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Az 1998-2005 között folyamatosan (bár legutóbb összevont dupla számként) 

megjelent csongrádi Múzeumi Füzetek kiadása 2006-ban megszakadt. Korábbi fő 

támogatónk, a Nemzeti Kulturális Alap az előző számokkal azonos igénnyel 

megírt, megszerkesztett kiadvány megjelenését – több alkalommal beadott 

pályázatainkat elutasítva – nem segítette. Jelen kötet kiadása 2013-ra volt 

tervezve, ám forráshiány miatt nem valósulhatott meg egészen mostanáig, ugyanis 

2016-ban az intézmény újra sikerrel pályázott támogatásra a fenti szervezetnél. 

Az alapító szerkesztő 2009-től intézményvezető utódjával oszthatta meg a 

szerkesztés, megjelentetés gondját. A füzet tartalma időközben módosult. Néhány 

szerző visszalépett, volt aki második cikket is adott. Új szerzőktől új témájú 

cikkeket kaptunk, amelyek a kiadvány profiljába illeszkedve nagyban gazdagítják 

füzetünk tartalmát.  

Többszöri nekirugaszkodás után igyekezetünket végül siker koronázta. A 

megjelentetés szükségességét a támogatók, az előfizetők személye, érdeklődése 

is bizonyítja. Ugyanakkor ez a fajta elkötelezettség, amelynek a múzeumbarátok 

informális köre újra tanúbizonyságát adta, bizakodással tölt el bennünket a jövőt 

illetően. Reméljük, hogy az éppen felnőtt korába lépő periodika mostani 

újjászületését követően folyamatosan képes lesz megjelenni. Ehhez azonban 

azoknak a személyeknek és cégeknek a támogatása is szükséges lesz, akik jelen 

kiadvány mellé álltak. Áldozatkészségükért, a csongrádi kultúra és a Tari László 

Múzeum iránti lojalitásukért nem lehetünk eléggé hálásak. 

A kiadvány továbbra is Csongrád múltjával, értékeivel foglalkozó írásokat 

akar megjelentetni, amelyek tudományos igénnyel készülnek, s amelyek a 

szakemberek és az érdeklődő olvasók igényének ismeretterjesztő szinten is meg 

akarnak felelni.  

A kiadvány meghatározó eleme Csongrád város urbáriuma és becsűje 1697-es 

német nyelvű forrásának teljes magyar nyelvű közlése. A helytörténet-kutatás 

fontos forrással gazdagodik ez által. Értékét emeli, hogy a dokumentum a 

szkematikus urbárium (1767) előtti viszonyokat világítja meg, a helyi 

sajátosságok fölmutatásával. 
 
 

A kiadvány tartalomjegyzéke: 
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Csongrád város urbáriuma és becsűje 1697   
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LOVAS MÁTYÁS: A csongrádi postahivatalok bélyegzői (1787–2010)   
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UJSZÁSZI RÓBERT: A piroskavárosi Szent József templom téglajegyei 
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