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1. BEVEZETÉS 
 

A Balatoni Múzeum 2010-ben sikeresen pályázott az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Alfa programján az „Aranyhíd, Fejezetek a Balaton történetéből” című kiállítás harmadik 
ütemének megvalósítására.  

Az Alfa program és a fenntartó Zala Megyei Önkormányzat (továbbiakban ZMÖ) 
támogatásának köszönhetően 2011.05.13-án került átadásra a harmadik ütem során 
kialakított 4 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 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. 
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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.  

 

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 három üteme során megvalósult termek a múzeum első 
emeletén helyezkednek el (lásd 1. ábra).  

 

 

 

1. ábra 
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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 (geológia, 
talajtan) 

A Balaton és környezetének geológiája  

2 A Balaton természeti képe (nyersanyagok 
felhasználása) 

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 

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

idegenforgalom története 
10 Fürdőkultúra  A balatoni hajózás története 
11 Hajózástörténet, környezetvédelem 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. 

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 harmadik 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 adta, a 3. ábra szerint. 

 

Támogató szervezet Összeg Támogatás célja Megjegyzés 

OKM Alfa 20.000.000 Ft A kiállítás III. ütemének 
megvalósítása 

 

ZMÖ  2.977.000 Ft A kiállítás III. ütemének 
megvalósítása 

OKM Alfa pályázat 
önrésze 

Összesen: 22.977.000 Ft   

3. ábra 
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2.2.1.  A pénzügyi forrásokból megvalósuló beruházások, fejlesztések 

(III. ütem) 
 

 8-11. teremben a kiállítás harmadik ütemének kivitelezése 

 

2.3. A projekt ütemezése 
 

1. 2007-2008: Az Alfa pályázat előkészítése, forgatókönyv megírása, látványterv 

készítése. 

2. 2010. április: A harmadik ütem pályázatának leadása. 

3. 2010. július: A pályázat eredménye megjelenik az OKM jogutódja, a NEFMI honlapján. 

4. 2010. december: Árajánlatok bekérése 3 kivitelező cégtől 

5. 2010.12.30. Szerződéskötés a Narmer Bt-vel 

6. 2011.01.24 – 2011.05.13. A kiállítás harmadik ütemének megvalósítása 

7. 2011.05.13. Az „Aranyhíd” című kiállítás harmadik ütemének megnyitója. 

 

2.4. A kiállítás kivitelezője 

Narmer Építészeti, Hang- és Fénytechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.  
Budapest 1195, Petőfi u. 15. 3/11.  
Cégvezető: Vasáros Zsolt 
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3. A HARMADIK ÜTEMBEN MEGVALÓSULT KIÁLLÍTÁSRÉSZ MŰSZAKI 

LEÍRÁSA 

3.1. Installáció 

Általános: 

 Gipszkarton előtétfalak és pengefalak, horganyzott acél vázszerkezetre építve, 2 
réteg gipszkarton borítással. 

 MDF lap ablaktakaró falak 

 Forgácslap és MDF vázszerkezetű dobogók, különböző burkolatokkal (keményfa, 
hajópadló, járólap, beton) 

 Enteriőr, exteriőr, önálló térbeli elem: 9 db 

 Műanyag posztamensek 

 Egyedi sminkelésű parókás színházi/kirakati bábu: 7 db 

 3mm vastagságú habosított PVC (KÖMA) anyagú grafikus tablók és feliratok 

 DÜFA márkájú festék a falfelületekre, a gipszkarton és MDF felületekre, a vitrinek és 
enteriőrök belsejére 

 FIESTA típusú, az első ütemmel megegyező padlószőnyeg burkolat 50 x 50 cm-es 
kockákból. 

A 8-9. teremben: 

 Gipszkarton falba beépített vitrin belső világítással, üvegfogadó szerkezettel: 7 db, 
különböző méretekben. 

 Vitrinüvegek 3 + 3 mm biztonsági üvegből 

 Fürdőház felépítménye és enteriőrje, belső vitrinekkel, faburkolattal, tetővel. 

