TRIANON MÚZEUM ALAPÍTVÁNY
8100. VÁRPALOTA GRÓF APPONYI ALBERT LIGET 1.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A TRIANON MÚZEUM ALAPÍTVÁNY 2019. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZEGED, 2020.MÁJUS 22.

DR.SZABÓ PÁL CSABA
KURATÓRIUMI ELNÖK

GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁSSAL

ÉS

NYILVÁNTARTÁSSAL

KAPCSOLATOS

SZAKFELADATOK ELLÁTÁSA
A Trianon Múzeum 2019-ben, összességében 231 új műtárggyal gyarapodott. A
gyűjteménygyarapítást egyrészt tematikusan, valamint az adott kiállításokhoz kapcsolódva
végeztük. Kiemelt területet képeznek a két világháború közötti időszakból származó plakátok,
aprónyomtatványok,

melyek

a

korszak

politikai

kultúráját

reprezentálják.

Fontos

tárgycsoportot alkotnak továbbá a közigazgatási, demográfiai, egyéb statisztikai szempontok
szerint készített térképek. Ezek a múzeum eddig is jelentős kartográfiai állományát növelik és
áttekintést nyújtanak a kartográfia/topográfia módszertani eszközeiről, változásairól a 19.
század közepétől napjainkig. Egyedi, magas esztétikai minőséget képviselő tárgyakkal is
gyarapodott gyűjteményünk: grafikákkal, fotográfiákkal, vegyes technikájú illusztrációkkal és
emlékplakettekkel. Jelentős értéket képvisel az egyik legjelentékenyebb hazai numizmatikai
magángyűjteményből, Hajdú Béla plakettjeiből, kitüntetéseiből, jelvényeiből álló egyedi
Magyar Országos Véderőegylet

gyűjteményének

megvásárlása, amely múzeumunk

numizmatikai szakanyagának értékes részét alkotja. Az ilyen típusú tárgyak egyrészt
művészettörténeti, kultúrtörténeti kitekintésre adnak lehetőséget, másrészt digitalizálva
izgalmas példákként használhatóak fel múzeumpedagógiai foglalkozásokon és szakmai
előadásokon. Említésre méltóak azok a XX. szárad első feléből beszerzett kiadványok,
folyóiratok, újságok, szakkönyvek, melyek a történész és ¬muzeológus munkatársak
kutatásait, szakmai tevékenységét segítik elő.
Tovább folytatódott Múzeumunk „23.59.” című kutatási programja, amelynek célja az 19381941 között megvalósult magyar revízió még élő szemtanúinak felkutatása. A kutatás közel
két év eltelte után komoly eredményeket tud felmutatni. Jelenleg közel száz helyszínen
készült el interjú, amely a Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és a Délvidéken keresett fel
olyan interjúalanyokat, akik hiteles szemtanúi az 1938-1941 közötti revíziós eseményeknek.
Mindezeken túl, már több száz olyan fényképet és dokumentumot kapott Múzeumunk
felajánlásként, amelyek eddig családi ereklyeként pihentek valamelyik családi irattárban.
Nagy

mennyiségű

anyagot

sikerült

eddig

összegyűjteni

visszaemlékezésekből,

naplórészletekből, de rengeteg más jellegű irat (leszerelő levél, különböző igazolványok stb.)
birtokába is jutottunk. A kutatási program során került elő és jutottunk hozzá a Kolozsvár
szabad királyi város 1940-es magyar átvételéről szóló jegyzőkönyvhöz, amelyből csupán
három példány készült. A kutatással párhuzamosan elkészül egy promóciós film is, melynek

