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A projekt tervezési szakasza 

A projekt koncepciója az MTA BTK Történettudományi Intézetében működő Lendület 

Családtörténeti Kutatócsoporttal közösen készült 2020-ban. Az interaktív családtörténeti 

kiállítás koncepciójának és forgatókönyvének kidolgozása során az volt a célunk, hogy minél 

szélesebb közönség számára tegyük befogadhatóvá, átélhetővé  a történeti, muzeológiai tudást.  

Ennek eléréséhez a virtuális tér kínálta a legmegfelelőbb terepet. Koncepciónk szerint 17. 

századi főnemesi és 18. századi polgári női és férfi életutakat, egyéni és családtörténeteket 

kívántunk bemutatni játékos formában. Ehhez az alternatív valóság- és szerepjátékok 

koncepcióit használtuk fel, illetve a digitális storytelling világszerte méltán népszerű modelljét 

alkalmaztuk, amely a hagyományos történetmesélést a multimédiás technológiával ötvözve 

évtizedek óta szolgálja az élményszerű ismeretszerzést.  

Az eredeti tervek három szálon futó interaktív virtuális kiállítást vizionáltak: egy 17., egy 18. 

és egy 19. századit, amely bemutatja az adott korra jellemző különböző életutakat. A terv az 

volt, hogy a látogató egy interaktív, játékelemekkel tarkított kiállításon ismerhesse meg az az 

egyes évszázadok szülötteinek magánéletét, a korszak tárgyi emlékein, anyagi kultúráján 

keresztül.     Az eredeti koncepciót azonban kénytelenek voltunk megváltoztatni. A A 19. 

századi szálat nem tudtuk kiépíteni,  egyrészt azért, mert az NKA az igényelt támogatási 

összegnek csupán a kétharmad részét tudta biztosítani, másrészt azért, mert már a 

megvalósítandó két évszázad (17. és 18.) koncepciójának és forgatókönyvének megírása, az 

ezzel járó kutatómunka is tetemes mennyiségű feladatot rótt a projektre. Számos valós, történeti 

életút szálait kutattuk fel és szőttük bele a történetekbe, s a legkülönfélébb tárgyi emlékek világában 

mélyültünk el a bölcsőktől a koporsókig, a fegyverektől a hangszerekig, az ötvösművektől a 

nyomtatványokig. Az élettörténetekhez kapcsolódóan sok-sok izgalmas és színes korabeli 

dokumentumot (levélrészletet, verset, önéletírást) gyűjtöttünk össze, részben levéltári kutatásaink 

alapján, részben a megjelent forráskiadványokból. Hosszas folyamat volt kitalálni és kidolgozni, hogy 

az összegyűjtött anyag miként fog illeszkedni az adott számítógépes programhoz, illetve, hogy a 

szoftvert miként lehet eredeti elképzeléseinkhez idomítani.  A műtárgylistákon szereplő fotók 

engedélyeztetése, kölcsönzése, a költségek könyvelése ugyancsak hosszas adminisztrációs munkát 

jelentett.    

A projekt résztvevői 

A tervek megvalósításához mind a Magyar Nemzeti Múzeum, mind pedig a BTK Lendület 

Családtörténeti Kutatócsoportja delegált egy-egy projektmenedzsert (operatív koordinátort). 

Az MNM részéről a 17. századi szál kurátori munkáját T. Orgona Angelika történész-

főmuzeológus, a 18. századi szál kurátori munkáját Simon Katalin történész-főlevéltáros, 

Budapest Főváros Levéltára munkatársa látta el. Mindketten egyeben a Lendület 
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Családtörténeti Kutatócsoport tagjai is. A kiállítási koncepció elkészítése, az egyes játékelemek 

kidolgozása, a 17. századi történetszálak forgatókönyvének megírása, valamint az ehhez 

kapcsolódó műtárgyak kiválasztása T. Orgona Angelika feladata volt,  a 18. századi szálak 

forgatókönyvét Simon Katalin készítette és a hozzá kapcsolódó műtárgyválogatást is ő végezte 

el.   A kiállítás teljes vizuális arculatát  Györffy Anna grafikus készítette.  A kész tervek 

beépítése a Vista 3D programba - magyarán a virtuális kiállítás felépítése - Vigh Zoltán 

programozó (Magyar Nemzeti Múzeum) érdeme.  