 Üveg korlát 10mm vastag edzett üvegből 

A 10-11. teremben: 

 Fali vitrin: 3 db 

 Plexi kubus: 3 db 

 

3.2.  Multimédia 

 19”-os érintőképernyős számítógép: 2 db (képeslap, lapozó) 

 21,5”-os LED monitor: 3 db (térkép, vendéglátás, szálloda) 

 32”-os LED TV (sport) 

 55”-os LED TV (hajó) 

 HD multimédia lejátszó a monitorokhoz és a TV-hez: 4 db 

 Hajóvezető szimulátor hardver - multimédiás számítógép speciális kiegészítőkkel és 
egyedi programmal 

 Fali konzolok 

 MP3 lejátszó fejhallgatóval vagy helyi hangsugárzóval: 3 db 
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3.3. Világítás 

Vitrinek belső világítása: 30, 60 illetve 120cm hosszúságú speciális alacsony fogyasztású 
LED fénycsövek, 3W-os LED spotok 

Teremvilágítás: többfázisú sínes múzeumi világítási rendszer. Alacsony UV sugárzású, 
kisfeszültségű hidegtükrös halogénizzós spotlámpák, energiatakarékos kompakt fénycsöves 
falmosó lámpatestek. 
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4. A TERMEK RÉSZLETES LEÍRÁSA, ISMERTETÉSE 

4.1. A 8. terem 

4.1.1. A terem alaprajza és falnézetei 
 

 

 

8. terem 

4.1.2. A 8. terem leírása 
 

A terem címe: Fürdőkultúra, idegenforgalom, sport 
A terem témája: a balatoni fürdőélet kialakulása, a sportok és a gyermektáborok 
emlékei.  
A terem forgatókönyvi részét írta Haász Gabriella történész, a kiállítási egységet 
rendezte Haász Gabriella és a Narmer Bt. munkatársai.  

 
A 8-9. teremben a XIX. század közepétől az 1980-as évekig tartó balatoni fürdőéletet 

mutatjuk be, résztémák köré csoportosítva. A tárgyakat elsősorban enteriőrökben, 
exteriőrökben helyeztük el, amelyekben a Balaton-part jellemző helyszíneire 
ismerhetünk rá.  

A teljes kiállításban itt van a legtöbb interaktív és kiemelő-elrejtő elem. Néhány 
résztémánál monitorokra került a képes és szöveges anyag egy része. A két teremben 
összesen 3 elhúzható leporello-szerkezet, egy fiók és egy digitális lapozó van felszerelve. 
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Két fülhallgatós hangzópont és egy beépített hangszóró festi alá a fürdőhelyi miliőt 
(idézetek, slágerek). Az idegenforgalmi és közlekedési témájú plakátokat, 
hirdetményeket a forgatható hirdetőoszlopon lehet megnézni. 

A paravánfelületeket montázs-technikával vagy a fotókat, dokumentumokat, 
plakátokat mozgalmasan elrendezve készítettük el. A kétdimenziós anyagot ezekre úgy 
válogattam össze, hogy aki nem vagy csak korlátozottan tudja, akarja az interaktív 
eszközöket használni, az is megkapja „passzív” módon a legfontosabb képi 
információkat.  

 
A 8. teremben látható résztémák:  

 A Balaton felfedezése 

 Az üdülőtelepek kialakulása 

 Sport 

 Gyermekek a Balatonnál 
 

Jobbra és balra is kezdhető a megtekintés, a témák mindkét irányban egymás után 
sorakoznak. 
 
Jobbra elindulva: 

A Balaton felfedezése 

 A balatoni tájat és a szénsavas forrásokat, korai fürdőket képzőművészeti alkotásokon 
(festmény, metszet) mutatjuk be, mintegy előfutáraként a tóban való fürdésnek. 
Balatonfüredről és Hévízről a legfontosabb tudnivalókat közöljük, XIX-XX. századi 
ábrázolásokkal, jellemző dokumentumokkal. Itt van a XIX. századi fürdőhelyi 
emléktárgyak tárlója, de ide került a Sport témából a főfelirat és a sportrelikviák 
kihúzható fiókja is. 

