutatja be. További térképeken pedig azt ábrázoljuk, hogy
a siófoki zsilippel szabályozott vízszint hogyan járult hozzá a Kis-Balaton és a Balaton vízi
kapcsolatának megszűnéséhez. Tablókon a Balaton túlhasználtságát és kizsákmányolását a part menti
építkezések, a Kis-Balaton lecsapolás, kikötők építésének, a vízi közlekedés forgalmának fekete-fehér
egymásba úsztatott fényképei jelzik.
A filmhíradóval szemben (az ajtónál) egy „záró” szöveg és a vízbe pisilő kisfiú rajza található.
Az ábra a Balaton - ember általi - környezeti terhelésére utal, melyet a szöveg fejt ki bővebben.
(FOAMALUX + nyomtatott fólia + vágott szöveg). A tablók a mennyezetről világítottak.

3.2.7

A teremben végezhető továbbfejlesztési lehetőségek:
1./ A vízmennyiségről szóló elektronikai bemutató áttervezése és átalakítása vízzel működőre.
2./ A benépesedésről szóló elektronikai bemutató áttervezése és átalakítása interaktívvá.
3./ A sió-zsilip mindhárom építési fázisát bemutató makettsor készítése.
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3.3

A harmadik terem leírása

3.3.1

A terem átnézeti rajza
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3.3.2 A harmadik terem kifejtése
A terem címe: A Balaton élővilágából
A terem témája: A Balaton és környezete állat- és növényvilágának bemutatása
A terem forgatókönyvi részét írta és a kiállítás rendezésnél közreműködött: Dr. Kondorosy Előd
(Pannon Egyetem, Georgikon kar)
A terem színei: A terem falai mélyzöld nemesvakolattal fedettek. Padló FIESTA modul padlószőnyeg,
alapszíne „dark green”, az „ösvény” színe antracit.
A terem kiosztása:
3.3.3

„A” fal (a bejárat fala)
A fal beépítettsége minimális.

3.3.4

„B” fal (a bejárattól jobbra lévő fal)
Ezen a (öt ablakkal tagolt, 16 m-es) felületen került elhelyezésre - a C felületen található
diorámák témáját kísérő - az egyes élőhelyeket növénytársulását bemutató (5+4) (fotó és grafikai)
tablók sorozata (FOAMALUX + nyomtatott fólia). A síkábrázolások a „C” falról világítottak.
3.3.5

„C” fal (a bejárattól balra lévő fal)
Négy nagyméretű üvegfelülettel tagolva, lépcsőzetes beépítéssel került kitakarásra az előző
kiállítás három dioráma tere, amelyekből csak az íves hátfalakat tartottuk meg és (szintén hármas
tagolású) új témakiosztású, teljes egészében új építésű diorámákat építettünk a régi (felújított)
preparátumok felhasználásával. A szöveges tablókat (FOAMALUX +nyomtatott fólia) is itt, ezen a
beépítésen helyeztük el. A diorámákban lévő állatok neveit –ideiglenes megoldással – a záró üvegek
belső oldalára, tükörírással és öntapadó fóliával készítettük el. A bevezető- és a záró szöveg a „B”
falról van világítva. A diorámákban árnyékmentes „reflexvilágítást” alkalmaztunk.
A diorámák témájának kialakításakor az előző állandó kiállítás évszakonkénti csoportosítását
elhagyva az egyes élőhelyek bemutatására helyeztük a hangsúlyt. Így kerültek megvalósításra a víz
alatti világot, a vízpartot, a Balaton felvidék alatti nedves és szárazréteket valamint a hegyvidéket
(bükkös, cseres-tölgyes) bemutató diorámák. A diorámák hátterei festettek, az élőhelyre jellemző
növényekkel és állatpreparátumokkal berendezettek. A terem főleg a fiatalabb korú
múzeumlátogatók körében lehet népszerű.
3.3.6

„D” fal (a bejárattal szemközti fal)
A fal beépítettsége minimális.

