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1. Bevezetés 
 

 A Balatoni Múzeum 2009-ben sikeresen pályázott az Oktatási és Kulturális Minisztérium Alfa 

programján az „Aranyhíd, Fejezetek a Balaton történetéből” című kiállítás második ütemének 

megvalósítására.  

 Az Alfa program és a fenntartó Zala Megyei Önkormányzat (továbbiakban ZMÖ) 

támogatásának köszönhetően 2010.06.30-án került átadásra a második ütem során kialakított 

hatodik és hetedik terem. 

2.  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. 

 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 
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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. 1962-

tól 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 2009/2011-

ben a Balatoni Múzeum „Aranyhíd” című kiállítása.  
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2.1 A régi és új állandó kiállítás rövid összevetése 
  

 A múzeum 1986-ban nyílt „Balaton és az ember” című régi állandó kiállítása valamint az 

„Aranyhíd” című állandó kiállítás első és második ütem során megvalósult 1-7 termei továbbá a 

harmadik ütem során reményeink szerint kialakításra kerülő 8-11 termek a múzeum első emeletén 

helyezkednek el (lásd 1. ábra).  

 

1. ábra 

A régi és új állandó kiállítás tematikáját a következő ábra veti össze: 

A terem 
száma 

Téma a régi állandó kiállításban Téma az új állandó kiállításban 

1 A Balaton természeti képe A Balaton és környezetének geológiája  
2 A Balaton természeti képe A Balaton és ember kapcsolata, 

vízszabályozás 
3 A Balaton növény és állatvilága A Balaton növény és állatvilága 
4 A halászat története Erődök és várak a Balaton körül I. 
5 A halászat története Erődök és várak a Balaton körül II. 
6 A földművelés története Multifunkcionális terem 
7 A földművelés története A Balaton halászata 
8 Ékszer és viselettörténet A balatoni fürdőkultúra, sport és turizmus 

története 
9 A kerámiakészítés története A balatoni fürdőkultúra, sport és turizmus 

története 
10 Fürdőkultúra és hajózástörténet A balatoni hajózás története 
11 Fürdőkultúra és hajózástörténet 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 
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témák teljes elhagyása, más témák megtartása és bővebb kifejtése, valamint teljesen új, eddig nem 

tárgyalt témacsoportok beemelése az új állandó kiállítás tematikájába. 

 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 második ütem szövegeinek angol nyelvre történő fordítását Simon Zoltán angol nyelv és 

irodalom szakos előadó végezte el, lektoráltatásukat ő intézte. 

 

2.2 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 a 3. ábra szerint. 

 

Támogató szervezet Összeg Támogatás célja Megjegyzés 

OKM Alfa 15.000.000 Ft. A kiállítás II. ütemének 
megvalósítása 

 

ZMÖ  5.280.000 Ft. A kiállítás II. ütemének 
megvalósítása 

OKM Alfa pályázat 
önrésze 

NKA 250.000 Ft. Bödönhajó 
restaurálására 

 

Összesen: 20.530.000 Ft.   
3. ábra 

2.2.1 A pénzügyi forrásokból megvalósuló beruházások, fejlesztések (II. ütem) 

1. 6-7 teremben a kiállítás második ütemének kivitelezése 
2. 1-11 terem tűzjelző rendszerének kialakítása 
3. 1-11 terem árnyékolástechnikájának kivitelezése 
4. 1-11 terem nyílászáró festésének, felújításának befejezése 
5. A 7. teremben kiállításra került bödönhajó restaurálása 

 

2.3 A projekt ütemezése 
 

1. 2007: Az Alfa pályázat előkészítése, forgatókönyv megírása, látványterv készítése. 

2. 2009 március: A második ütem pályázatának leadása. 

3. 2009 június: A pályázat eredménye megjelenik az OKM honlapján. 

4. 2009 december: Közbeszerzés elindítása. 

5. 2010.02.18. A közbeszerzés győztesének kihirdetése 

6. 2010.03.11. Szerződéskötés a KIÁLL KFT-vel 

7. 2010.03.12-06.29. A kiállítás második ütemének megvalósítása 

8. 2010. 06.30. Az „Aranyhíd” című kiállítás második ütemének megnyitója. 



 7 

 

2.4 A kiállítás kivitelezője 
KIÁLL Kiállítás Tervező és Kivitelező Kft (1097 Budapest, Timót u. 4/a; ügyvezető igazgató: Komoróczy 

Zoltán) 

3. A második ütemben megvalósult kiállítás részek műszaki leírása 
 

3.1 6. terem 
 

 Alapterület: 13,15 m x 5,93 m = 77,97 m2 ( + nyílászárók előtti területek), a meglévő 

parkettára „Bedford tile” típusú szőnyegpadlót helyeztünk el, körbe szegővel. A szőnyeg 50 x 50 cm-

es négyzetekből áll.  

A falfelületek Tikkurila típusú falfestékkel lettek hengerelve, a hibák javítása glettelve. 