célja a kutatás népszerűsítése, valamint ízelítőt ad az elkészült interjúk alanyainak személyes,
nyolcvan évvel ezelőtti élményeiből. Terveink szerint, 2020-ban elkészítjük az interjúk
alapján azt a 20-30 perces kisfilmet, amely a köztelevíziókban és a kereskedelmi
televíziókban történő bemutatásra is alkalmas lesz.
Munkatársaink 2019-ben több kutatási területen is tettek lépéseket. „Karikatúrák Trianon
után” című projektünk célja összegyűjteni azokat a korabeli (1918.09. – 1921.12-ig) szatirikus
folyóiratokban megjelent karikatúrákat, melyek kapcsolódnak a háború lezárásához, a trianoni
békediktátumhoz, a területfelosztáshoz, és annak következményeihez. A kutatás folyamatát
két szakaszra lehet bontani. Az egyik szakasz az interneten fellelhető sajtóanyagok
lementéséből és rendszerezéséből áll az Arcanum és az OSZK adatbázisainak használatával.
A másik szakaszban kollégáink személyesen keresik fel az arra kijelölt könyvtárat,
közgyűjteményt és az ott fellelhető folyóiratokat nézik át és a releváns karikatúrákat szkennelt
formában begyűjtik. Célunk egy olyan különleges Trianon kötet megjelentetése, amely más
aspektusból mutatja meg a trianoni évek társadalmi és gazdasági viszonyait.
Sajtókutatáshoz kapcsolódó másik projektünk a „Trianon szöveggyűjtemény” címet viseli. Itt
azokra az sajtóanyagokra helyeztük a hangsúlyt, amelyek a békekötéssel, majd pedig a
békediktátum aláírásának következményeivel foglalkoznak. Az összegyűjtött vezércikkeket,
glosszákat a feldolgozást követően egy történeti bevezetővel ellátott szöveggyűjtemény
formájában kívánjuk kiadni.
„Hősök fala” című programunk célja, hogy adatbázist létesítsünk az összes olyan közéleti
szereplőnek, szervezetnek és magánembernek, akiket/amelyeket 1918 október 31-től kezdve,
atrocitás,

hátrányos

megkülönböztetés

ért

magyarságukért,

illetve

azoknak,

akik

dokumentálhatóan kiálltak a kárpát-medencei magyar közösségek, a nemzeti intézmények és
szimbólumok védelmében. Terveink szerint, az adatbázis fogja alapját képezni a Trianon
Múzeum északi előterében létesítendő Hősök fala emlékmű publikus névsorának is.
A gyűjteménygyarapítás nem csak kiállításokhoz kapcsolódóan, tematikusan történik,
folyamatosan figyeljük az aukciós oldalakat, árveréseket, több magángyűjtővel is tartjuk a
kapcsolatot. Gyakran érkeznek hozzánk megkeresések is, melyek a honlapunkon történő
hirdetésekre reagálnak. Így többféle módon igyekszünk biztosítani, hogy a gyűjtőkörünkből
minél szélesebb bázison tudjuk növelni múzeumi gyűjteményünket. A gyűjteménygyarapítás
és a nyilvántartás feladatainak elősegítésnek céljából a Múzeum bővítette kapcsolódó
szakmai, valamint eszköz állományát is.

MOBIL KIÁLLÍTÁSOK
A Trianon Múzeum vándorkiállításai („A Trianoni békediktátum előzményei és
következményei”, a „Délvidéki Magyar Golgota 1944-45”, valamint a „Végül is kerten
maradnak, Isten és bor - Szőlő és borkultúra a Kárpát-medencében”, „Ész és Szív - A
kolozsvári egyetem megalapítása és kiépítése 1872-1919” a „Renghet a föld s dűlhet, de
magyar hűség nem ingad...” - A Nagy Háború magyar csapat-, patrióta- és propaganda
jelvényei”) könnyen mozgatható, látványos paravánokból állnak. A kiállítások népszerűsítése
a honlapunkon, illetve a közösségi oldalunkon történik. Ezen anyagokat változatos
programokra, eseményekre biztosítjuk, többnyire fesztiválokon, iskolai eseményeken,
művelődési házakban, templomokban állítják ki.
Korábban a Trianon Múzeum közreműködésével a Szegedi Tudományegyetem és a
kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem együttműködésében komplex kutatási program
került megvalósításra. A kutatás keretei között levéltári források digitalizálása, nemzetközi
tudományos

