
Trianon 100. évfordulója (2020) 

Pályázat és ajánlott irodalom a téma iránt érdeklődőknek 

1. Pályázat 

2020.05.29. A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma pályázatot hirdet 

az evangélikus nevelési–oktatási intézmények tanulói és gyülekezetei részére a trianoni béke 

aláírásának 100. évfordulója alkalmából.  

A pályázat célcsoportja 

 az evangélikus fenntartásban lévő intézmények tanulói  

 az evangélikus gyülekezethez tartozó tanulók (bármely iskola tanulói)  

 a magyarországi és külhoni evangélikus egyházak egyházközségei 

A pályázat tematikája: 

Iskolák/tanulók 

 Iskolánk helyzete az első világháborús összeomlást követően (1918-tól a húszas évek 

elejéig) Pl. a településünkre menekült evangélikus pedagógusok pályájának 

bemutatása 

 Trianon emlékezete a két háború között az iskolai évkönyvek tükrében, pl. egyesületi 

élet, iskolai ünnepek, kapcsolatok külhoni magyar közösségekkel 

 A revíziós évek (1938-41) emlékezete iskolánkban 

 Trianon a családi emlékezetben (képeslapok, versek, családi naplók, levelek elemzése) 

 Egy jelenleg is működő Kárpát-medencei magyar–magyar iskolai kapcsolat 

történetének bemutatása (anyaországi és egy, pl. felvidéki magyar iskola kapcsolata) 

Gyülekezet  

 Trianon utáni templomépítés története 

 A gyülekezetbe települt menekült evangélikusok egyházépítő tevékenysége 

 Az első világháború után megjelenő új gyülekezeti munkaformák (bibliaóra, 

szeretetvendégség, szociális munka, ifjúsági munka) 

 A gyülekezet részvétele az evangélizációs alkalmakon, annak hatása a gyülekezet 

életére a két világháború között 

 Felmenőink élményei a két háború közötti egyházi életről  

 Külhoni gyülekezettel való partnerkapcsolat bemutatása 

 Külhoni magyar nyelvű gyülekezetek megszervezése és élete a két világháború között. 

 Kiemelkedő személyiségek a külhoni magyar gyülekezetek életében 

Pályázni lehet az alábbiak szerint: 

Esszével (minimum 10 oldalas, maximum 20 oldalas; Times New Roman 12-es betűméret, 

1,15 sorköz; mellékletek nélkül értve); 

VAGY Térbeli installációval vagy kisplasztikával (fotón rögzítve, CD-n, DVD-n elbírálásra 

beküldve). 



VAGY hatvan-száznyolcvan másodperces filmfelvétellel (MP4 vagy MOV formátumban, 

horizontális (fekvő) aspektusban). 

További részletek: https://www.evangelikus.hu/trioanon-100-

palyazat?fbclid=IwAR1qZq6pDNeeIUt-

LFzDPaeLVYATIY57ssD8wXVZ7ysgt64sUJenJN3arRg 

 

2. Szubjektív válogatás Trianon témakörében: 

a. Könyvek 

 Ablonczy Balázs: Trianon-legendák. Jaffa, 2010. 

 Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Jaffa, 2020.  

 Bryan Cartledge: Trianon egy angol szemével. Officina, 2009. 

 Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris, 2001. 

 Szarka László: Duna-táji legendák. Ister, 1998. 

 Trianon arcai – Naplók, visszaemlékezések, levelek. Libri, 2019. 

 Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Osiris, 2001. 

 Gyurgyák János: Trianon 100 - Vérző Magyarország; Emlékező Magyarország 1-

2. Osiris, 2020. 

b. Interneten elérhető írások, elemzések, interjú: 

 Egy közvéleménykutatás tanulságai: 

http://trianon100.hu/cikk/egy-orszagos-kozvelemenykutatas-eredmenyei 

 

 Egy lehetséges program a következő 100 évre: 

https://www.valaszonline.hu/2020/06/09/karpat-medence-magyarsag-

trianon100/?fbclid=IwAR05KwesN4-

H887s3BA8_LfuCUY98sZM0vN3oLlsLGp4lma83G2qr7Hfdl0 

 Jelenits István piarista szerzetes Trianonról: 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/trianon-100-jelenits-istvannal-nezzunk-sebeinkre-de-

ne-fajdalmunkra-emlekezzunk?fbclid=IwAR16O9Bj0dZRgnVuXUjFEivZi06wwN45TY-

UVEcYvzmOvienwj1szCYxwEQ 

 És a leghitelesebb oldal, ahol sok-sok részletkérdésben elmélyedhetsz: 

https://trianon100.hu/ 
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