Az üdülőtelepek kialakulása 

A témát nyitó exteriőr, a hajón megérkezéssel, a 100 évvel ezelőtti nyaralók társadalmi 
helyzetét is érzékelteti.  
A terem egyik teljes falfelületét elfoglalja a téma. Háromdimenziós tárgy itt nincsen. A 
látványfal két monitorából az egyik a Balaton és mellékének különböző korú térképeit 
felhasználva mutatja a part beépítettségét, a falvak és az üdülőtelepek terjeszkedését a 
19. század végétől az 1990-es évekig. A másik monitor érintőképernyős, a települések 
régi és kevésbé régi képeslapjainak válogatásával. A tablófelületen parcellázás, egyes 
üdülőhelyek hirdetései, régi villamakett rajzai és modern faház képe, valamint kevéssé 
és nagyon beépített tájak képe látható. A leporellószerűen egymás mellé helyezett 
fotók, tematikus sorozatként, a közlekedés jelenetei. Mindezek a változásokat 
érzékeltetik.  
 
Ha a terem bejáratától bal kézre indulunk el,két olyan téma következik, melyek a 
kezdetektől átfogják a fürdőkultúra több korszakát. Itt a bemutatásban a tárgyaké ill. 
tárgyegyütteseké a főszerep. 
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Sport 

A nagy fali tárló a jellemző balatoni sportok eszközeit vonultatja fel 2 bábuval 
kiegészítve: teniszezés, korcsolyák különböző korokból, és a XX. század második feléből a 
tömegsport eszközei: vízisí, tollas ütő, frizbi, kuglibábok. 
A téma kiegészítése, sportágak leírása, plakátok és versenyekről készült fotók a monitorra 

kerültek, ahol folyamatos vetítésben láthatók, a következő, Gyermekek a Balatonnál 

résztémával együtt.  

Gyermekek a Balatonnál 

A paravánon a különböző kori gyermek- és ifjúsági nyaraltatások (szanatórium, táborok, 
üdülők) képei közé a gyerekek által írt képeslap-szövegek és tábori naplórészletek 
tagozódnak, mozaikos faliújság-felületet adva. További képes anyag az említett 
monitoron látható.  
A terem közepi két iker-enteriőr is ehhez a témához tartozik. Egyik a cserkészeké, másik 
az úttörőké, mindkettőben 1-1 bábuval. A cserkészeké egy sátortábori jelenet, az 
úttörőké egy faházbelső. Felszerelési tárgyak, egyenruha- és viseleti darabok, játék- ill. 
sportszerek, könyvek alkotják a tárgyegyütteseket, a kettőt összekötő, egyben elválasztó 
összevarrt zászlóval.  
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4.2. A 9. terem  

4.2.1. A terem alaprajza és falnézetei 
 

 

9. terem 
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9. terem 

  



13 
 

4.2.2. A 9. terem leírása 
 

A terem címe: Fürdőkultúra, idegenforgalom, sport 
A terem témája: a balatoni fürdőélet, idegenforgalom, vendéglátás bemutatása a 20. 
század végéig. 
A terem forgatókönyvi részét írta Haász Gabriella történész és Gyanó Szilvia 
néprajzkutató, a kiállítási egységet rendezte Haász Gabriella, Berdán Zsuzsanna 
néprajzkutató és a Narmer Bt. munkatársai.  

 
A terem egésze egy balatonparti nyaralóhely sokféle látványát kínálja. A tárgyak vagy 

enteriőrbe, exteriőrbe helyezve vannak jelen, vagy tárlóban ugyan, de a tárló tartalma is 
mindig része a sétányról nyíló látványoknak, és a tárló üvegén mint ablaküvegen át 
látunk.     

A leghangsúlyosabb beépített műtárgy az egykori keszthelyi Szigetfürdő egy 
szakaszának mérethű rekonstrukciója korabeli tervrajzok és képeslapok alapján, mely 
ebben a formában a 19. század végétől az 1950-es évek végéig állott fenn, egyedülállóan 
a balatoni fürdőhelyek között.   

 
A 9. teremben látható résztémák: 

 Vendéglátás 

 Szüreti felvonulások 

 Fürdőház – fövenyfürdő 

 Népművészet mint idegenforgalmi árucikk 

 Emléktárgyak 

 „A Balaton mindenkié”  

 Üdülőházak, szállodák, kempingek - Programok 

 Fizetővendéglátás 
 

A haladási irány a terem hossztengelyét követi, fordulókkal. Időben és térben is 
előbbrejutunk: az északi partról indulva, a fürdőházon és a sétányon át elérkezünk a déli 
partra, egyúttal a 20. század elejéből az 1980-as évekbe. 

