
Szakmai beszámoló a 3506/02051 kódszámú, „A balatoni csata” 

időszaki kiállításra támogatást nyert pályázat megvalósításáról 

 

„A balatoni csata” c. időszaki kiállítás a keszthelyi Balatoni Múzeumban 2015. június 20-án 

(a Múzeumok Éjszakáján) nyílt meg. A kiállítást dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd 

Vezérkar főnöke nyitotta meg és a megnyitón kb. 200 vendég vett részt, köszönhetően a 

kiküldött meghívóknak és a média kitüntetett figyelmének. 

 

A terveknek megfelelően a kiállítást 186 m²-en rendeztük be. A kiállításhoz saját múzeumunk 

gyűjteményi anyaga mellett az Erődítés Történeti Egyesület (www.bunkermuzeum.hu), a 

mesztegnyői Faluház, a Feldherrnhalle Hagyományőrző Baráti Kör, a Fortepan, a Göcseji 

Múzeum, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Laczkó Dezső Múzeum, a Magyar 

Nemzeti Múzeum, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, a Marcali Városi Helytörténeti 

Múzeum, a National Archives and Record Administration, a Thúry György Múzeum, a Wass 

Albert Könyvtár és Múzeum, és a WOLFPACK Makett Klub anyagából is válogattunk. 

 

A kiállítás tematikája a terveket követte: 

A kiállítási területre belépő látogatók először egy katonai őrbódéval találkoztak az 1. terem 

bejáratánál. Az őrbódénál egy a magyar királyi honvédség katonai egyenruhájába öltöztetett 

bábú lett elhelyezve, mellette pedig egy szovjet katonalány. 

Az első terembe belépő látogatók a bejárat mellett balra lévő déli falon egy a falra kifeszített 

molinót láthattak. A molinón egy olyan kép volt, amely 1939-ben a budafapusztai olajmezőn 

lévő fúrásról készült. Illetve a bejárati ajtó és a molinó közti részen posztamensen került 

elhelyezésre egy tartályautó makett. E rész célja az volt, hogy utaljunk Zala megye 

legfontosabb nyersanyagának a háborúban és a Balaton környéki harcokban betöltött 

szerepére. A magyar olajmezők szerepét egy a teremben elhelyezett tabló is megvilágította a 

látogatóközönség számára. 

A teremben 7 db tárló és 2 db posztamens került elhelyezésre. Az ezekben/ezeken elhelyezett 

korabeli fegyverek, tárgyak, makettek, dokumentumok, plakátok stb. kapcsolódnak a terem 

tematikájához a falakon elhelyezett tablókkal illetve tárgyakkal együtt. E terem tematikailag a 

román átállást követő időszaktól kezdődően 1944 végéig foglalkozott a magyarországi 

harcokkal. Továbbá a Balaton térségének égboltján lefolyt légi ütközetekkel, a már említett 

olajjal és egy vitrin erejéig a sebesültellátással is. A fő vezérfonal a magyarországi harcokra 

és a légi hadviselésre fokuszált az első teremben. Amit jelzett az is, hogy kiállításra került a 



terem közepén egy dioráma a veszprémi repülőtérről, továbbá egy B-24 Liberator 

szárnydarabja és egy német repülőgép függőleges vezérsíkja is, a korabeli fegyverek mellett. 

Az első teremben elhelyezett digitális terminálnál lehetőség volt a Balaton körül lefolyt 1944-

1945-ös harcokkal kapcsolatos képek, plakátok megtekintésére. 

Az 1944 novembere és 1945 áprilisa közt a Balaton térségében lefolyt harcok során jelentős 

szerepe volt a harckocsiknak. Tematikailag a második teremben foglalkozott a köznyelv 

által csak tanknak nevezett haditechnikai eszközökkel. A teremben egy Tiger II (Királytigris) 

típusú harckocsi elejéről készült 1:1 méretarányú makett került elhelyezésre. Ez méretéből 

fakadóan a terem nagy részét elfoglalta, s alapvetően határozta meg a kiállítás e részét 

vizuálisan. A makett kiegészítéseként két, a harckocsikkal kapcsolatos tabló is elhelyezésre 

került a teremben. Ezen kívül a Margit-vonallal, a Balaton környéki harcokkal, a Kondrád 1. 

