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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított, 

vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 

 

Támogatott pályázat: Virtuális kiállítás készítése a trianoni békeszerződésről 

Pályázati azonosító: 204106/02357 

Elnyert támogatás: 700.000 Ft 

Szakmai felelős: Forrainé Kovács Márta 

Elszámolási határidő: 2021. március 1. 

 

Szakmai vonatkozások, tapasztalatok 

A Munkácsy Mihály Múzeum 2020-ban azzal a céllal nyújtotta be pályázatát, hogy 

egy bővebb, a múzeum műtárgyainak nagyobb teret adó kiállítást készítsünk, de ezúttal 

virtuálisan. A trianoni békeszerződés komoly fordulópontot jelentett Magyarország 

történetében, éppen ezért célunk az volt, hogy ne csak a centenárium évében, hanem később is 

fenntartsuk az érdeklődést a téma iránt. A Munkácsy Mihály Múzeum a 2020-ban kialakult 

helyzet miatt egy szabadtéri kiállítás keretében emlékezett meg az 1920. június 4-én aláírt 

trianoni békeszerződésről. A kiállítás keretében átfogó képet adtunk a száz éve aláírt 

szerződés előzményeiről, tartalmáról és következményeiről. Ugyanakkor változtatni, és 

kihagyni kellett olyan plakátokat, dokumentumokat, amelyek a korábbi terveinkben 

szerepeltek. Intézményünk 2014-ben a trianoni békeszerződéshez köthető plakátokat 

restauráltatott a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően (3511/03816). Eddig 

azonban nem volt lehetőségünk arra, hogy mindet bemutassuk a közönségnek, a 2020-as 

szabadtéri kiállításon is csak néhány darabot tudtunk nyomtatott formában megmutatni. 

Emiatt mindenképpen szerettük volna megtekinthetővé tenni a jelentős restaurálási munkán 

átesett dokumentumokat. 

A virtuális kiállítás úgy készült el, mintha a látogató belépne a kiállító terembe, ebben 

az esetben a Munkácsy Mihály Múzeum Tégla Termébe. A kiállítás 5 részből áll, az elsőben a 

Monarchia felbomlása és Horthy kormányzóvá választása a téma, a második részben külön 

foglalkozik a román megszállás időszakával, amely Békéscsaba életében igen meghatározó 
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volt. Ezután a magyar békedelegáció és a békeszerződés aláírásának körülményeit mutatja be. 

A legnagyobb hangsúly a negyedik fejezetre helyeződik, hiszen itt plakátok segítségével kerül 

bemutatásra, hogy mekkora veszteség érte az országot a trianoni békeszerződés aláírása után. 

A múzeumban őrzött történelmi Magyarországról származó képeslapok segítségével 

illusztrálja, hogy milyen településeket csatoltak el 1920-ban. Az utolsó rész Trianon hatásával 

foglalkozik, ugyanis a menekültek megjelenése mellett, erre az időszakra tehető a 

revizionizmus kialakulása, vagyis a békeszerződés felülvizsgálatáért küzdők mozgalma. A 

Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményében számos olyan plakátot őrzünk, amelyeken 

keresztül a mozgalom hívei próbálták felhívni a figyelmet arra, hogy milyen igazságtalanság 

érte az országot.  

A kiállításnak köszönhetően közel 60 db képet, plakátot tudtunk digitalizált formában 

bemutatni, minden részben a rövid szöveges anyagokat képek segítségével igyekeztünk 

színesebbé, látványosabbá tenni, több esetben sokkal erőteljesebb nyomatékot adni a kiállítás 

mondanivalójának. 

 

A megvalósítás eredményessége 

Az elkészült virtuális kiállítást a 2020. november 19-ére tervezett Trianon 100 című 

emlékkonferencia keretében szerettük volna hivatalosan bemutatni, de sajnos a járványhelyzet 

közbeszólt. Így 2020. december 17-én egy szerényebb, szűk keretek között megtartott 

sajtótájékoztatóval, majd több média megjelenéssel hívtuk fel a figyelmet a kiállítás 

elkészültére. A virtuális kiállítást néhány nappal korábban, december 9-étől tettük elérhetővé 

a múzeum honlapján. 