konferencia,

kölcsönös

vendégoktatói

kurzusok

megtartása,

valamint

könyvkiadás szerepelt. A kutatási program keretében 13 tablóból álló „Ész és Szív - A
kolozsvári egyetem megalapítása és kiépítése 1872-1919” című kiállítás szerkesztésében,
szállításában is szerepet vállaltunk, valamint a kutatáshoz kapcsolódó szöveggyűjtemény
megírásában, összeállításában, szerkesztésében, illetve kiadásában. A kutatásokat a Magyar
Nemzeti Bank PADOC Alapítványa támogatta. A kiállítás látható volt Kolozsvárott, a
Protestáns Teológiai Intézet Bethlen termében, valamint a szegedi Délvidék Házban, amelyet
2019-ben 1200-an tekintettek meg.
Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és
áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek
témában elkészült két nyelvű (magyar-angol), 18 tablóból álló vándorkiállításunk, mely
tematikusan bemutatja a nagy háború magyar csapat-, patrióta és propaganda jelvényeit, a
hadosztályokat, dandárokat, gyalogezredeket, lovashadosztályokat, ulánusezredeket, vagy
éppen a császári és királyi tüzérségi alakulatokat. A kiállítás elkészítését az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság támogatta. A kiállítás a „Renghet a föld s dűlhet, de magyar
hűség nem ingad... - A Nagy Háború magyar csapat-, patrióta- és propaganda jelvényei” címet
viseli, jelenleg a szegedi Délvidék Házban tekinthető meg, ahol 2019-ban azt mintegy 800-an
tekintették meg.

A Raffay Ernő és Szabó Pál Csaba által jegyzett „A Trianoni békediktátum előzményei és
következményei” című kiállításunkat Királyszálláson a Nagy-Magyarország Parkban az év
során mintegy 5000 látogató tekintette meg.
A „Végül is ketten maradnak Isten és a bor” című kiállításunk Szegeden a Délvidék Házban
tekinthető meg, ahol azt 2019-ben 1500-an tekintették meg.
A „Délvidéki Magyar Golgota” című kiállításunk folyamatosan megtekinthető Szegeden a
Délvidék Házban, ahol azt 2019-ben 3500-an látták.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI MUNKA BEMUTATÁSA
A Trianon Múzeum Alapítvány által jegyzett TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0051 pályázat
lehetővé tette egy interaktív foglalkoztató létrehozását. Ezzel kapcsolatban 2019 során is több
iskolával vettük fel a kapcsolatot, így a papkeszi Bocskai István Református Általános
Iskolával, a várpalotai Katolikus Általános Iskolával, a Várkerti Általános Iskolával, a Thury
György Gimnáziummal. Az interaktív foglalkozások többféle lehetőséget kínáltak, többek
között interaktív tárlatvezetést, játékos tanórákat a kisebbeknek, előadásokat, interaktív
játékot, kérdőívek kitöltését, kisfilmek levetítését a felsősöknek és a középiskolásoknak. Az
interaktív tárlatvezetés után a Múzeum trianon kisfilmjét vetítjük le, majd egy diasor
megtekintése közben, játékos feladatokat kapnak a diákok, korosztálytól függően, végül az
erről az időszakról készült interaktív játékon történő részvételre nyílik lehetőség. A
feldolgozott témák az első világháború utáni időszak, a békediktátum megkötése, a bécsi
döntések időszaka, valamint máig tartó hatásaik. A diákok elégedettségének mérésére a
foglalkozás végén egy kérdőív kitöltésével visszajelzést kapunk és a válaszok alapján
tervezzük meg a későbbi fejlesztéseket.
2019-ben több iskolai csoport is kihasználta a múzeumpedagógiai foglalkoztatónkat. Tíz
iskolának tartottunk 16 komplex foglalkozást, összesen 259 résztvevővel. Többek között a
következő iskolák vettek részt az általunk szervezett múzeumpedagógiai programokban:
Bocskai István Református Általános Iskola (Papkeszi) 03.29. 15 fő, Hunyadi Szakgimnázium
(Székesfehérvár) 15 fő, Török Flóris Általános Iskola (Budapest), 83 fő, Bocskai István
Református Általános Iskola (Papkeszi), 33 fő, Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 26 fő, Nepomuki Szent János Római
Katolikus Általános Iskola (Várpalota), 39 fő, Perczel Mór Gimnázium (Siófok), 7 fő,