A interaktív virtuális kiállítás szerkezete 

A kiállítás több szempontból rendhagyó, formabontó és úttörő jelentőségű a Magyar 

Nemzeti Múzeum eddigi virtuális kiállításaihoz képest. Lényeges eltérés az eddigiektől, hogy 

játékos elemekkel tarkított, a fikció és a valós történeti elemek keverednek. E kiállítás azért is 

különleges, mert nem köztörténeti vagy politikatörténeti, hanem társadalomtörténeti fókusza 

révén a mindennapi életbe nyerhetnek betekintést a látogatók. Az élettörténetek sokszínű 

tematikája révén rendhagyóan gazdag tárgyi világot sikerült bemutatnunk: mindösszesen 496 

db műtárgyfotót válogattunk be az elkészült alkotásba.  A kiállítás az információk mélységének 

megválasztásában is lehetőségeket nyújt. A fő állomásokból nyíló kamrák révén a látogató 

mélyebben elmerülhet egy-egy téma vagy egy-egy műtárgy ismeretében.  A kiállítás 

forgatókönyve a kutatócsoport legfrissebb tudományos eredményein alapul. 

Korlátozott anyagi erőforrásaink nem tették lehetővé a játékszoftverfejlesztést, ezért a 

létrehozott digitális tartalmat egy már létező és közkedvelt számítógépes programba, a Vista 

3D-be töltöttük fel. A program alkalmazása azért jelentett kihívást számunkra, mert ez a 

szoftver múzeumi virtuális túrák, és nem számítógépes játékok alkotására jött létre. Ezért volt 

szükséges – az interaktív tényezőt, a játékszerűséget, a labirintusélményt erősítendő – a 

programot a saját elképzeléseinkhez és a koncepcióhoz idomítani: megbontani a termek 

linearitását, és az egyes történetszálak szegmentálásával számos alternatív útvonalat létrehozni, 

illetve a játék elején egy „érintőfalat” beiktatni, amelyen keresztül a sorsszerűséget imitálva, 

„véletlenszerű” választással lehet továbblépni egy-egy túrához.   

A Sorsfordító című interaktív virtuális kiállítás számos eszközzel törekszik személyes 

élményeket közvetíteni. A valós elemekből felépített fiktív életút-narratívák egyéni 

perspektívából, sajátos, immerzív, érzelmi töltettel bíró, korabeli írásokat idéző, ám a ma 

embere számára is érthető, egyes szám második személyű történetmeséléssel segítik az 

azonosulást. A beépített eredeti forrásszövegek vendégszövegként simulnak bele az 

elbeszélésbe, ezért ezeket dőlt betűk jelzik. A régi, ma már nem használt szavak és kifejezések 

magyarázata a kurzor érintésével jelenik meg. A beillesztett, fülhallgató ikonnal jelölt 

hangfájlok révén korabeli egodokumentum-részletek (levelek, naplók, emlékiratok) és 

dallamok hallgathatók meg művészi tolmácsolásban. A látogató figyelmének megragadását 

szolgálják a közbeiktatott játékelemek.  Egy-egy túra egy-egy életutat mesél el, de az egyes 

túrák kiválasztása véletlenszerűen történik a játék elején.  A túrák szegmentálásához a 17. 

századi Comenius-verset választottuk zsinórmértékül, amely az emberi életet hét fő állomásra 

osztja. Ennek megfelelően mi is hét fő teremre osztottuk az egyes történetszálakat: 

csecsemőkor, kisgyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, emberkor, öregkor, aggkor.  A hagyományos 



múzeumi ismeretterjesztést a hét állomásról nyíló kamrák vagy „bugyrok” szolgálják, ahol az 

állomásokon előkerülő műtárgyakról és témákról szerezhetnek bővebb információkat a 

látogatók. Ezekbe a fakultatív termekbe az útjelző nyilakra kattintva lehet bejutni. 

A legfontosabb interaktív játékelem a Sorskerék, erre utal a kiállítás címe is. A sorskerék 

választása koncepcionális: köztudott, hogy a kora újkor embereit – nemcsak olyan 

emblematikus alakjait, mint Zrínyi Miklóst – mennyire foglalkoztatta a Szerencse 

kiszámíthatatlanságának, és az emberi számításoknak, döntéseknek mint sorsalakító 

tényezőknek a viszonya.  A sorskerék fő játékelemmé tétele a 17. században oly népszerű 

Fortunákat (sorsvetőkönyveket) is megidézi, miközben egy-egy életút a korban szintén kedvelt 

libajáték menetére is emlékeztet, amely játékot egyébként be is mutatja a kiállítás (I. József 

libajátéka).  

