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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 történetével már sokan foglalkoztak, igaz, mindig más szempont felől 

közelítették meg a város bemutatását. A múzeum jelen évkönyve is különlegesnek számít, 

hiszen egyedülálló módon a csabai épületek történetére koncentrál. Kötetünk előzménye a 

2011-ben indította el Dénes Attila a csabaihazak.blog oldalt, amelynek egyik célja 

megmutatni – csabaiaknak és nem csabaiaknak –, hogy milyen gazdag és különleges 

Békéscsaba építészete. A kiadvány a Csabai házak almanachja címet kapta, amellyel egyrészt 

utalunk a népszerű blogra, másrészt az almanach évkönyvet, gyűjteményes munkát jelent, 

hiszen csabai házakat, épületeket gyűjtöttük össze. Bár a szerző nem történész, azonban 

nagyon alapos, precíz kutatómunkát folytatott és folytat egy-egy épület történetével 

kapcsolatban. A blogon megjelent történetek először jelennek meg nyomtatásban, a múzeumi 

évkönyv az ott közölt információ szerkesztett változata. Fontosnak tartottuk, hogy a blogon 
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megjelent képek visszaköszönjenek, ezért a kiadványunkban is számos tervrajz, régi képeslap, 

eddig meg nem jelent fényképek és a mai állapotokat tükröző felvételek szerepelnek, számuk 

meghaladja az 500 darabot. 

A csabai házakat funkciójuk alapján csoportosítottuk, templomokat, középületeket, 

iskolákat, vendéglőket, vasúti és ipari épületeket valamint a lakóépületek különböző típusait 

mutatjuk be. A múzeum egyik legterjedelmesebb évkönyve, hiszen 312 oldalon közel 130 

épületet mutatunk be, amelyek között vannak ismertek, de több olyan épület is található a 

könyvben, amelyekről eddig nem sok információval rendelkeztünk. A könyv végén egy 

építészeti szótár segít eligazodni az idegen szavak között, valamint egy térkép is található, 

amelyen a könyvben szereplő házakat helyeztük el. 

A kiadványnak ebben az esetben két szakmai lektora volt, ugyanis nemcsak az 

épületek történetét, hanem azok építészeti jellemzőit is megismerhetik az Olvasók. A történeti 

részek ellenőrzésében Dr. Szenográdi Péter, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és 

Gimnázium történelemtanára vett részt, míg az építészeti leírásokat Czeglédi Sándor, a 

Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának vezetője nézte át.  

 

Megvalósítás eredményessége 

  

A könyv hivatalos bemutatóját 2019. december 17-én tartottuk Békéscsaba Városházának 

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

nyílt az évkönyv kedvezményes megvásárlására, akkor és azóta is folyamatosan nagy 

érdeklődést tapasztalunk az évkönyvvel kapcsolatban.  

Célunk, hogy az évkönyvre és az ott található épületekre más-más módon felhívjuk a 

figyelmet, ezért 2020-ban is folytatódik az évkönyv reklámozása. A Magyar Kultúra Hete 

békéscsabai programsorozatához intézményünk is csatlakozott, amelynek keretében az 

évkönyv szerzője, Dénes Attila tartott előadást Különleges békéscsabai épületek címmel.  Az 

érdeklődők megismerhették számos kiemelkedő csabai épület építésének - sokszor 

évtizedekig húzódó - történetét, és kiderült, milyen kiemelkedő, országos hírű építőművészek 

tevékenykedtek városunkban. Ezen kívül azt is megismertük az előadás során, hogy milyen 

meg nem valósult elképzelések születtek ezekre az épületekre. A rendezvénynek 

köszönhetően újra a múzeumi évkönyv került a középpontba. A múzeum fontosnak tartja 

Békéscsaba építészeti értékeinek bemutatását, ezért márciusban egy olyan időszaki kiállítás 

fog nyílni, amely középpontjában a fel nem épült és az elpusztult csabai épületek állnak. 
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Mindkét esemény szervesen a megjelent évkönyvre épül, de nem egyezik meg teljesen vele, 

azonban ezáltal továbbra is a köztudatban tudjuk tartani az évkönyvet. 

Az évkönyvvel kapcsolatos sajtó és online (megyei hírportálok, rádió) 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 eljuttat a szakmai társintézményekhez, illetve a hasznosulás helye szerinti 

könyvtárakba. Ezt a vállalást természetesen teljesítettük, az intézményünkhöz eddig 

visszaérkezett igazolásokat mellékeljük. 

 

 

Békéscsaba, 2020. február 24.  