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (Budakeszi), 16 fő, Várkerti Általános Iskola
(Várpalota), 25 fő.
2019-ben összesen 106 tárlatvezetést tartottunk, melyen összesen 265 látogató vett részt.
2019. június 04-én a Palotai Turul Társaság Múzeumunk előtt tartotta a Nemzeti
Összetartozás Napjára szervezett megemlékező rendezvényét. 2019-ben a hagyományokhoz
híven, ismét csatlakoztunk a Múzeumok éjszakája program sorozathoz. A programok során a
látogatók betekintést nyerhettek múzeumpedagógiai foglalkozásainkba, interaktív játékokban
vehettek részt, meghallgathattak néhányat előadásaink közül, az estét irredenta versek
felolvasásával zártuk.
Az előző évben csatlakoztunk a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központjának projektjéhez, melynek címe „Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP-16/2016-00001. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
munkatársaival együttműködve ezen projekt keretében kidolgozott múzeumi módszerek közül
„A modern múzeumi interpretáció” elnevezésű módszertant vettük át, melyet a későbbiekben
tevékenységünk során is alkalmazni kívánjuk. A múzeumi projektben a témákhoz a
kiindulópontot egy-egy meghatározott múzeumi helyszín, tárgy, tárgy-együttes, történet,
legenda adja és az ezekben felfedezett értékekhez keresik meg a csoport tagjai a lehetséges
kapcsolódási pontokat. A csoport tagjai a folyamat során megvizsgálnak több kérdést és
közben kreatívan együttműködnek egymással.
2019 júliusában került megrendezésre a nemzeti összetartozás jegyében immár 13. alakommal
a Balatongyöröki Nemzeti Hét, ahol Múzeumunk, mint kiállító vett részt.
2019 októberében Múzeumunk helyt adott a „Trianon 100” elnevezésű történelemversenynek,
melynek keretében Veszprém városból és környékéről általános iskolák felső tagozatos
diákjai látogattak el hozzánk, hogy aztán a megszerzett tapasztalatokat és tudást egy 3-5
perces videó keretében osszák meg a nagyközönséggel.
2019 decemberében a Városszépítő és Védő Egyesület, a Várpalota-Pétfürdő Kertbarátokkal
és a Badacsonyi Kertbarátokkal közösen, a várpalotai Zichy-kastélyban rendezte meg adventi
nyitó rendezvényét, ahol a lehetőség nyílt a Trianon Múzeum tárlatvezetéssel egybekötött
megtekintésére is.

A megújított múzeumi honlapunkon modern látványelemekkel, új menüpontokkal és újszerű
nemzetpolitikai, muzeológiai rovatokkal igyekszünk naprakész tájékoztatást adni az
intézményünk iránt érdeklődőknek.
2019-ben is fejlesztettük a „Magyar jelenlét” című, több mint 100 külhoni magyar települést
bemutató webes hálózatunkat, amely sok tekintetben új lehetőségeket teremt a kárpátmedencei magyar-magyar kommunikációban. Az év során tovább fejlesztettük a honlapcsalád
egységes arculati elemeit, valamint további településekre vonatkozóan kezdtük el az
adatfeltöltés tesztelését és a helyi adatszolgáltatók kiválasztását.
A „Magyar jelenlét” honlapcsaláddal párhuzamosan elkészült HUN-OK című mobil
applikációnk, amely reményeink szerint a kárpát-medencei magyar turizmus és nemzeti
együttműködés egyik legfontosabb és legérdekesebb vállalkozása lehet A HUN-OK című
mobil applikációnk a maga nemében egy páratlan kárpát-medencei magyar adatbázist hoz
létre és nevekkel, arcokkal, helyszínekkel teszi közvetlenül elérhetővé a külhoni magyar
világot. A program célja, hogy a felhasználó könnyedén találjon olyan szállást, éttermet,
szórakozási és sportlehetőséget a Kárpát-medence területén, ahol szívesen fogadnak magyar
utazókat, vendégeket és ahol magyar nyelvű segítséget kaphat az ügyek intézésében. Az
applikáció a turisztikai célokon túl nemzetpolitikai érdekeket is szolgál, hiszen segíti a
kulturális, üzleti és partnerségi kapcsolatok kialakítását a Kárpát-medencei magyarság és az
együttlakó nemzetek között egyaránt. Az applikáció első adatbázisának létrehozását Aradon
alakítottuk ki, amelynek eredményeképpen egy közel kétezer tételes adatbázis jött létre.