és 2. hadműveletekkel foglalkozó tablókat helyeztünk el. A tablók mellett a falakra korabeli 

eredeti plakátok kerültek. Illetve itt mutattunk be két vitrinben számos harckocsi makettet, 

tárgyakat és fegyvereket. A terem tematikájához kapcsolódott egy német Panzer IV. harckocsi 

fogas hajtókereke is, amely egy posztamensen került elhelyezésre. 

A teremben a látogatók egy TV készüléken megtekinthettek egy orosz dokumentumfilmet, 

amely a Balaton környéki 1944-1945-ös harcokat mutatta be. A teremben emellett egy 

digitális terminálnál lehetőség volt a Balaton körül lefolyt 1944-1945-ös harcokkal 

kapcsolatos képek, plakátok megtekintésére. 

A látogatók a harmadik terembe belépve, szemből és bal kéz felől kettő egymással szorosan 

összefüggő enteriőrt láthattak. Az enteriőr egy „harci jelenetet” ábrázolt, amelynél a szovjet 

katonák egy aknavetővel „kilőtték” a terem végén lévő molinón látható vasúti tartálykocsit. 

Ami a történet szerint a keszthelyi vasútállomáson állt. E közben egy magyar honvéd és egy 

német katona egy közeli házból kitörve meglepte helyszínen lévő 3 szovjet katonát. A 

kibontakozó tűzharcban a német katona megsebesült és elhunyt – ezzel utaltunk a 

hadisírgondozásra –, míg a magyar baka hősies küzdelem után fogságba esett. A kiállítás e 

részén foglalkoztunk a hadifogság és a hadisírgondozás kérdésével. 

A harmadik terem többi részében tematikusan bontva eredeti magyar, német és szovjet 

fegyverek, katonai élelmezéssel (hadtáp) kapcsolatos tárgyak stb. kerültek elhelyezésre 8 db 

tárlóban és 3 db posztamensen. Továbbá roncskutatás során előkerült második világháborús 

fegyvermaradványok is elhelyezésre kerültek. 

A terem falain a plakátok, felhívások mellett lettek elhelyezve a Konrád 3, Tavaszi ébredés és 

a bécsi támadó offenzívák, továbbá a Balatoni Múzeum gyűjteményeinek 1945. március 28-i 

zalaegerszegi megsemmisülésével kapcsolatos tablók is. 



A kiállítás záró részén 3 db fekete olajos hordó és egy nagyméretű olajszállító tartálykocsit 

ábrázoló molinó volt, illetve a tárlatot egy hazánk 1945-ös szovjet elfoglalásának 

megítélésével (megszállás versus felszabadulás) foglalkozó tabló és pár plakát zárta le. 

A teremben elhelyezésre került egy digitális képkeret, amelyen korabeli fényképeket lehetett 

megtekinteni, míg a terem/kiállítás végén, egy digitális terminálon korabeli filmeket lehetett 

megnézni a korszakkal kapcsolatban. E mellett egy fülhallgatós zenelejátszón korabeli 

magyar, német és szovjet katonadalok voltak meghallgathatóak. 

 

A kiállítást a következő programok kísérték: 

- Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok (tárlatvezetések, hagyományőrzők 

bemutatója, hadi kórház bemutató, katonának öltözött múzeumi munkatársak) 

- Múzeumpedagógiai foglalkozások (nyári tábor, tárlatvezetések diákoknak) 

- Tudományos konferencia a „Balatoni csatáról” - 2015. szeptember 3. 