A sorskerék a játék elején, illetve a fő állomások közötti sorstermekben jelenik meg. A 

sorsterem egy különleges átvezető terem két életszakasz között, ahol vagy a Sorskerék dönt 

arról, hogy hogyan folytatódjon az út, vagy a látogató kap lehetőséget önálló döntésre. A 

sorskerékpörgetés vagy döntés eredményének megfelelően lehetséges a továbbhaladás, ezért 

az egyes történetszálak szegmensei többféleképpen rakhatók össze: ismét összefuthatnak vagy 

teljesen szétágazhatnak.  Az egyes túrák hosszúsága is különbözik, a látogató nem feltétlenül 

tud a hetedik állomásig eljutni, így válik átélhetőbbé, mit is jelenthetett a kora újkor 

valóságában oly gyakori csecsemő- és gyermekkori halál, így szembesülhet azzal a látogató, 

hogy az akkori férfiak és nők nem feltétlenül érték meg az aggkort, illetve megismerkednek a 

korabeli emberek halálának lehetséges okaival, tényezőivel.  Az egyes történeteket lezáró 

Mors-figura – a Magyar Nemzeti Múzeum 17. századi bronz kisplasztikája – a Sorsot jelző 

sorskerék mellett a másik uralkodó elem: azt jelzi, hogy a karakter elérkezett földi 

pályafutásának végére. Sors és Mors a kiállítást átfogó, közös, egyetemes jelképek, melyek 

közérthető üzenetet hordoznak: a végzet és a halál abszolút principiumok, az emberi élet 

állandó és elkerülhetetlen kísérői. 

 

A kiállításban együttműködő partnerek és a szabadon felhasználható fotókon ábrázolt 

tárgyak őrzési helye:  

Arcanum 

Balassi Bálint Múzeu, Esztergom 

Bratislava City Gallery 

British Museum 

Budapest Főváros Levéltára 

Déri Múzeum 

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

ELTE Digitális Intézmányi Tudástár 

Europeana.eu 

Főszékesegyházi Kincstár Esztergom 

Győri Egyházmegye 



Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely 

Herzog August Bibliothek 

Hrvatski Državni Arhiv 

Iparművészeti Múzeum 

Katona József Emlékház 

Kecskeméti Katona József Múzeum 

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára 

Kezmark Museum 

Kunsthistorisches Museum 

Lackó Dezső Múzeum 

Louvre 

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 

Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 

Musée de Louvre 

National Library of the Czech Republic 

National Library Prague 

Országos Széchényi Könyvtár 

Országos Színháztörténeti Múzeum 

Österreichische Nationalbibliothek 

Pannonhalmi Főapátság 

Piarista Rendtartomány Könyvtára 

Postamúzeum 

Rijksmuseum 

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 

Savaria Múzeum 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 

Stadtmuseum Berlin 

Szent Mór Bencés Perjelség 

Szépművészeti Múzeum 

Szűz Mária Szent Neve plébánia, Piliscsaba 

The Leiden Collection 

The Metropolitan Museum of Art 

The J. Paul Getty Museum 

The Trustees of the British Museum 

Tragor Ignác Múzeum 

Universität Wien Bibliothek 

Victoria & Albert Museum 

Web Gallery of Art 

Wellcome Library 

A virtuális kiállításon összesen 496 műtárgyfotót látható. 

 



A kiállítás hasznosulása – elérési számok és kapcsolódó programok 

A kiállítás végleges verziójában két évszázad női és férfi történetei fogalmazódnak meg. 

Összesen 20 különböző életút játszható végig. A kiállítás a múzeum közösségi média felületein 

(Fb és Instagram) is megjelenik, így az első hónapban 10.000 fölötti virtuális látogatót várunk. 

Virtuális látogatók száma a korábbi kiállítások tapasztalata szerint: havonta 6.000 látogató, ám 

a Sorsfordító ennél magasabb betöltészámot vízionál. A disszeminációt az is segíti, hogy a 

múzeum honlapján és a családtörténeti kutatócsoport honlapján (families.hu) is helyet kap a 

kiállítás. Így nemcsak a kiállítást direktben megtekintő felhasználókat éri el a múzeum, hanem 

mindenkit, aki az MNM.HU (https://mnm.hu/hu ) weboldalra ellátogat. 

Sajtónyilvános szakmai rendezvényre május közepén kerül sor a kutatócsoport és a múzeum 

közös szervezésében, a múzeum dísztermében. Továbbá a Múzeumok Majálisán (május 18. és 

19.)  elérhető lesz a szórólapokon, illetve roll-upon feltüntett QR-kód segítségével már ki is 

próbálhatják a vendégek. A majális becsült látogatószáma: 5.000  fő.Egyéb 

médiamegjelenések: nyomtatott sajtó és kulturális portálok 

A kiállítás bekerül a múzeum hírlevélébe, amely a múzeum törzsközönségének és iskolánknak 

szól. A múzeum több száz oktatási intézménnyel áll kapcsolatban a pedagógusi hírlevélen 

keresztül. 