A NAGY-MAGYARORSZÁG PARK PROGRAMJAI
A Trianon Múzeum múzeumi és múzeumpedagógiai programjait kiválóan egészíti ki a
királyszállási Nagy-Magyarország Park. A Park és a Trianon Múzeum programjai szorosan
összefonódnak és egymással karöltve kínálnak egy minden elemében korszerű és izgalmas
utazást a Kárpát-medence világába.
A Park megnyitásának célja, hogy két egymásra épülő és összetartozó szervezet - a Trianon
Múzeum és a Nagy-Magyarország Park közösen teremtse meg annak a lehetőségét, hogy a
bennünket felkereső vendégek életre szóló élményekhez jussanak a magyar nemzet
hivatásáról és a nemzeti közösségek kárpát¬-medencei együvé tartozásáról. A Park lehetővé
teszi továbbá, hogy a Trianon Múzeumba látogató iskolás csoportok egy kibővített, akár több
napos történelmi időutazáson vegyenek részt, melyet a múzeumpedagógiai előadásokra,

interaktív játékokra alkalmas Hungária rendezvénypavilon biztosít. A mintegy négy hektáros
Park a pihenést és a sportot is szolgálja. A Parkban a 19. században épült és a közelmúltban
felújított vadászkastély, valamint a diákok, turisták, pihenni vágyók részére kialakított
apartmanházak találhatóak. A területen a külön vizesblokkal és konyhával felszerelt
lakókocsipark, valamint a sátortábor tavasztól-őszig kiválóan alkalmas iskolai csoportok,
erdei iskola tanulóinak, valamint táborozást kedvelő fiatalok elhelyezésére és kempingezésre.
A szálláshelyek teljes kapacitása 160 fő. Az elszállásolt vendégek tartalmas szórakozását
szolgáló Hungária rendezvénypavilon különleges hangulatú előadásoknak, koncerteknek,
vetélkedőknek helyszínt biztosító közösségi tér, melynek befogadóképessége közel 300 fő. A
Nagy-Magyarország Park saját szolgáltatásai között megtalálható a szabadtéri finn szauna, a
székely dézsafürdő, bérelhető kerékpárjaival és turista terepjárójával pedig bejárhatóak a
Bakony legszebb hegyi útvonalai.
2019 júniusában került sor Múzeumunk társszervezésében a „Kárpátok Bora, a Külhoni
Magyar Borászati Adatbázis” alakuló konferenciájára. Elsőként Erdélyi Rudolf Zalán, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója tartott előadást „A Bor mint nemzetpolitikai
eszköz” címmel. Ezt követően Konkoly Mihály egyetemi oktató osztotta meg gondolatait a
külhoni magyar borok piaci esélyeiről, majd Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke a
magyar nemzetpolitika pályázati eszközeiről beszélt. Ezután Hoseftosz Konstantin állt a
hallgatóság elé, és a borok korszerű marketingjéről tartott előadást, végül Káprai Tamás
grafikus a Kárpátok Bora internetes felületét mutatta be.
2019 augusztusában került sor a „Kárpát-medencei Tájak Viadala” című nemzetközi tábor
megrendezésére. A tábornyitó napján résztvevőket a Hungária Rendezvénypavilonban
köszöntötte a Trianon Múzeum igazgatója, Dr. Szabó Pál Csaba és Kovács Ágota a Trianon
Múzeum, történésze. A hét folyamán változatos szakmai és kulturális programok várták a
résztvevőket. A meghirdetett négy szekcióban sokrétű előadások, egymástól merőben eltérő,
mégis összefonódó témák alkották a programot. (A Web Trianonja, Kézbefogott Trianon, A
Lélek Trianonja, Hétköznapi Trianon) A helyszín mellett az előadók és a résztvevők
sokszínűsége tette még hangulatosabbá az egész hetes tábort.
A Királyszálláson létrehozott Nagy-Magyarország Park szerves részét képezi a múzeum
életének, ebből adódóan szükségszerű feladat volt az ide látogató csoportok utaztatásának
megoldása. A Trianon Múzeum kisbusza a nagyközönség számára is hozzáférhető, bérelhető.
A múzeum egyedi igények alapján, személyre szabottan vállalja cégek, intézmények,
turistacsoportok, magánszemélyek különjáratainak szervezését, lebonyolítását belföldön és