Általános világítás: Tápsínen elhelyezett 100 W-os lámpatestek, izzók (10 db). 

A terem két oldalán, cseresznye laminált bútorlapból készült, üveg, illetve zárható ajtókkal ellátott 

szekrények (2 egység) kaptak helyet, a kiegészítő tárgyak elhelyezésére. 

Befoglaló mérete: 3,38 m x 2,40 m.  

6 db számítógépes hely került kialakításra. Az asztalok befoglaló mérete 1,30 m 0,70 m x 0,75 m. 

Cseresznye laminált bútorlapból készültek, formika él-zárásokkal. A számítógépek zárható 

szekrényben helyezkednek el. Az asztalokat parapetfal (laminált bútorlap) választja el egymástól. 

Beépített számítógépek: (6db) 

Alaplap: ASUS P5G41T-M 

Processzor: INTEL Dual Core E5300 2,60 GHz 775 BOX 

Memória: KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz 

Merevlemez: SAMSUNG 80GB 7200rpm 8MB SATA2 HD083GJ 

Optikai egység: LG GH22NS50 Fekete OEM 

Billentyűzet: LOGITECH Deluxe 250 PS/2 Magyar Fekete 

Egér: LOGITECH S96 Wheel PS/2 fekete 

Ház: SPIRE Rolo SP2857B 

Táp: Thermaltake W0062RE 420 W 

Monitor: SAMSUNG 943 BW 
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Laptop: Inter Core 2 Duo T5670 1.8Ghz processzorral, 2Gb DDR2 memóriával, 15,4”-es kijelzővel, 250 

GB merevlemezzel, Windows Vista Home Basic operációs rendszerrel, DVD-RW meghajtóval, Intel 

GMA X3100 integrált videókátyával és 1 év garanciával. Wifi, LAN: 10/100/1000Mbps/Gigabit/. 3 db 

beélpített USB port, modem. 

A terem bútorai: laminált bútorlapból készült asztalok, befoglaló méretei: 1,2 m x 0,80 m x 0,75 m, 6 

db. 

A székek Sellaton gyártmányúak, cseresznyefából készültek, szövettel bevont ülőkével ellátva (30 db). 

A vetítővászon az oldalfalra szerelt konzolon függeszkedik, típusa: Projectra ProScreen 180 x 138 

matt 

Projektor típus: Samsung L305 

Grafikai tablók: 5 mm habosított PVC lemezen nyomtatott felület. 

Befoglaló méretei: 

- 1,70 m x 1,30 m – 4 db 

- 0,80 m x 0,60 m – 3 db 

- 1,30 m x 1,30 m – 2 db 

- 1,00 m x 1,30 m – 2 db 

 

 

3.2 7. terem 
  

Alapterület: 12,33 m x 5,96 m = 73,48 m2 ( + nyílászárók előtti területek), a meglévő parkettára 

„Bedford tile” típusú szőnyegpadlót helyeztünk el, körbe szegővel. A szőnyeg 50 x 50 cm-es 

négyzetekből áll.  

A falfelületek dryvit vakolattal lettek bevonva. 

Általános világítás: Tápsínen elhelyezett 100 W-os lámpatestek, 

izzók (5 db). 

Az ablakok közötti területen 3 db vitrin készült, lángmentesített natúr forgácslapból készült, dryvit 

vakolattal bevont, Tikurilla festékkel hengerelve. A beépített üveg 4+4 mm-es ragasztott, biztonsági 

üveg. A tárgytartó polcok hajlított plexi lapokból készültek. 

Befoglaló mérete: 3,20 m x 1,72 m x 0,40 m. 
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Az ablakok előtt 5 mm vtg. habosított PVC lemezen grafikai nyomtatások, sínbe helyezve. Befoglaló 

mérete: 1,75 m x 1,70 m (4 db) 

A világítás: homok-fúvott üveg „rejtett” felett 36 W-os armatúra.  

(3 db/vitrin) 

Diorámák:  

Anyaga: lángmentesített natúr forgácslap, hungarocell táblákból csemperagasztóval kialakított 

járófelülettel. 

A homlokzata: dryvit vakolattal bevont, Tikurilla festékkel hengerelve 

Hátfala: díszítő festéssel készült. 

A felhasznált üvegek: 4+4 mm-es ragasztott, biztonsági üveg. 

