
 

 

 

 

 

Tisztelt 
Igazgató Asszony/Igazgató Úr! 

Az őszi és tavaszi iskolai kirándulások 
megtervezéséhez engedje meg, hogy 
figyelmébe ajánljunk egy ideális 
kirándulás-helyszínt, a várpalotai 
Trianon Múzeumot! 

 
A várpalotai Zichy-kastélyban 
található múzeum Magyarország 
egyetlen olyan intézménye, mely intézményes jelleggel mutatja be a trianoni 
országvesztés gazdag és megrázó tárgyi és szellemi hagyatékát. Valamennyi felnőtt 
magyar ember célja és felelőssége, hogy a jövő magyar társadalmát alkotó iskolás 
gyerekek legalább egyszer életükben ellátogassanak a Trianon Múzeumba. 
 
Tevékenységünk célja, hogy az ide látogatók számára minél több és átfogóbb ismeretet 
nyújtsunk a trianoni békekötés történetéről, az azt követő általános fájdalomról, a 20. 

 század vérzivataros évtizedeiről. 

Az itt szerzett információk, az   
olykor mélyen megrázó élmények és      
benyomások kiegészítik,  elmélyítik 
az iskolában megszerzett tudást, és 
az iskolás korosztály identitásának 
szempontjából nélkülözhetetlen 
ismereteket hordoznak. 

Kiállításaink az iskolák történelem, 
helytörténet és honismeret óráin egyaránt hasznosíthatóak, múzeumpedagógiai 
szakember bevonásával igény szerint tanórán kívüli foglalkozásokat is tartunk. 
 

 

 

 

„Ezt a múzeumot egyszer minden magyar embernek látnia kell!” 

                   Szeressük vissza Magyarországot! 
 



Szeressük vissza Magyarországot! 

 

 

 

 
 

 

Kiállításaink: 

 

• Fekete arcképcsarnok. A történelmi Magyarország szét-
szakításának és a közép- európai egyensúlyok lerombo- 
lásának politikai felelősei 

• Az összeomlástól a restaurációig 1918-1921, valamint  
Prónay Pál és a nyugat-magyarországi felkelés 

• Vagonba zárt nemzet - A Magyar Királyi Államvasutak 
megszállása, kirablása és a magyar exodus 1918-1920 

• Az Országzászló mozgalom története 
• Kolozsvári mozgóképszínház 
• Klebelsberg Kunó elemi népiskola 
• Civitas fortissima - A legbátrabb város, Balassagyarmat 
• Kézjegy, amely megpecsételte a történelmi Magyarország 

sorsát - A trianoni békediktátum aláírása 
• Az összeomlástól a revízióig. A magyar irredenta 

mozgalom 1918-1941 között 
• Irredenta dalok és zenekarok a két világháború közötti 

Magyarországon 
• Irredenta falvédők a két világháború közötti Magyarországon 

- Magyar paraszti enteriőr az 1930-as években 
• Szeleczky Zita emlékszoba 
• Erdély a újra a miénk! - Németh Nándor grafikusművész 

emlékkiállítása 
• Turulszobrok a Kárpát - medencében 
• Eredj, ha tudsz! - Reményik Sándor emlékkiállítás 
• Az elpusztíthatatlan – Lerombolt magyar köztéri műemlékek 

a Kárpát-medencében 1918 után 
• Zaránd Domokos, az irredenta vándor  
• A trianoni fájdalom költője - Sajó Sándor 
• Magyar sors Csehszlovákiában 1945-1948 
• A Székely Hadosztály honvédő harcai 1918-1919 

 „Ezt a múzeumot egyszer minden magyar embernek látnia kell!”  



Szeressük vissza Magyarországot! 

 

 

  
 
 
 
Fekete arcképcsarnok 
 
 A történelmi Magyarország szétszakításának és a 
közép- európai egyensúlyok lerombolásának 
politikai felelőseit mutatja be, amely a kontinens 
strukturális problémáinak többségét a mai napig is 
meghatározza. 
 
