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1. A projekt  

A horvát-magyar közös múltat bemutató, Galerija Klovićevi Dvori-val (Zágráb) közös 

kiállítás megvalósítása még 2019-ben vetődött fel, amikor még nyoma sem volt a 

pandémiának. A járvány 2020-as kitörésének elején még bíztunk abban, hogy hamarosan 

lehetőség lesz a tárlat hazai megnyitására, de a helyzet súlyosbodása következtében ettől el 

kellett tekintenünk. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektettünk a virtuális kiállítás kigondolására 

és kialakítására, alapvető célunk az volt, hogy széleskörű áttekintést adjunk a horvát-magyar 

kulturális és művelődéstörténeti kapcsolatokról. A virtuális tárlat tervezése során nagy 

hangsúlyt fektettünk arra, hogy az offline kiállítás elemei visszaköszönjenek a Magyar 

Nemzeti Múzeum reprezentatív tereiben: a Kupolában, a Díszteremben és a 

Kandallótermekben. Így eltértünk ugyan az eredeti helyszíntől, a József Nádor Termektől, de 

ezzel is világossá kívántuk tenni, hogy a virtuális tárlat más, mint az eredeti. Ráadásul jóval 

kevesebb műtárgyat, mintegy 60-at válogattunk ki, és ez a mennyiség indokolttá tette a jobban 

körülhatárolható terek alkalmazását.  

A fejlesztés során ügyeltünk arra, hogy a virtuális tárlat részben kronologikusan, 

részben tematikusan vezesse végig a látogatót a 800 év közös örökségén. A virtuális kiállítás 

kurátorai – M. Lovas Krisztina, Serfőző Szabolcs, Szende László, Szvitek Róbert - 

megegyeztek a valóséval, személyük biztosította a szakmai kompetenciát. A virtuális tárlat 

szerkesztését Vígh Zoltán vállalta magára, a projektet Bódai Dalma fogta össze. Mivel a 

járvány előretörése azzal járt együtt, hogy a magyarországi megnyitót kétszer is el kellett 

halasztanunk, így az online, három nyelven (magyar, angol, horvát) is elérhető kiállítást a 

zágrábi megnyitóval egy időben – 2020 szeptemberében adtuk át az érdeklődőknek. A link: 

https://mnm.hu/virtualis/arsetvirtus/ A 3D-s megoldás segítségével a látogató a 

körbejárhatóság érzésével találkozott. Az egyedi hangulatot erősítik a zenei betétek (Gabriel 

Fauré: Pavane; Gabriel Fauré: Sicilienne; Léo Delibes: Virág duett), a fuvolára írt darabokat a 

kiállítás egykori kurátora, Pásztor Katalin, illetve Fersch Renáta adják elő. 

 

 

https://mnm.hu/virtualis/arsetvirtus/


2. A kiállítás szakami tartalma  

Mivel 800 év közös öröksége igen szerteágazó, 8 blokkban jelöltük ki a főbb 

csomópontokat. Minden témához egy-egy összefoglaló szöveg kapcsolódik, a 

tárgyleírásoknál a lényeges információk közreadására törekedtünk. A középkor évszázadait 

bemutató teremben az Árpád- és az Anjou-kort meghatározó eseményeiből válogattunk, a 

közös múlt első évszázadai a horvát historikus festészetben is nyomot hagytak. Az egyik 

legfontosabb Könyves Kálmán 1102-es megkoronázása volt, a szertartással létrejött a 

magyar–horvát perszonálunió, míg I. (Nagy) Lajos hódításaira a magyar király második 

hitvese által készíttetett Szent Simeon ereklyetartó szarkofággal utaltunk. Külön termet 

szenteltünk a reneszánsznak, a földrajzi közelség következtében az itáliai humanizmus is 

markánsan éreztette hatását mindkét ország területén, elég, ha Giovanni Dalmata munkáira 

gondolunk. A kora újkori érintkezéseknél különlegesnek tekinthető a horvát-magyar 

államközösség heraldikai reprezentációja, amelyben a társországok kapcsolata számos módon 

megnyilvánult. A barokk korban mindkét államban élénken élt a magyar szent királyok 

tisztelete. Ennek a közös kultusznak a bemutatására a zágrábi székesegyház ikonográfiai 

programjából és liturgikus tárgyaiból több példát is felsorakoztatunk. Külön egységet 

szenteltünk a korszak legemblematikusabb családjának, a Zrínyieknek. A kettős hazafiság 

szellemében folytatott tevékenységük kitörölhetetlen nyomot hagyott a két ország 

kultúrájában és művészetében, a família pályafutása és tragikus sorsa jól példázza a magyarok 

és a horvátok szabadság iránti szeretetét.  

