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Szakmai vonatkozások, tapasztalatok 

 

A Munkácsy Mihály Múzeum 2013-ban került Békéscsaba Megyei Jogú Város fenntartásába, 

és ezzel együtt megváltozott az intézmény kiadványozási stratégiája is. Lassan már 

hagyománynak számít, hogy az év végén jelenik meg a Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve, 

amely az intézmény legrangosabb kiadványának számít.  

Békéscsaba városa 2018-ban ünnepli újjátelepítésének 300. évfordulóját, és ebből az 

alkalomból a Munkácsy Mihály Múzeum egyedülálló kiadványt adott ki. A település életében 

rendhagyónak számító eseményeket, személyeket és helyszíneket mutattuk be. A feladat 

összetettsége miatt 19 fő vett részt az évkönyv megírásában, a szerzők elsősorban a múzeum 

munkatársai közül kerültek ki, többek között régészek, történészek, művészettörténészek és 

néprajzkutatók, de mellettük intézményünk könyvtárosa és biológusa is több cikket írt. Hat 

fejezetből áll a könyv, az első két rész az őskortól kezdve az újratelepítésig mutatja be a 

békéscsabai eseményeket. A következő fejezetek pedig az elmúlt 300 év legfontosabb csabai 

történéseire tér ki: az 1718-as újratelepítéstől az 1848/49-es forradalom és szabadságharcig, 

majd a második világháborúig tartó időszak, ezt követte az 1945 utáni események bemutatása, 

végül pedig a rendszerváltástól napjainkig tartó éveket ismertettük. 
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 Célunk az volt, hogy a legfontosabb csabai történéseket bemutató írások érdekesek, 

lényegre törőek, de ami a legfontosabb, hitelesek legyenek. Ennek maradéktalanul eleget is 

tudtunk tenni, hiszen a szerzők összetétele biztos garanciát jelentett a feladat pontos 

elvégzésére. A munka végeredményének ellenőrzését Dr. Jároli József, ny. osztályvezető 

főlevéltáros látta el, akinek rendkívüli tudása és szakmai tapasztalata szintén a kiadvány 

minőségét biztosította. A cikkekhez minden esetben képeket is mellékeltünk, amelyek 

felkutatása szintén komoly feladatot jelentett a szerzők számára. Az írások többségéhez a 

múzeum gyűjteményében található tárgyak, dokumentumok és fényképek kerültek be 

illusztrációként, számos olyan kép található közöttük, melyeket eddig még nem sikerült 

bemutatni a szélesebb közönség számára. Természetesen fontosnak tartottuk, hogy az írások 

végén a felhasznált szakirodalmat is közöljük, hiszen ezeket megismerve még több 

információhoz juthat az Olvasó.   

A Csabensis. Békéscsaba 300 című évkönyv több hónapos munka eredményeként 

született meg, a közös munkának köszönhetően pedig számos szakmai együttműködés is 

elindult, melyet a jövőben folytatni szeretnénk.     

 

Megvalósítás eredményessége 

 

A terjedelmi, fizikai jellemzők közül ki kell emelni, hogy minden tekintetben rendkívüli 

kiadványról van szó, hiszen 656 oldalból áll, amelyben több mint 400 kép kapott helyet. Az 

évkönyv könyvtervének elkészítésével és nyomdai tördelésével Lonovics László festő- és 

grafikusművészt bíztuk meg, akivel a múzeum már évek óta együtt dolgozik, és ezúttal is egy 

nívós kiadványt tudtunk megjelentetni.  

A könyv hivatalos bemutatóját 2017. december 18-án tartottuk Békéscsaba Városházának 

Dísztermében, amely teljesen megtelt ebből az alkalomból. A könyvbemutató után lehetőség 

nyílt az évkönyv kedvezményes megvásárlására, és már akkor a megszokottnál nagyobb 

érdeklődést tapasztaltunk az évkönyvvel kapcsolatban. A Csabensis. Békéscsaba 300 című 

múzeumi évkönyv hatalmas sikernek számított a karácsonyi könyvvásárunkon is, hiszen 

intézményünk történetében először fordult elő, hogy mindössze 3 nap alatt elfogyott az összes 

példányszám. A hihetetlen népszerűség okai közé soroljuk az önköltségi áron történő 

értékesítés mellett azt is, hogy ilyen terjedelmű könyvet, ekkora illusztráltság mellett igazán 

ritkán adnak ki. De ami talán ezeknél is fontosabb lehet, hogy egy átfogó, Békéscsaba 

történetét bemutató könyv már régen jelent meg, ráadásul az évkönyv jelentőségét fokozza a 

település 300. évfordulója is.  