Dioráma világítása: 75 W-os fémhalogének (4+4 db) 

A nyári halászat diorámába 2 db hangszóró és 1db autórádió került beépítésre. (madárcsicsergés, 

halászat története) 

 

 Az általunk felhasznált anyagok: 

lángmentesített faforgácslap 

laminált bútorlap 

4 + 4 mm-es ragasztott biztonsági üveg 

Tikkurila falfesték 

Lángmentesített szőnyegpadló 

Dryvit vakolat 
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4. A termek részletes leírása, ismertetése 
 

4.1 A 6. terem ismertetése 

4.1.1 A terem átnézeti rajza 

 

 

4.1.2 A 6. terem leírása 

 

Az új kiállítás hatodik terme a múzeumban jelentkező sokrétű igényeknek tesz eleget: Egyrészt 

„virtuális tudáspontként” szerves részét képezi az állandó kiállítás már eddig felépített és leendő 

kiállítási egységeinek, hiszen az itt elhelyezett korlátozott internet csatlakozással rendelkező 6 PC 

munkaállomás a tó történetébe enged mélyebb bepillantást. Másrészt „multifunkcionális teremként” 

25- 30 fős múzeumpedagógiai órák, konferenciák lebonyolításának helyszíne. A számítástechnikai 

hálózat fejlesztésének köszönhetően kialakításra került egy nyilvános, vezeték nélküli (WiFi) internet 

hozzáférési pont is, amely szintén a Balatoni Múzeumba látogatók kényelmét szolgálja. 
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4.2 A 7. terem ismertetése 

4.2.1 A második terem átnézeti rajza 

 

 

4.2.2 A 7. terem leírása 

A terem címe: Balatoni halászat története 

A terem témája: A Balatoni halászat történetének bemutatása. 

A terem forgatókönyvi részét írta Gyanó Szilvia néprajzkutató, a kiállítási egységet rendezte 

Berdán Zsuzsanna és Petánovics Katalin néprajzkutató.  

A 7. terem négy vitrinen és két diorámán keresztül mutatja be a balatoni halászat történetét, 

legalább is annak fontosabb tárgyi anyagát. A vitrinek témái: „A balatoni halászat régészeti emlékei”, 

„ A céhes halászat emlékei”, „Hálós halászat emlékei”. A diorámák a téli nagyhalászatot, illetve a 

nyári kisszerszámos halászatot hivatottak bemutatni. A műtárgyakat úgymond „életre keltjük” azzal, 

hogy funkciójuknak megfelelően belehelyezzük egy valóságnak megfelelő szituációba, történetbe. Így 

a téli diorámában az ún. „gyalmos” halászat folyamatának utolsó szakaszából választottunk egy 

jelenetet, a háló kihúzásának kezdetét. A hátteret a kb. Gyenesdiás magasságából, a Balaton jegéről 

látható kép alkotja a Szent Mihály dombi kápolnával, melyet annak idején a halászok építtettek a 

jégről való csodás megmenekülésükért cserébe. Az előtérben két halászbábu áll, a kezükbe illő 

szerszámokkal. Az egyik a hálót húzza, a másik egy jégvágó szerszámra támaszkodva figyel. Mivel 

ezeknek a hatalmas hálóknak a kihúzása többemberes munka volt, a többieket a történet 
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folytatásaként jelenítettük meg a falon. A lék nagyságában, a halászok mozdulataiban, a jég 

minőségét illetően is a szakmai hitelességre törekedtünk.  

A nyári kisszerszámos halászatot bemutató dioráma fókuszában egy halászkunyhó áll, előtte a 

tulajdonosa ül a zsombékszéken, és éppen a szerszámját igazítja, javítja. A kunyhónak támasztva, 

illetve az abból kikandikáló halászszerszámok mind-mind a kisvízi halászathoz szükséges eszközök. 

Megtaláljuk a horgászbotot és a rákhálót is. A látványt és a beleélés élményét fokozza a kunyhós 

jelenet környezetének kialakítása. A teremben hallható hanganyagon keresztül meseszerű 

előadásban élvezheti a látogató a balatoni halászat egyes részleteinek bemutatását, valamint 

kapcsolódó népdalokkal színesítve gyönyörködhet a látványban.  

A terem közepén elhelyezett bödönhajó (az egy fatörzsből kivájt halászcsónak) restaurálási 

munkálatait a kiállítás építésével egy időben végezték restaurátoraink. A hozzá kapcsolódó tárgyak az 

eredeti koncepcióhoz képest megfogyatkoztak, de ez is növeli a nyíltvízi halászat hitelességét. A hajót 

egy méretes háló kordonszerű alkalmazásával választottuk el a néző térfelétől.  

A síkábrázolások információközlő tablók, kinagyított fotók és képeslapok, melyek az 1920’-as 

évektől mutatja be a balatoni ember halászati módozatait. A tudományos információk közlésének 

minimalizálásában fontossági tényezők játszanak közre, úgy gondoljuk, a megértéshez szükséges 

adatokat közöltük, akit pedig jobban érdekel ez a téma, az az előző teremben, számítógépen 

utánanézhet.  

A balatoni halászatot bemutató terem megújítása mellett nem annyira szólnak új kutatási 

eredmények, inkább a látogatók igényeinek kielégítése volt a döntő.  
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5. Fotómelléklet 
 

 

6. terem Átnézeti kép 

 

6. terem Virtuális tudáspont 
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6. terem Foglalkoztató 
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7. terem Nyári halászat dioráma 
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7. terem Téli halászat dioráma 
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7. terem Bödönhajó 
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7. terem B falfelület 

 

 

7. terem Céhes halászat emlékei vitrin 