Az osztrák–magyar kiegyezés után, már a dualizmus idején 1868-ban sor került 

Magyarország és Horvátország alkotmányos viszonyának rendezésére is: Magyarország és 

Horvát-Szlavónország államközösséget képeztek, de ezen belül a horvátok külön 

territóriummal bíró politikai nemzetet alkottak. Fontossága miatt kiemelendő Fiume szerepe, 

a világra nyitott, virágzó kikötőváros egyfajta sajátos ötvözetét adta a nemzetiségek 

kultúrájának és mentalitásának. A két ország közötti mobilitást jól mutatják a nemesi életutak. 

A 17. századtól kezdve számos jelentős politikai karriert befutó horvát eredetű nemesi 

famíliát tartunk számon Magyarországon, illetve magyar arisztokrata családok a jelenlegi 

Horvátország területén váltak a közös kulturális örökség megteremtőivé.  

A kiegyezésnek köszönhetően Horvát-Szlavónország önállóan képviselte magát a 

Magyar Királyság gazdasági, ipari és kulturális fellendülésének bemutatására életre hívott, 

nagyszabású 1885-ös és 1896-os kiállításokon. Külön blokkban foglalkozunk a 19. századi 

építészeti kapcsolatokkal, a magyar építészek számos megrendelést teljesítettek 

Horvátországban, a horvát képzőművészek és iparművészek pedig a budapesti millenniumi 



kiállításon szerepeltek önálló alkotásaikkal. Az előbbiek mind a mai napig meghatározó 

arculatát adják a horvát városoknak. 

 

 

3. Hasznosulás  

A virtuális kiállítás tartalmait folyamatosan frissítjük. Az első nagy tartalombővítés 

2020 novemberében történt, mikor egy élő múzeumi kisfilmet forgattunk Zrínyi Miklós halála 

és temetése kapcsán. Bár a kisfilm a MOKK támogatási keretéből valósult meg, célja az Ars 

et virtus online kiállítás tartalmának bővítése. A kisfilm bemutatóját online közvetítettük, 

melyet 382 néző követett élő időben, azóta a tartalombővítésről szóló közösségi média 

kommunikációval összesen 4528 látogatót értünk el.  

A kiállítást egy további élő múzeumi kisfilmmel bővítettük, melynek témája az 1896-os 

millenniumi ünnepségek, ezt eddig 551 ember tekintette meg.  

A kiállítást emellett egy-egy tárgyhoz kapcsolódóan tematikus blogbejegyzésekkel és 

egyénileg megoldható online múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is bővítettük, ez utóbbi 

kapcsán Genially felületére (melyen hiperlink formájában a foglalkozás található) 246-at 

kattintottak.  

Emellett Online kurátori vezetéseket is tartottunk a kiállításban azalábbi 

eredményességgel: 

 

 

Dátum Részvétel  

2021. január 22 40 

2021 január 23 42 

2021. május 03 56 

2021. június 26. 10 (ekkor a Múzeum már offline is 

látogatható volt) 

 

 

A virtuális kiállítást eddig 2401 látogató tekintette meg, akik az oldalon összesen 881 

órát töltöttek el.  

 

 



Összességében úgy véljük, hogy a virtuális kiállítás a látogatók körében pozitív 

fogadtatásra talált, a tárlatot több rendezvény keretén belül igyekeztünk népszerűsíteni. A 

visszajelzések alapján a tárlattal elértük a legfontosabb célunkat: a pandémia alatt kulturális 

élményt tudtunk biztosítani, egyúttal folyamatosan felhívjuk a figyelmet a valós kiállításra.  

 

 

Budapest, 2021. október 25. 

 

 

 