 3 

Ennek köszönhetően, a szakmai körök mellett, szinte minden korcsoport részéről tapasztaljuk 

a folyamatos érdeklődést, iskolásoktól kezdve a felnőtteken át a nyugdíjasokkal bezárólag. 

Ezek a folyamatok együttesen arra ösztönözték intézményünket - talán ez bizonyítja 

legjobban a kiadvány sikerességét-, hogy másodjára is kiadjuk az évkönyvet, immár nagyobb 

példányszámmal. A Csabensis második kiadása 2018. február 12-én jelent meg, a könyv 

bemutatójára a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség termében került sor.  

Az évkönyvvel kapcsolatos sajtó és online (megyei hírportálok, rádió, Youtube) 

megjelenések elérési linkjeit mellékeltük a beszámolóhoz.  

 
A kötet egy példányát az NKA Igazgatósága részére postai úton megküldtük, a támogatást 

ezúton köszönjük. A szerződés értelmében a pályázat szakmai beszámolóját a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portálra feltöltöttük, az erről készült igazolást csatoltuk. 

A pályázat során beadott nyilatkozat alapján, a Munkácsy Mihály Múzeum vállalta, hogy 

60 darabot eljuttatott a szakmai társintézményekhez, illetve a hasznosulás helye szerinti 

könyvtárakba. Ezt természetesen teljesítettük, az erről szóló igazolásokat mellékletben 

küldjük. 

 

 

Békéscsaba, 2018. március 27.  

  

 

       Szakál Veronika 

             történész 
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Képek a könyvbemutatóról  

 

 
A könyvbemutató közreműködői 

 
 
 
 
 

 
A közönség 
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Az évkönyv szerzői 

 
 
 
 

 
A könyvbemutató meghívója 
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A kiadvánnyal kapcsolatos sajtómegjelenések 
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A kiadvánnyal kapcsolatos online megjelenések 

 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ami-csabai-csabensis-nevet-kapta-muzeum-
legujabb-evkonyve-1122277/ letöltési idő: 2018. március 13. 

https://behir.hu/programajanlo/events/csabensis-bekescsaba-300-unnepi-konyvbemutato/ 
letöltési idő: 2018. március 13. 

https://behir.hu/csabensis-bekescsaba-300-exkluziv-kiadvannyal-lepi-meg-az-olvasokat-a-
muzeum letöltési idő: 2018. március 13. 

https://behir.hu/bemutattak-az-ami-csabai-sorozat-kovetkezo-kotetet-a-csabensis-t  letöltési 
idő: 2018. március 13. 

http://museum.breuerpress.com/2017/12/18/ami-csabai-a-csabensis-nevet-kapta-a-muzeum-
legujabb-evkonyve/ letöltési idő: 2018. március 13. 

http://www.evangelikus.hu/ami-csabai-konyv letöltési idő: 2018. március 13. 

http://www.belvarbcs.hu/portal/cikkek/2018/01/08/csabensis letöltési idő: 2018. március 13. 

http://www.koroshircentrum.hu/i1747-Bekescsaba-elmult-300-evet-oleli-fel-a-Csabensis 
letöltési idő: 2018. március 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=sn6HO-rAhHk letöltési idő: 2018. március 13. 



 8 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=412&v=5uwF3QU9jxE letöltési idő: 2018. 
március 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=oHNBa69Aa1A&feature=youtu.be letöltési idő: 2018. 
március 13. 

http://munkacsy.hu/hirek/csabensis-bekescsaba-300-a-munkacsy-mihaly-muzeum-unnepi-
kiadvanya letöltési idő: 2018. március 13. 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujult-konyvboritoval-kaphato-szlovak-
evangelikus-enekeskonyv-1177931/ letöltési idő: 2018. március 13. 

http://www.evangelikus.hu/szlovak-evangelikus-enekeskonyv-uj-kiadasa letöltési idő: 2018. 
március 13. 

http://munkacsy.hu/hirek/megjelent-a-csabensis-cimu-nagysikeru-kotet-masodik-kiadasa 
letöltési idő: 2018. március 13.  

http://www.csabatv.hu/node/10044 letöltési idő: 2018. március 13. 

 

 

 
 
 

 

 