Vendéglátás (1.rész) 

A 20. század elejének vendéglátó intézményeit, szállodákat, vendéglőket, cukrászdákat a 
paravánfal fotói és plakátja jelenítik meg, a leporello-szerkezetben kiegészítve. Az itt 
található hangzóponton korabeli slágerek szólnak, amint a vendéglátóhelyekhez és a 
sétányokhoz is egykor hozzátartozott a zene.    

Szüreti felvonulások 

A nagy háttérfotókkal kísért exteriőr a felvonulásokon használt szőlőharang 
rekonstrukcióját és a pincebeli, szüreti tárgykészletet mutatja be, amely még a 
hagyományos gazdálkodáshoz köthető, ugyanakkor az idegenforgalom és vendéglátás 
kedvelt helyszíneit és rítusát idézi.      
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Fürdőház-fövenyfürdő 

A rámpán felmenve a fürdőház hosszú tornácára jutunk, amelyen stilizált kabinajtók sora 
látszik. Egy kivételével a kabinok tere egybenyitott, egy hosszúkás kiállítótéren lehet így 
végighaladni. A tornác fakorlátja túloldalán ott a Balaton, falfestményként, ahol 
végiglátunk hosszában a tavon. A „vízen” egy régi kenu rekonstrukciója áll.  
Egy kabin méretű térben és mellette további üvegtárlókban van bemutatva a női és férfi 
fürdőruhadivat, a 19. század végétől az 1950-es évekig, egy-egy keskeny padon a 
strandolás kellékei: parafa öv, törülközők, gyermekjátékok, fürdőjegy, fürdőcipők.  
A rekonstruált fürdőház hátsó fala rendhagyó módon meg van nyitva, és itt folytatódik 
az üdülőhelyi séta. 

Vendéglátás  (2.rész) 

A 20. század második felének jellegzetes vendéglátó formáját egy falatozó üvegtáblás 
homlokzata és mellette egy könyöklőpult jeleníti meg ételmásolatokkal, ételek 
kiszolgálásához való kellékekkel, reklámcégérekkel, italos üvegekkel, poharakkal. A 
csatlakozó monitoron régi és újabb ét-és itallapok, fotók idézik fel a presszók, éttermek, 
vendéglők és persze a talponállók világát. A vetítés a következő, Népművészet résztéma 
képeit is tartalmazza. 

Népművészet mint idegenforgalmi árucikk 

A népi ház vagy pince íves ajtajának kialakított vitrin a Balaton környéki népművészet 
kivirágzását és árucikké válását szemléltetik a látogatóval, a mai népművészek munkáit 
is bemutatva. A textileken és fafaragásokon a 19. század végéről, a 20. század közepéről 
és végéről a technika változásai is megfigyelhetők. 

Emléktárgyak 

A tárló egy alumínium elárusítóbódé elejét jeleníti meg rekonstrukcióként. A polcokon 
elhelyezett tárgyak a 20. század közepéről-végéről valók: emlékpoharak, bögrék, korsók, 
vázák, népies motívumokkal is, és emlékeztetőként az első balatoni szuvenír, a tihanyi 
kecskeköröm, egy idevágó idézettel. Láthatók itt csecsebecsék, egyben használati 
tárgyak, mint hőmérő, hamutálca, nehezék, falikép, kulcstartó, zászlócskák.  

„A Balaton mindenkié” 

A következő paravánok montázsai a tömegturizmust idézik, amikor sor állt a kompnál, 
tele voltak a hajók, a táborok, a strandok, a kempingek, és épültek a víkendházak. 
Prospektusok, hirdetések és színes illusztrációk, különböző nyelveken ajánlva, vették 
körül a nyaralás mindennapjaiban a vendégeket.  

Üdülőházak, szállodák, kempingek - Programok 

A résztémához tartozó monitor és leporello-szerkezet a nyaralás ezen formáit röviden 
leírva a legjellemzőbb üdülőkomplexumok külső és belső tereit mutatja, szobákkal, 
előcsarnokokkal, ebédlőkkel, és magukat a vendégeket, az utóbbi pár évtizedből. A 
kulturális programok a nyári mindennapi élet részei voltak, és a sétányon végigmenve a 
fürdőház hátsó falán ezt plakátok formájában is megmutatjuk.  
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A sétány az 1970-80-as évek két jelenete közé vezet. A déli part homokos strandjának 
kellékei - nyugágy, törülköző, játékok, gumimatrac, strandpapucs, úszógumi, táskarádió, 
fényképezőgép, ápolókrém, strandszatyor, ételesdoboz, termosz – mögött a fürdőház és 
a festett Balaton-panoráma látszik. Egy szalmakalapos-fürdőruhás női bábu egészíti ki az 
exteriőrt. 