külföldön egyaránt - legyen szó csapatépítésről, céges rendezvényről, városnézésről,
repülőtéri transzferről, iskolai kirándulásról. Iveco Daily típusú klimatizált, 21 személyes
kisbuszunk kiválóan megfelel kisebb csoportok nagy távolságú utaztatáshoz. Régóta
szükséges fejlesztés részeként, 2019-ben Múzeumunk hivatalos útjainak, kárpát-medencei
programjainak segítésére személygépkocsi beszerzést bonyolított le, valamint az év során
finanszírozta turista buszának esedékes lízing díjait is.
A Nagy-Magyarország Parkban Múzeumunk állandó rendezvényeinek lebonyolítására, annak
színvonalas helyszínéül, 2019-ben egy egyedi szabadtéri színpadot terveztettünk meg és
kiviteleztünk.

KIADVÁNYOK
2019-ben megjelentettük a Trianon Múzeum 2020-ra kiadott falinaptárát, amely
hagyományőrző módon, egy kiemelten fontos nemzeti tematika köré rendeződve jelent meg.
A 2020-as centenáriumi évben naptárunk „A Trianoni békediktátum - Európa hanyatlása - A
vég kezdete” címet viseli. Kiadványunk a fegyverleltételtől, 1918 novemberétől, a
békediktátum aláírását követő, a társadalom egészét átható nemzeti gyász kiteljesedéséig,
egyedi fényképek mellett és sokszínű forrásokon keresztül mutatja be a gyászév hangulatát. A
szerkesztésnél korabeli újságok cikkein túl olyan szerzőktől idéztünk, akik magas színvonalon
jelenítették meg az időszak politikai lépéseit és azoknak következményeit.
A Kárpát-medence természeti és kulturális kincsei, tájegységei egyetlen, átfogó és egységes, a
Trianon Múzeum nonprofit társasága által kiadott útikönyvbe foglalva a maguk
eredetiségében rajzolják fel hazánk térképét, és mindennél pontosabban szemléltetik a
határokon átívelő, közös értékeinket, épített és természeti örökségünket. A Kárpát-medencét
egy kötetben bemutató turisztikai kiadvány az eddig a piacon lévő regionális útikönyvek
eredményeit felhasználva, tematikus fejezetekben veszi sorra a Kárpát-medence turisztikai
értékéit. A kötetben a Kárpát-medence néhány túraútvonalat bemutató szövegrész mellett
ugyanis tematikus fejezetek jelennek meg, melyek nem területi felosztás szerint, hanem egyegy téma köré szervezve tárgyalják hazánk egyedülálló értékeit. Ezen tematikus fejezetek
közül első a Természet, mely végig vezeti az olvasót a Kárpát-medence természeti értékein.
Második a Falvak és városok, mely sorra veszi építészeti és művészeti emlékeinket. Harmadik
az Ember és Kultúra címet viseli, mely felsorakoztatja a Kárpát-medence népeit, hírességeit,
valamint kitekint többek között az irodalom, a színház, a népművészet és a vallás tárgyköreire