3.3.7

A teremben végezhető továbbfejlesztési lehetőségek:
Élettér-hangok valamint külön-külön állathangok bemutatása. A dioráma egyes állatainak
interaktívan (pl. mutató pontlézeres technikával) történő bemutatása. Jelen kiállításból kimaradt
a mikroszkopikus élőlények, a rovarok és a lepkék bemutatása. Fotó, vagy inkább rajz szintű
bemutatásukra a diorámák ablakai előtti sík letörés lenne alkalmas.
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3.4

A negyedik terem leírása

3.4.1

A negyedik terem átnézeti rajza
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3.4.2 A negyedik terem kifejtése
A terem címe: Erődök és várak a Balaton körül I.
A terem témája: A Balaton bronzkori és vaskori magaslati és nyíltszíni erődített telepeinek
bemutatása.
A terem forgatókönyvi részét írta és a kiállítás rendezésnél közreműködött: Havasi Bálint (Balatoni
Múzeum), Dr. Horváth László (Thúry Gy. múzeum nyugalmazott igazgatója), Dr. Müller Róbert
(Balatoni múzeum nyugalmazott igazgatója).
A terem színei: A terem falai mély barna, a vitrinek belseje világos homokszínű nemesvakolattal
fedettek. A padló FIESTA modul padlószőnyeggel borított, alapszíne „choco”, az „ösvény” színe
antracit.

A terem kiosztása:
A kiosztás alapötletét a Balaton-parti erődített - magaslati központok és nyíltszíni - telepek
funkciójának különbsége adja. Amíg a bronzkor és a vaskor időszakában a magaslati erődített telepek
a kereskedelem és fémművesség központjai, szinte „városias” jellegű települések, addig a nyíltszíni
(nem erődített) telepek ezeknek alárendelt ún. „szatelit” falusias jellegű települések. A központperiféria problematikáján túl a Balaton nyugati partján megfigyelhető speciális jelenség, hogy az
előző funkciókkal jellemzett magaslati erődített telepek mellett a bronzkorban megjelennek az
egykori balatoni átkelőhelyeket felügyelő nyíltszíni, falusias jellegű, de erődített telepek is.
3.4.3

„A” fal (a bejárat fala)
Az ajtótól balra a „C” fali ajtóig, átlósan diorámában a Várvölgy-Nagylázhegy lelőhelyen
végzett feltárásra alapozva a késő bronzkor időszakában a magaslati telepen folyt bronzművességet
és az erődített telepet mutatjuk be. A magaslati telep képi világát (sánc, kapu, bronzkori házak stb.) a
festett háttér jeleníti meg, amely előtt egy bronzolvasztó kemence rekonstrukciója és az ásatáson
előkerült nagyszámú bronzeszköz (kalapácsok, sarlók, kocsi díszek, tűk stb.) a telepen folyt
fémművesség képi világát adják. A dioráma bal oldalán helyeztük el e kiállítási rész bevezető szövegét
(FOAMALUX + vágott fóliaszöveg). A diorámának saját világítása van.
A diorámában olyan „friss” és nagy érdeklődésre számot tartó leletanyag (bronzkincsek
darabjai) kerül bemutatásra, melyet a nagyközönség nem is ismerhetett, hiszen az ásatások 2006-ban
fejeződtek be és az ezt követő restaurálási munkák a terem berendezésének időpontjára zárultak le,
továbbá a szűkebb szakmai közönség is csak szakmai összefoglalókból tudhatott az anyagról.
3.4.4

„B” fal (a bejárati faltól jobbra lévő fal)
Ezen a falrészen kettő vitrin és két ablak előtt síkábrázolások került kialakításra. (FOAMALUX
+ nyomtatott fólia + vágott szöveg). A vitrineknek saját világítása van.
A vitrinekben és síkábrázolásokon a bronzkori erődített nyíltszíni telepek (BalatonmagyaródHídvégpuszta és Vörs Tótok-dombja) leletanyaga és az erődítés technikája kerül bemutatásra, jól
érzékeltetve az erődítés folytán hasonló stratégiai és katonai funkció ellenére az alapvető
különbségeket) a terem másik felében bemutatott magaslati teleppel szemben (központ-periféria,
„városias” –falusias jellegű telep).
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3.4.5

„C” fal (a bejárati faltól balra lévő fal)
Megegyezik az „A” fal leírásával.