- Keszthely TV kulturális rovatába TV-felvétel 

 

A Millitary és makettező tábor a Balatoni csata kiállításunkhoz kapcsolódott. A cél a tábor 

szervezésével, hogy a 9-14 éves gyerekek megismerjék a történelem egy szeletét. A tábor 5 

napján napi 6 órában szereztek élményszerűen új ismeretek és barátokat a fiatalok. A program 

első napján a kiállítás tárgyi anyagával, ismerkedtek meg. Majd következett a makett építés, 

amely során különféle típusú II. világháborús harci járművek kicsinyített mását állították 

össze a gyerekek szakember vezetésével. A digitális technika segítségével azt is megtanulták, 

miként készíthetnek 3 dimenziós képet alkotásukról. A terepi programokon a rendőrség és a 

katasztrófavédelem helyi kirendeltségeinek a belső életébe tekintettek be a fiatalok. A záró 

napon a tábor 12 résztvevője „túlélő” túrán vett részt, ahol különböző ügyességi feladatokat 

teljesítettek. 

 

A kiállítás az 1944-1945-ös Balaton környéki harcokat átfogóan mutatta be. A közönség 

eddig raktárban elrejtett tárgyi anyagot és fotó/plakátanyagot láthatott. Ez az anyag korábban 

még nem volt együtt látható. A kiállítás 2015. szeptember 12-ig volt látható. 2015. június 20. 

és 2015. szeptember 12. között 10832 fő látogató tekintette meg a kiállítást. A kiállításról 

kiállításvezető és tanulmánykötet készült. 

 

A Balatoni Múzeum honlapján többek között a következő összefoglaló olvasható: 



http://balatonimuzeum.hu/rolunk/beszamolok/item/985-nka-3506-02051-palyazat-

beszamoloja 

 

Köszönjük az NKA-támogatását!  

 

  



Kiállítás meghívója 

 

 

 

Kiállítás molinója 

 

 

 

  



Fotódokumentáció 
 

Kiállítás megnyitó 

   

 

   

 

   

 

  



Kiállítás 

Első terem 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

  



Második terem 

 

   

 

   

 

   

  



Harmadik terem 

 

   

 

   

 

             



Pedagógiai program 

   

 

   

 

Sajtó meg jelenés 

2015.06.19. 
Helikon 
Rádió A balatoni csata Interjú Cseh Valtinnal 

2015.06.19. 
Lánchíd 
Rádió A balatoni csata Interjú Cseh Valtinnal 

2015.06.21. zaol.hu Csata és olasz divat 
http://zaol.hu/keszthely/csata-es-olasz-

divat-1708014 

2015.06.22. 
Keszthelyi 

Tv 

Tankok, bájitalok és sok 
érdekesség a Múzeumok 

Éjszakáján 

http://tvkeszthely.hu/hirek/6424/tankok--
bajitalok-es-sok-erdekesseg-a-muzeumok-

ejszakajan/ 

2015.06.22. 
frissvideok.

hu 

Tankok, bájitalok és sok 
érdekesség a Múzeumok 

Éjszakáján 

http://frissvideok.hu/regionalis/632937-
video-tankokbajitalok-es-sok-erdekesseg-

a-muzeumok-ejszakajan 

2015.06.23. Szuperinfó Kései látogatás a múltban 
http://www.szuperinfo.hu/keszthely/kese

i-latogatas-a-multban/2861895 

2015.06.27. zaol.hu Harc az olajmezőkért 
http://zaol.hu/hetvege/harc-az-



olajmezokert-1709361 

2015.07.31. M1 
A balatoni csata - hadtörténeti 

kiállítás Keszthelyen 
https://www.youtube.com/watch?v=QF9

AffQt_g8 

2015.07.31. 

Régió1 
West-

Pannon 
A balatoni csata - hadtörténeti 

kiállítás Keszthelyen 

http://www.regio1.hu/hirek/14502/a-
balatoni-csata--hadtorteneti-kiallitas-

keszthelyen- 

2015.08.01. 

Magyar 
Nemzet 
Magazin Front az olajmezőn 

http://mno.hu/magyar_nemzet_magazin/
front-az-olajmezon-1298014 

2015.08.12. újkor.hu 

70 éve zajlott a balatoni csata – 
Keszthelyen kiállítással 

emlékeznek 

http://ujkor.hu/content/70-eve-zajlott-
balatoni-csata-keszthelyen-kiallitassal-

emlekeznek 

 

2015.06.22. Zalai Hírlap 

 



2015.06.27. Zalai Hírlap 

 

 

 

 

 

 



 

2015.09.04 Zalai Hírlap 

 

 

 

 