is. Az utolsó tematika Test és lélek címmel mindazt felsorakoztatja, ami magyar szellem
hátterét biztosítja, ételek, italok, fürdők, síelés stb. A témák szerint csoportosítva tárgyalt
turisztikai elemek földrajzi elhelyezését fejezetenként egy-egy, erre a célra egyedileg
elkészített térkép segíti.
A kötet nemzetközileg elismert szerzői (Farkas Zoltán, Fucskár Attila, Moys Zoltán, Posch
Dániel) valamint az útikönyv szerkezete egyértelmű garancia e kiváló színvonalon elkészülő,
hazánkban eddig páratlan kiadvány hazai sikerére. A kötetet a Trianon Múzeum Alapítvány
háttérintézménye, a Kárpát-medence Intézet jelentette meg. A kötethez csatlakozik a Kárpátmedence turisztikai útvonalait bemutató térkép, amely 31 állomáson keresztül vezeti végig az
érdeklődő kirándulót a Kárpát-medence értékein.
2019-ban felkérést kaptunk, hogy a külhoni magyar diákok számára útikönyvünket nagyobb
példányban is jelentessük meg. Ennek alapján az EMET által indított közbeszerzésen sikerrel
vettünk részt, így az útikönyvünket 5300 példányban tudjuk eljuttatni külhoni diákokhoz és
pedagógusokhoz. Ugyancsak 2019-ben elkészült az útikönyv angol kiadásához az átdolgozott
kézirat, amelyet terveink szerint 2020-ban fordíttatunk le, majd készítjük elő az angol kiadást.
2019-ben előkészítettük a Trianon Kiskönyvtár című könyvsorozatunkat, amely a Trianon
kérdéskörével foglalkozó jelentős szakmunkák és kismonográfiák legjobbjait teszi újra
elérhetővé az érdeklődő közvélemény számára. Az első kötetek Apponyi Albert, Horváth
Jenő, Vécs Ottó, Bethlen István, Szvizsényi Zoltán, Jakabffy Elemér, Kádár László, Kalmár
Gusztáv tanulmányait tartalmazzák szakszerű jegyzetapparátus kíséretében.
Előkészítettük „A kolozsvári/szegedi Ferencz József tudományegyetem 1872-1940” című,
válogatott dokumentumokat tartalmazó, a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által
támogatott kötet második kiadását, melyben egyetemtörténeti kutatást elősegítő szándékkal
került közzétételre folyóiratokat, újságcikkeket, valamint levéltári iratokat. A válogatás
időhatárai két kiemelkedő eseményhez kötöttek: a négy képzési karral rendelkező Királyi
Tudományegyetem létrehozása (1872), illetve annak Kolozsvárra történő visszatérése és a
jogilag új szegedi egyetem indulási idejéhez (1940). Ezen belül valamivel nagyobb súly
helyeződött a kolozsvári évekre (1872-1919), míg a szegedi „ideiglenes” jelenlét időszakául
az 1921-1940 közötti szakasz került feldolgozásra. E dokumentum csoport válogatásának
vezérlőeszméje a tudományos alkotások bemutatása, az egyetem tudományos és társadalmi
küldetésének érzékeltetése, valamint az egyetem és állam együttműködésének bemutatása
volt. A kötet kedvező fogadtatására tekintettel, 2019-ben elkészítettük „A Kolozsvári/Szegedi

Ferencz József Tudományegyetem 1872-1940, válogatott dokumentumok” című kiadvány
második kiadását, amely az év során könyvesbolti forgalomba is került.
Múzeumunk 2019-ben újabb látványos könyvsorozatot indított meg, amelynek célja a Kárpátmedence

régióinak

korszerű

megismertetése

a

szélesebb

olvasóközönséggel.