3.4.6

„D” fal (a bejárattal szemközti fal)
Itt egy nagyobb méretű vitrin, egy ablak előtti és egy fali síkábrázolás és egy sarokvitrin került
kialakításra. (FOAMALUX + nyomtatott fólia). A vitrineknek saját világítása van.
A felületen kialakított nagyobb méretű vitrinben egyrészt a késő bronzkori Balatonmagyaródhídvégpusztai nyíltszíni erődített telep mellett feltárt temető és annak leletanyaga, másrészt a kora
vaskori erődített telepek környékére jellemző halomsíros temetők és a belőlük előkerült régészeti
emlékanyag kerülnek bemutatásra.
Az ablak előtti síkábrázolás azt a jelenséget tárja a látogató elé, amikor csak közvetett
bizonyítékok utalnak egy magaslati erődített telep létére és korára. Így van ez a koravaskori
Zalaszántó-tátikai magaslati telep esetében is, ahol a sánc ismert ugyan, de a lelőhelyen régészeti
feltárás még nem folyt. A magaslati telep kiemelt jelentőségére és korára a környezetében felmért
mintegy 300 halomsír utal. A halomsírok kataszterét, szerkezetét mutatja be a mobil síkábrázolás.
A felületet egy a késő vaskori oppidumokkal és azok életével foglalkozó síkábrázolás és kis
sarokvitrin zárja.

3.4.7

„ARANY-VITRIN” (A terem közepén lévő beépítés)
A termet kettéosztó, a padlótól a mennyezetig tartó – a látogatói útvonalat meghatározóbeépítést a terem alapötletét adó telepek éles elválasztása indokolja. A robosztus beépítés
tartalmazza és hangsúlyozza a várvölgyi aranykincs értékét és jelentőségét. Az aranykincset (8+8+8)
24 mm-es biztonsági üveg fedi. A beépítés hátoldalán nagyméretű síkábrázolásokat helyeztünk el
(FOAMALUX + nyomtatott fólia). Az egyik síkábrázolás a B felület irányában bronzkori kincsleletek
kérdésével foglalkozik, a másik a D felület irányában koravaskori halomsírokat jelenít meg.
3.4.8

A teremben végezhető továbbfejlesztési lehetőségek:
A terembe nem gondoltunk fejlesztési, átalakítási lehetőségeket.
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3.5

Az ötödik terem leírása

3.5.1

Az ötödik terem átnézeti rajza
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3.5.2

Az ötödik terem átnézeti rajza

3.5.3 Az ötödik terem kifejtése
A terem címe: Erődök és várak a Balaton körül II.
A terem témája: A Balaton római-, közép- és törökkori erődítményeinek bemutatása.
A terem forgatókönyvi részét írta és a kiállítás rendezésnél közreműködött: Havasi Bálint (Balatoni
Múzeum), Dr. Müller Róbert (a Balatoni múzeum nyugalmazott igazgatója), Dr. Vándor László (ZMMI,
Göcseji Múzeum)
A terem színei: A terem falai mély bordó, a vitrinek belseje világos homokszínű nemesvakolattal
fedettek. A padló FIESTA modul padlószőnyeggel borított, melynek alapszíne „dark red”; az „ösvény”
színe antracit.
A terem kiosztása:
3.5.4