Emellett a kutatócsoporthoz kapcsolható Mindennapok története c. blogon jelennek meg 

blogposztok, amelyek kiegészítik és fenntartják az érdeklődést a kiállítás iránt. 

https://mindennapoktortenete.blog.hu/, illetve http://families.hu/blog/.   

A publikációk a folyamatos tartalombővítés lehetőségét jelentik.  A blogok olvasottsága: 

15.000 és 20.000 kattintásra tehető. 

Az interkatív virtuális kiállításra múzeumpedagógiai program épül majd. Ennek keretében egy 

tananyaghoz kapcsolódó online múzeumpedagógiai foglalkozás várható. Továbbá olyan 

oktatási segédanyagot teszünk közzé, amely lehetővé teszi a diákok számára a történetek  

önálló feldolgozását,  illetve  a pedagógusok számára is támpontokat nyújt.  hA kiállítás 

Múzeumok Majálisa mellett a Múzeumok Éjszakáján is megjelenik, ehhez külön szakmai 

program fog kapcsolódni.  

A virtuális kiállítás verziójának linkje:  https://mnm.hu/virtualis/sorsforditok/ 

17.  századi történeti szál bemutatása (Orgona Angelika)  

A 17. századi férfi és női életút kidolgozásához jellemzően nyugat-magyarországi, római 

katolikus arisztokrata női és férfi mintákat használtunk, de sem a nevek, sem a helyszínek nem 

azonosíthatóak. A férfi karakter a László, a női a Mária nevet kapja a keresztségben minden 

esetben, a helyszíneket pedig szintén közelebbi pontosítás nélkül jelöltük, pl. „Újvár.”  A 

történetek egyes szám második személyű elbeszélése a fogantatás pillanatától indul, ennek 

köszönhetően a korabeli nőgyógyászati ismeretek, a meddőség problémája, az utódnemzés, 

fogamzásszabályozás kérdései is felvillannak. A 17. századi történetszálak a későbbiekben is 
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számos izgalmas témát ölelnek fel a gyermekneveléstől a gyógyításig, az iskolázástól a 

zenetanulásig, a mágikus gondolkodástól a műgyűjtésig, a vadászattól az eposzírásig, az 

alkímiától a recekötésig. A női és férfi karakterek tipikus alakjain keresztül a két nem 

hagyományosan különböző, illetve a mai férfiakétól és nőkétől is számos ponton gyökeresen 

eltérő pályaíveit rajzoltuk meg egy-egy alternatív életút (szerzetes illetve apáca) bemutatásával. 

Az életciklus-váltó családi események (keresztelők, házasságok, temetések) jól megragadhatók 

hazai gyűjteményeink tárgyi emlékein, ábrázolásain keresztül. A karakterek életében 

elsősorban a magánéleti, családi eseményeket beszéljük el, a szülők korai halála, az özvegység, 

a mostohacsaládok létrejötte kerül előtérbe, a férfi szereplők élettörténetét azonban karrierjük 

is determinálja.  Az egyes életkorokhoz kapcsolódó anyagi kultúráját elsősorban a Magyar 

Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum releváns emlékanyagával igyekeztünk 

bemutatni, egyes tárgytípusok (pl. pólya, gyermekportrék) azonban sajnos nem maradtak fenn 

a hazai anyagban, vagy ha fennmaradtak is, külföldi gyűjteményekbe kerültek, mint pl. 

Erzsébet királynénak az óbudai klarisszák által a pozsonyi klarisszákhoz menekített házioltára 

a Metropolitan Mueumban, amelyet az apáca történetszálban mutatunk be. Ezekben az 

esetekben, élve a digitális világ adta lehetőséggel, külföldi online gyűjtemények vonatkozó 

anyagaival tudtuk kitölteni az űrt.  A virtuális kiállítás egy további előnye az offline 

bemutatókkal szemben, hogy a műtárgyakat több nézőpontból, illetve kinagyított 

részletfotókon is képes bemutatni, melyet ebben a kiállításban is alkalmaztunk. 