Könyvsorozatunk keretei között, 2019-ben megjelentettük a Felvidék és a Partium című
reprezentatív nemzetpolitikai/turisztikai köteteket, valamint szerződést kötöttünk az Őrvidék
és Nedecvidék című könyvek elkészítésére. Várhatóan jelentékeny érdeklődésre tarthat
számot a „Székelyország-Az autonóm Székelyföld” című készülő könyvünk, amelynek
előkészítő munkálatait szintén 2019-ben indítottuk meg.
2019-ben indítottuk el azt a kutatási programot, amelynek keretei között feltérképezzük a
Kárpát-medence legjobb éttermeit és vendéglőit, majd a kutatás eredményeként egy unikális
Kárpát-medencei Étteremkalauzt fogunk megjelentetni és széles körben terjeszteni. Terveink
között szerepel az étteremkalauz lefordítása a Kárpát.medence legfontosabb nyelveire is.
Ugyancsak eredeti kiadványnak ígérkezik a „Kárpát-medencei Szakácskönyv” című tervezett
kötetünk, amelynek az előállításra vonatkozó vállalkozói szerződést megkötöttük, a könyv
előkészítését pedig 2019-ben megkezdtük.
Az év során aktualizáltuk a Tanár- és diákkalauzunkat, mely a Trianon Múzeumot és
szolgáltatásait kívánja népszerűsíteni. A kiadvány fő célja, hogy a Kárpát-medence
valamennyi diákja iskolás évei alatt legalább egyszer eljuthasson a magyar identitás
megformálásának és megerősítésének megkerülhetetlen helyszínére, a Trianon Múzeumba.
2019-ben is számos média megjelenésünk volt, az év során 6 internetes cikk és 2 videó anyag
jelent meg Múzeumunkról, illetve programjainkról (Polgárportál, „Ahol érdemes megállni
útközben: Trianon Múzeum (Várpalota)”; Ottawai Magyar Ház, „Nemzeti összetartozás
napja”; Várpalotai hírcentrum „Megemlékezés a Trianon Múzeumnál”, „Trianon 100”, „A
fájdalom, a büszkeség és a szeretet múzeuma Várpalotán”; Lokál, „A múzeum ami erőssé
tesz”; Index, „Leszíjazott turul egy szocialista iparvárosban”.)
2019 december 6-án nyitotta meg kapuit Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb
időszaki kiállítása, „Magyar Világ 1938-1940” címmel, a Trianon Múzeum hangsúlyos
szakmai közreműködésével. Múzeumunk mind a forgatókönyv elkészítésében, mind a
kiállítás megvalósításában tevékeny szerepet vállalt. A kiállítás célkitűzése, hogy a látogatók
megtapasztalják a második világháború előtt álló Magyarország hangulatát, bepillantást
nyerjenek az utolsó békeévek Magyarországának hétköznapjaiba. Húsz tematikus egységben,

interaktív eszközökkel kerülnek bemutatásra ezen időszak eredményei és dilemmái, így
például a virágzó iskolakultúra, a revíziós sikerek mellett, szó esik a magyar parasztság
megoldatlan helyzetéről is. Az 1938-1940-es évek közötti időszak értelmezése Trianon
említése nélkül lehetetlen, így a kiállítás anyagában is természetesen kiemelt helyet foglalt el
a kérdéskör elemző bemutatása.
Múzeumunk, illetve a múzeumot fenntartó Trianon Múzeum Alapítvány a Nemzeti
Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-vel kötött konzorciumi megállapodás alapján „A
várpalotai Zichy-kastély - Trianon turisztikai célú fejlesztése” (Nemzeti Kastély- és
Várprogram GINOP 7.1.1-15.) című pályázat keretei között megindította a Zichy-kastély és a
benne működő Trianon Múzeum fejlesztését. A projekt célja a várpalotai Zichy-kastély
védelme, a Trianon Múzeum és a Zichy-kastély turisztikai hasznosítása, a látogatószám és a
működési bevételek növelése. Az év során a fejlesztési időszak legfontosabb feladatait
végrehajtottuk.
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forgatókönyv, a tervezési dokumentáció. 2019-ben alapítványunk feladata volt a szükséges
építési közbeszerzések lebonyolítása, a kiállítási forgatókönyvek elkészítése és a pályázathoz
kapcsolódó szükséges régészeti, építészeti és hatósági munkák, illetve engedélyek teljes körű
beszerzése. 2019-ben az építési közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a Miniszterelnökség
utóellenőrzését követően, 2020-ban lehetővé válik az építési kivitelezési szerződés aláírása.

Várpalota, 2020. 05.22.
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