„A” fal (a bejárat fala)
Az ajtótól balra a „C” fal harmadáig, átlósan a fenékpusztai római erőd építését kézi
síkábrázolással és diorámaszerűen bemutató rész található. A dioráma bal oldalán helyeztük el e
kiállítási rész bevezető szövegét (FOAMALUX + vágott fóliaszöveg). A diorámának saját világítása van.
Az előző állandó kiállításban nem szerepelt a legjelentősebb balatoni római kori erődítmény,
a Keszthely-fenékpusztai erőd bemutatása. Egyrészt ezt a hiányt orvosolja a dioráma, másrészt az
erőd ásatási adatokon alapuló 2 illetve 3 dimenziós bemutatásával a látogató számára közelebb
hozza, elképzelhetővé és érthetővé teszi az egykori belsőcsapati tábor ma csak kismértékben
rekonstruált, nagyrészt föld alatt rejtőző romjait, hatalmas kiterjedését.
3.5.5

„B” fal (a bejárati faltól jobbra lévő fal)
Ezen a falrészen három vitrin és négy ablak előtti mobil síkábrázolás került kialakításra.
(FOAMALUX + nyomtatott fólia + vágott szöveg). A vitrineknek saját világítása van.
A felület első tablóján a késő római kori határvédelmi rendszer megváltozását és a
belsőcsapati erődök kialakulását tanulmányozhatja a látogató egy térkép segítségével. A tablót
követő vitrinben a fenékpusztai erődben előkerült legjelentősebb római kori telep és temetőanyag
kerül bemutatásra. A következő tablón az erőd felülnézeti rajza látható (feltüntetve a legújabb 2009es ásatási eredményeket is!), segítve az egykori erődítmény kiterjedésének, a belső épületek
elhelyezkedésének, funkciójának megismerését. A következő (a felületen második) vitrin az erőd
kontinuitásának kérdését boncolgatja, a továbbélés tézise mellett sorakoztatva fel a múzeum
gyűjteményének legszebb és legértékesebb népvándorlás kori és kora középkori leleteit. A vitrint
követő tabló oklevél-ábrázolása és felirata már a középkor időszakába repíti a látogatót. A tablón lévő
oklevél arra hívja fel a figyelmet, hogy kővárak építése csak engedéllyel, királyi ösztönzésre indult
meg (a tatárjárás után). A harmadik és egyben a felületen utolsó vitrinben a szigligeti és rezi várból
előkerült törökkori leletanyag sorakozik. A felületet záró szöveges tabló a Balaton környéki várak 16.
századi történetét meséli el.
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3.5.6

„C” fal (a bejárati faltól balra lévő fal)
Első harmada megegyezik az „A” fal leírásával, második harmadán egy fegyvervitrin került
elhelyezésre, míg a harmadik harmadon (a „D” fal ajtóig tartó töréssel) a Rezi vár makettje áll
dioráma környezetben. A vitrineknek saját világítása van.
A felület középső harmadában, vitrinben a Balaton környéki erődítményekből származó
fegyverek kerülnek bemutatásra, a római kortól kezdve egészen a törökkor végéig.
A harmadik harmadban a Rezi vár XVI. századi makettje és környezete került kialakításra
dioráma környezetben, a várhegy lábánál a vár feltárásából származó faragott kövekkel. A vár
makettjét G. Turco olasz hadmérnök 1569-72 között készült alaprajzi felmérése és oldalnézeti rajza,
valamint a 2000-2006. között folytatott régészeti feltárások alapján tudtuk elkészíteni.
3.5.7

„D” fal (a bejárattal szemközti fal)
Megegyezik a „C” fal utolsó harmadával.