 

  Az összeomlástól a restaurációig 1918-1921, valamint 
Prónay Pál   és a nyugat-magyarországi felkelés 
 
A Trianon Múzeum kiállítása hetven év  
óta először tárgyalja harag és részrehajlás nélkül XX. 
századi történelmünk sorsdöntő és végzetes esztendőinek 
valós történetét. 
 
 
 

 
Vagonba zárt nemzet -  
A Magyar Királyi Államvasutak megszállása, 
kirablása és a magyar exodus 1918-1920 
 
A Trianon Múzeum 2015. május 15-én nyílt 
kiállítása a Nagy Háborút követő sorsfordító évek 
méltatlanul elfeledett vagy alig ismert történeteiből 
mutat be néhányat. 

 
 
Az elpusztíthatatlan – Lerombolt magyar köztéri műemlékek 
a Kárpát-medencében 1918 után 
 
A Trianon Múzeum legújabb kiállítása 2016-ban nyílik. Az új 
kiállítás megrendítő emléke annak a pusztításnak, mely 1920 
után az anyaországtól elcsatolt területek köztéri műemlékeit érte 
Kárpát-medence szerte. 

„Ezt a múzeumot egyszer minden magyar embernek látnia kell!”  
 



 

 
 

Szeressük vissza Magyarországot! 
 

 
 
 
    

Szolgáltatásaink: 

Tárlatvezetés 
Előzetes bejelentkezés alapján lehetőség nyílik 
tárlatvezetést kérni a Trianon Múzeumban. 
 
Múzeumpedagógiai foglalkozás 
Előzetes bejelentkezés alapján lehetőség nyílik 
múzeumpedagógiai foglalkozást kérni a Trianon 
Múzeumban. A múzeumpedagógia segítségével a 
hozzánk látogatók csoportos foglalkozások során, 
játékos formában kerülnek kapcsolatba 
kiállításainkkal és a múzeummal. A 
múzeumpedagógiai foglalkozás az igényektől 
függően magába foglal tárlatevezetést, ismeretterjesztő előadást, interaktív tanórát 
és számítógépes játékot.  
 
Múzeumi ajándékbolt 
A Trianon Múzeum gondozásában megjelent, 
különböző kiadványok, melyek a múzeumi 
ajándékboltban megvásárolhatók, az ismeretátadás 
kiváló segédanyagai lehetnek. 
 
 
Kölcsönözhető vándorkiállítások 

A trianoni diktátum története és következményei, a 
Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 és a „Végül is 
ketten maradnak, Isten és a bor” című, színes, nagyméretű tablókon 
illusztrált mozgatható vándorkiállítás díjmentesen kölcsönözhető különböző 
iskolai rendezvényekre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ezt a múzeumot egyszer minden magyar embernek látnia kell!”  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Csoporttal való érkezés esetén telefonos bejelentkezés szükséges: 06-88-372-721 
A csoportos belépő, a tárlatvezetés és a múzeumpedagógiai foglalkozás ára egyéni 

megbeszélés tárgyát képezi. 
 

 
 

Nyitva tartás:      Téli nyitva tartás 
        (november 1 – február 28): 
 
    

Hétfő: szünnap          Hétfő: szünnap 
   Kedd – Csütörtök:10.30-16.00    Kedd – Csütörtök:10.30-15.00 
  Péntek – Vasárnap:10.30-17.00                       Péntek –Vasárnap:10.30-15.00 
 

 

 

Szeretettel várjuk Önöket Várpalotán, a Trianon Múzeumban! 

Tisztelettel: 
Dr. Szabó Pál Csaba  

Trianon Múzeum Alapítvány  
06-88-372-721  

titkarsag@trianonmuzeum.hu  
www.trianonmuzeum.hu 

„Ezt a múzeumot egyszer minden magyar embernek látnia kell!”  
 

Szeressük vissza Magyarországot! 
 

http://www.trianonmuzeum.hu/
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