A múzeumpedagógiai szempontokat is figyelembe véve olyan virtuális kiállítás 

elkészítésére törekedtünk, amely az iskolai oktatás kiegészítő eleme lehet az általános 

iskolásoktól kezdve, a gimnazistákon át, egészen az egyetemi hallgatókig. Az iskolák 

visszajelzései alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy célunkat elértük, hiszen ebben a 

pandémiás helyzetben a középiskolás korosztály otthoni ismeretszerzését is segítettük. A 

tárlat az általános iskoláknál a technikai felszereltségüknek köszönhetően a tanórákon szintén 

jól használható. A honlapunkat látogatók visszajelzései alapján szerencsés, hogy a szövegek, 

képek a megfelelő méretre nagyíthatóak, a felület felhasználóbarát, az abban szereplő 

tartalmakat a múzeum nyitva tartásától függetlenül bárki bármikor megtekintheti. 

A kiállítást múzeumunk honlapján a megvalósítási határidőtől számítva a pályázati 

felhívásnak megfelelően legalább három évig folyamatosan elérhetővé tesszük. A tárlatot a 
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felhasználók jól látható helyről, a honlapunk nyitóoldalán található főmenü „Kiállítások” 

menüpontján belül a „Virtuális kiállítások” aloldalra kattintva érhetik el. 

(https://munkacsy.hu/kiallitasok/virtualis-kiallitasok). A tárlatot a közzététel óta eltelt két és 

fél hónap alatt 570 fő tekintette meg. 

Az elkészített virtuális kiállítást sikeresnek és eredményesnek tarjuk, a támogatást 

ezúton köszönjük az NKA Igazgatóságának. A szerződés alapján a pályázat szakmai 

beszámolóját két éven át a honlapunk nyitóoldalán található főmenü „A múzeumról” 

menüpontján belül található „Pályázati beszámolók” aloldalon szerepeltetjük. 

(https://munkacsy.hu/muzeum/palyazati-beszamolok) 

A virtuális kiállítással kapcsolatos sajtómegjelenések elérési linkjeit mellékeljük a 

beszámolóhoz. 

 

Békéscsaba, 2021.02.25.  

 

 

 

                                                                                          Forrainé Kovács Márta 

                                                                                                       történész 
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Online sajtómegjelenések 

 

https://virtualis.munkacsy.hu/ 

https://munkacsy.hu/hirek/trianon-100-virtualis-kiallitas 

https://www.facebook.com/munkacsy.muzeum/posts/3552795954800123 

https://www.facebook.com/munkacsy.muzeum/posts/3552722668140785 

https://www.facebook.com/munkacsy.muzeum/posts/3570606976352354 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/trianon-100-cimmel-nyilt-virtualis-kiallitas-

bekescsaban-3525292/ 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-csabai-muzeum-honlapjara-koltoztettek-trianont-

3542680/ 

https://behir.hu/ando-gyorgy-a-covid-ellenere-is-mozgalmas-evet-zar-a-muzeum 

http://www.visitbekes.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=103&menuparam_13=14

&menuparam28=110&menuparam_17=293&mtitle=Trianon%20100%20virtu%E1lis%20ki

%E1ll%EDt%E1s%20a%20Munk%E1csy%20Mih%E1ly%20M%FAzeum%20honlapj%E1n 

https://www.origo.hu/kultura/20201210-virtualis-kiallitast-rendez-trianonrol-a-bekescsabai-

munkacsy-mihaly-muzeum.html 

https://www.magyarmuzeumok.hu/cikk/virtualis-kiallitas-trianonrol-a-bekescsabai-

munkacsy-mihaly-muzeum 

https://magyarnemzet.hu/kultura/mi-maradt-nekunk-a-trianoni-bekediktatum-utan-

9105149/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator 

https://kultura.hu/virtualis-kiallitas-trianonrol/ 

https://www.magyarszo.rs/hu/4480/kultura_kiallitas/231582/Virtu%C3%A1lis-

ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-Trianonr%C3%B3l.htm 

https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/virtualis-kiallitas-trianonrol/ 

https://hirvilag.hu/article/trianonrol-szolo-virtualis-kiallitassal-keszul-a-bekescsabai-

munkacsy-mihaly-muzeum-5094839 
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