3.5.8

„ERŐDŐK ÉS VÁRAK A BALATON KÖRÜL” zárt terepasztal a terem közepén
Ez a beépítés (a látogatói útvonalat meghatározva) tartalmazza azt a nagyméretű domborzati
modellt, amely a tó körüli összes erődöt és várat ábrázolja. A beépítés belsejének felső részére kis
méretű középkori és törökkori várábrázolások kerültek. A vitrinnek saját világítása van.
A terepmodellen térpiktogramokkal jelölve lett az egyes erődök típusa (magaslati erődített
telep (földvár), nyíltszíni (árokkal és sánccal) erődített telep, belsőcsapati erőd, kővár, palánkvár). A
piktogramon elhelyezett zászló színkódja mutatja az erősség korát (bronzkor, vaskor, rómaikor,
középkor, törökkor) valamint felirat a vár/lelőhely mai nevét. A terepmodell és a rajta elhelyezett
piktogramok nagyban elősegítik az akár több korszakban is használt stratégiai fontosságú helyek
felismerését, a térbeli tájékozódást.
3.5.9

„RÓMAI ÚT”
A terembe vezető ajtóban, mintegy 4 m2-en, „római út”-rekonstrukción halad át a látogató. A
rekonstrukció a parkettából kivágott és süllyesztett alapba illesztett bazaltból épült.
3.5.10 A teremben végezhető továbbfejlesztési lehetőségek:
A teremben az „Erődök és várak…” terepasztalt tartjuk továbbfejlesztésre, interaktívvá és
korszerűsítésre érdemesnek. A terepmodellt úgy készítettük el technikailag és térkialakítás
szempontjából, hogy a további fejlesztések mindenképpen megoldhatók.
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4. Zárszó
A kiállítás létrehozásában külön köszönetet szeretnék mondani az OKM Alfa bizottsági
szakértők munkájának, akik hasznos tanácsaikkal segítették a kiállítást építők munkáját. Javaslataik
alapján szelősebb lett a kiállítás, a hosszú szövegek pedig lényegesen rövidebbek lettek.
Véleményükre alapozva nem kerültek beépítésre, takarásra az ablakok. Az ablak előtti tablók mérete
csökkent, így a felső ablakrész hozzáférhető valamint a tablók mobilak, eltávolíthatók.
Jelen pillanatban zajlik a projekt 2. ütemének előkészítése és reményeink szerint - az Alfa
bizottság szakértőinek javaslatait szem előtt tartva - hamarosan megkezdődik a kiállítás építése is,
melyet 2010 tavaszán nyitnánk meg. A munka során – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével –
szeretnénk az 1. ütem egyes elemeihez is visszatérni (3. teremben hanghatások kialakítása, 5.
teremben interaktív terepasztal kialakítása).
A projektet záró 8-11. termek kialakítását – reményeink szerint Alfa támogatással- 2011
júniusára tervezzük.
Keszthely, 2009.09.30.

……………………………………………….
Havasi Bálint
régész -múzeumigazgató
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5. Fotómelléklet
5.1

Képek a régi állandó kiállításból

5.1.1 1. terem

B felület részlet

B felület részlet

B felület részlet

C felület
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5.1.2 2. terem

A felület részlet

C és D felület részlet

A felület

D felület részlet

5.1.3 3. terem

C felület részlet

C felület részlet

C felület részlet

B felület
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5.1.4 4. terem

A-C felület
D felület részlet

B felület

D felület részlet
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5.1.5 5. terem

A-C felület részlet
B felület

C-D felület részlet

D felület
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5.2

Az új kiállítás építése

5.2.1 1. terem
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5.2.2 2. terem

35

5.2.3 3. terem

36

5.2.4 4. terem
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5.2.5 5. terem

38

5.3

Képek az új kiállításból

5.3.1 1. terem

A felület és B felület részlet

A és C felület részlet

C felület részlet

D felület
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5.3.2 2. terem

D felület

D felület részlet

C felület

A-B és B felület
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5.3.3 3. terem

C felület

B felület

B felület részlet

C felület részlet
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5.3.4 4. terem

C felület részlet

B felület és aranyvitrin

D és B felület részlet

C-D felület részlet és aranyvitrin Ny-i oldala
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5.3.5 5. terem

B, C, D felület részlet, Erődök és várak vitrin

B, D felület, Erődök és várak vitrin

B és C felület, Erődök és várak vitrin

Erődök és várak vitrin, terem közepe
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5.4

A megnyitó képei
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