A műtárgyak és képek mellett a kora újkori könyvkultúra jellemző darabjai, valamint kézzel 

írott eredeti forrásszöveg-részletek is megjelennek, például titkosírás, végrendelet,  családfa, 

melyek digitális fotóit az Országos Széchényi Könyvtárból és a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárából kölcsönöztük. A tételes műtárgylista a szakmai beszámolóhoz csatolva 

megtekinthető.  A tervezés és kivitelezés nagyrészt a Covid-19-járvány idején zajlott, de az 

intézmények közötti maxiálisan kollegiális, segítőkész magatartás, illetve a munkában 

résztvevők áldozatos és kitartó csapatmunkája minden nehézségen átsegítette a projektet. 

18. századi történeti szál bemutatása (Simon Katalin) 

A férfi életút kidolgozásához a városi elitnek számító, németajkú, katolikus kereskedő, illetve 

városi tisztviselői mintákat használtunk fel. A női szálnál ezzel ellentétben egy református, 

magyar, kézműves családból származó lány útját követhetjük végig. A választásnál az volt a 

cél, hogy a két, egymástól markánsan eltérő példán keresztül a 18. századi magyarországi 

városi polgárság sokszínűségére világítsunk rá. A karakterek életének pontos színhelye egyik 

esetben sincs meghatározva, ennek oka, hogy általánosabb példaként szolgálhassanak azok, 

azonban a leírásokból a játékosok könnyen kitalálhatják, hogy a katolikus szereplő lakhelye 

feltehetőleg Pest, Buda, Pozsony, esetleg Győr, míg a református lányé Debrecen vagy 

Kecskemét. A szereplőkkel való könnyebb azonosulást segíti a keresztelésnél a névválasztás 

lehetősége (ehhez kifejezetten a korban az adott nemzetiség körében népszerű keresztneveket 

választottunk). 

A 17. századi szálhoz hasonlóan a csecsemő- és kisgyermekkori halandóság itt is reális 

veszélyként jelenik meg, amellyel a játékosok rögtön az első állomásoknál szembesülnek. A 

szülők, majd a főszereplők megözvegyülése és újraházasodása, mostohacsaládok létrejötte 



szintén fontos szerepet játszik mind a férfi, mind a nő élettörténetében. Az egyes állomásokon 

az életkörülményeket, mindennapi élet kereteit világítják meg a különböző mellékszálak, így 

bemutatásra kerül a korabeli alsófokú oktatás, lakásviszonyok (így a berendezés, használati 

eszközök), fogyasztási szokások, az utazás vagy éppen a betegség, és végül, de nem utolsó 

sorban a vallásos élet. Egy-egy szituáció leírásába számos esetben rejtettünk el jellemzően az 

adott korban használt kifejezést, forrásrészletet, ugyanakkor törekedtünk arra, hogy az a 

szöveget ne tegye nehézkessé a mai olvasó (például egy kamaszkorú fiatal) számára. 

Az állomások közötti sorskerekek esetében a kiszámíthatatlan sors és a választási lehetőség 

váltakozásának szintén üzenetértéke van: nem véletlen, hogy felnőttkorukig csak előbbivel 

találkoznak a szereplők és az sem, hogy a nőnek kevesebb a választási lehetősége, mint a 

férfinak. A 17. századhoz képest összességében kevesebb életpályát járnak végig a játékosok, 

ennek oka, hogy a tipikus alternatív életutakat a főszereplő gyermekeinek történetén keresztül 

ismerhetik meg a játékosok (ez ugyanakkor igény esetén további bővítési lehetőséget is rejt 

magában). Ilyen például a papi pályát választó fiú, az egyik apácarendbe lépő lány vagy a 

református kollégiumban tanuló, peregrinációra készülő fiú. A történetekbe beleszőttünk olyan 

példákat is, amelyek megtörtént események alapján íródtak, például a kocsmából katonának 

elvitt fiú esetét. 

A polgárság anyagi kultúrájának megjelenítésére sok esetben az egyes részletek kiemelésével 

került sor. A műtárgyak mellett külön hangsúlyt fektettünk az írásbeliség megjelenítésének 

fontosságára, legyen az tankönyv, imakönyv, vagy egy írásos dokumentum, például a 

korszakban egyre elterjedtebbé váló, írásos formában megerősített házassági szerződés, 

végrendelet. Ugyanitt emelnénk ki a korabeli terveket és értékes részleteket rejtő térképeket. 

Az állomásokat az adott életszituációhoz igazodó versek és zenék egészítik ki. A sokféle 

illusztrációs anyag beszerzése és azok megfelelő megjelenítése intézményeken átnyúló, 

nagyfokú csapatmunka eredményeként jött létre. 

 

Budapest, 2022. május 19. 