 

 

                  Szakál Veronika 

             történész muzeológus 
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Az évkönyv reklám anyagai 

 
A könyvbemutató meghívója 

 

 
A kiadványt reklámozó molinó 
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Képek a könyvbemutatóról  

 
A könyvbemutató résztvevői (balról jobbra): Dr. Szenográdi Péter, a kiadvány szakmai lektora; Dénes 

Attila, a kiadvány szerzője; Szakál Veronika, a kiadvány szerkesztője; Varga Tamás, Békéscsaba Megyei 
Jogú Város alpolgármestere és Ando György múzeumigazgató 

 
 

 
A könyvbemutató alkalmából teljesen megtelt a békéscsabai Városháza Díszterme 
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A kiadvánnyal kapcsolatos sajtómegjelenések 

 

Békés Megyei Hírlap, 2019. december 18., szerda (LXXIV. évfolyam, 293. szám) 
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Csabai Mérleg, XXIX. évfolyam, 23. szám, 2019. december 5. 
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A kiadvánnyal kapcsolatos online megjelenések 

 

https://behir.hu/web/content/merleg/2019/23/csabai-merleg-2019-23.pdf (10. oldal) 

https://behir.hu/web/content/merleg/2019/24/csabai-merleg-2019-24.pdf (9. oldal) 

https://behir.hu/idoutazas-a-multba-megjelent-a-csabai-hazak-almanachja 

https://www.evangelikus.hu/bekescsaba-nem-csak-evangelikus-epiteszeti-oroksege 

https://www.beol.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-a-csabai-hazak-almanachjat-2392389/ 

https://24.hu/otthon/2019/12/28/megmutatjak-bekescsaba-hajdani-epiteszetet 

https://koroshircentrum.hu/2019/12/22/megjelent-a-csabai-hazak-almanachja/ 

https://www.facebook.com/radio1bekescsaba/photos/a.123412127699235/351202890550419

0/?type=3&theater  

https://kultura.hu/csabai-hazak-almanachja/ 

https://koroshircentrum.hu/2019/12/17/az-epiteszeti-ertekeket-mutatja-be-a-csabai-hazak-
almanachja 

https://munkacsy.hu/hirek/megjelent-a-csabai-hazak-almanachja 

https://www.beol.hu/pr/unnepi-konyvbemutato-csabai-hazak-almanachja-2382102/ 

https://behir.hu/csabai-hazak-almanachja-a-munkacsy-mihaly-muzeum-evkonyve-1 

https://behir.hu/ezuttal-a-csabai-hazakrol-jelenik-meg-evkonyv 

https://behir.hu/idoutazas-a-multba-megjelent-a-csabai-hazak-almanachja 

https://www.hirstart.hu/hk/20191217_az_epiteszeti_ertekeket_mutatja_be_a_csabai_hazak_al
manachja 

https://www.facebook.com/munkacsy.muzeum/posts/2620485354697859 

http://munkacsy.hu/hirek/csabai-hazak-almanachja-a-munkacsy-mihaly-muzeum-evkonyve 

https://youtu.be/cridTYOPvWA 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/640623499806667/ 

http://hir6.hu/cikk/153235/kulonleges_csabai_epuleteket_mutat_be_a_munkacsy_muzeum_uj

_evkonyve  







A kiadványt az alábbi közgyűjtemények és könyvtárak részére juttattuk el: 

 

 

 Intézmény megnevezése Település 

1. Budapesti Történeti Múzeum Budapest 

2. Hadtörténeti Múzeum Budapest 

3. Iparművészeti Múzeum  Budapest 

4. Közlekedési Múzeum  Budapest 

5. Magyar Nemzeti Galéria  Budapest 

6. Magyar Nemzeti Múzeum  Budapest 

7. Magyar Természettudományi Múzeum  Budapest 

8. Mezőgazdasági Múzeum  Budapest 

9. Néprajzi Múzeum  Budapest 

10. Országos Műszaki Múzeum  Budapest 

11. Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum  Budapest 

12. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum  Budapest 

13. Szépművészeti Múzeum  Budapest 

14. Déri Múzeum könyvtára Debrecen 

15. Dobó István Vármúzeum könyvtára Eger 

16. Rómer Flóris Múzeum Könyvtára Győr 

17. Rippl-Rónai Múzeum könyvtára Kaposvár 

18. Kecskeméti Katona József Múzeum könyvtára Kecskemét 

19. Herman Ottó Múzeum könyvtára Miskolc 

20. Jósa András Múzeum könyvtára Nyíregyháza 

21. Janus Pannonius Múzeum könyvtára Pécs 

22. Dornyai Béla Múzeum Salgótarján 

23. Móra Ferenc Múzeum könyvtára Szeged 

24. Szent István Király Múzeum könyvtára Székesfehérvár 

25. Wosinsky Mór Múzeum könyvtára Szekszárd 

26. Ferenczy Múzeum könyvtára Szentendre 

27. Damjanich János Múzeum könyvtára Szolnok 

28. Savaria Múzeum könyvtára Szombathely 

29. Kuny Domokos Múzeum könyvtára Tata 

30. Laczkó Dezső Múzeum könyvtára Veszprém 

31. Göcseji Múzeum könyvtára Zalaegerszeg 

32. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 

33. DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványa 

34. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Gyomaendrőd 

35. Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Háza Körösladány 
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36. MNM Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Vésztő 

37. Orlai Petrics Soma Gyűjtemény Mezőberény 

38. Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szeghalom 

39. Szabó Pál Irodalmi Emlékház Biharugra 

40. Nagy Gyula Területi Múzeum Orosháza 

41. Tessedik Sámuel Múzeum Szarvas 
42.  Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba 
   
+  20 db a békéscsabai általános és középiskolák könyvtárai számára 

 
 




