Fizetővendéglátás 

Egy nyaraló teraszát látjuk mint enteriőrt egyszerű bútorzattal és háztartási 
felszereléssel, kellékekkel, melyek háttérként szolgáltak a magyar házigazda vagy a 
külföldi vendégek nyaralásához. Tárgyai és a vízparti helyszín miatt a strand-exteriőr 
folytatása. A szervezett fizetővendég-szolgálat szabályainak néhány részletét 6 nyelven 
raktuk ki a falra.  
 
A fürdőélet téma lezárásaként, az „Így nyaraltunk a Balatonon” digitális lapozón vegyes 
nyaralásos fotók és idézetek váltakoznak, a sajtóból és a Balatonon nyaraló 
hírességektől, pozitív és negatív jelenségeket leírva.  
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4.3. A 10-11. terem  

4.3.1. A termek alaprajza és falnézetei 
 

 

 

10. terem 
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10. terem 
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11. terem 
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11. terem 
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4.3.2. A 10-11. termek leírása 
 

A termek címe: Hajók a Balatonon 
A termek témája: a balatoni hajózás történeti áttekintése. 
A termek forgatókönyvi részét írta dr. Mészáros Balázs történész (Magyar Közlekedési és 
Műszaki Múzeum). Rendezték Mészáros Balázs és a Narmer Bt. munkatársai.  

 
A hajózás története az előző témákkal azonos tér- és időbeli keretek közé illeszkedik, 

és különböző mértékben, de érinti valamennyi kiállítási egység tematikáját. Ezért 
megtalálhatjuk itt azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek felidézik a látogatóban az 
előző termekben szerzett információkat, és rávilágítanak a hajózással való 
összefüggéseikre.  

A két terem kronológiai sorrendben vezeti végig a látogatókat az őskortól napjainkig, 
kitekintéssel a jövőre. 

Az anyag összeállításánál fontos szempont volt, hogy a teljes kiállítás végén kellemes, 
szórakoztató látványt nyújtson annak, aki itt már elfárad és csak sétál, nézeget, de a 
tartalom azért elégedettséget nyújtson a műszaki érdeklődésű, szakmabeli látogatónak 
is.  

 
A 10-11. termekben látható résztémák: 

 A bödönhajótól a nagyvitorlásokig 

 Füst a Balaton felett – Az első gőzhajók 

 A gőzhajózás aranykora 

 Az első motoros hajók 

 A személyhajózás fénykora 

 Új idők, új szelek 

 Jó szelet! 
 

A tablók, szakítva az előző termek hagyományos-szöveges megjelenésével, 
képregényszerűen váltogatva és tördelve a szöveges és képes-rajzos anyagot, mutatják 
be a balatoni hajózás történetét. A különböző korszakok leghíresebb hajóinak, illetve a 
jellemző hajótípusok legalább 1-1 példányának modelljét kiállítottuk. A két termen 
végighaladva, két párhuzamos irány mentén egyik oldalon a tablókat lehet sorban 
olvasni, a másikon a hajózással kapcsolatos tárgyi emlékek és a modellek sorakoznak, 
mindegyik résztémában.    

A téma és egyben a kiállítás lezárásaként az egyik leglátványosabb – és máris nagy 
népszerűségnek örvendő - interaktív elem, egy hajóvezető szimulátor jelenik meg. A 
képernyő, a kormányállás és a kormánykerék mögötti padok mint nézőtér, egyben 
pihenőtér, egy balatoni személyszállító hajó utasterét idézik.   
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5. FOTÓMELLÉKLET 
 

 
8. terem, átnézeti kép 

 

8. terem, átnézeti kép 
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8. terem, sport vitrin 

 

8. terem, cserkész jelenet 
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9. terem, átnézeti kép 

 

9. terem, szüreti jelenet 
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9. terem, átnézeti kép 

 

9. terem, népművészet vitrin 
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10. terem, átnézeti kép 

 

10. terem, hajómodellek 
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11. terem, átnézeti kép 

 

11. terem, hajófedélzet jelenet 


