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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
a Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrás Támogatáskezelő terhére biztosított,  

vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 
 
 

A pályázat célja: Gyarmati Gabriella, Martyin Emília (szerk.): Beszéljünk újra Munkácsy 

Mihályról! munkacímű tanulmánykötet megjelenése 

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2018. július 1. – 2019. március 1. 

A támogatás összege: 800.000 Ft 

Pályázati azonosító: 203112/09453 

 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, 

tapasztalatai és a megvalósítás eredményessége 

 

Az 1899-ben alapított békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum a magyar művészettörténet 

legismertebb festőjének nevét viseli, akit számon tartanak Európában és Amerikában 

egyaránt. Az 1951-es névválasztás az intézmény működését a mai napig meghatározza, és 

múzeumunk jövőbeli feladatait is – Küldetésnyilatkozatában lefektetve – ennek szellemében 

tervezi. Intézményünk – A világ legnagyobb Munkácsy gyűjteménye cím birtokosaként – a 

festő kultuszának ápolását elsőrangú feladatának tekinti. Színvonalas kiállítási és 

könyvkiadási tevékenységünkkel igyekszünk a Munkácsy Mihály személye és életműve iránt 

érdeklődők számára érdekes látnivalóval és értékes ismeretanyaggal szolgálni. Mert tudjuk: a 

név kötelez... 

 Most, Békéscsabának a Modern Városok Program keretein belül történő 

nagyformátumú fejlesztésekor ismét Munkácsy Mihály áll a középpontban. A múzeum pedig 

– a Munkácsy negyed koronaékszereként – igyekszik a leginkább kitenni magáért. 2019. 

február 20-án, a festő születésének 175. évfordulóján ünnepélyes keretek között mutattuk be a 

Beszéljünk újra Munkácsy Mihályról! című, gazdagon illusztrált tanulmánykötetünket.  
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A kiadvány anyagának összeállításához olyan szerzőket kértünk fel, akik Munkácsy 

Mihály életművének kutatói, a téma avatott szakértőinek számítanak. A kiadó elvárása a 

megkeresett szerzőkkel, a három művészettörténésszel és a történésszel szemben az volt, hogy 

olyan újdonságokat és érdekességeket tárjanak fel Munkácsy Mihály életművével és 

életútjával kapcsolatban, amelyek a tudományos szakemberek és a közönség érdeklődésére 

is méltán számíthatnak. Kutatásaik eredményét gazdag illusztrációs anyaggal társítva kérte 

intézményünk.  

Fent a könyvborító tervet mutatjuk be; a borító első és negyedik oldala látható a gerinccel. 
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A festőfejedelemről sokan, sokat és sokféle megközelítést képviselve írtak már. 

Könyvünkben a festő élete és művészete szakavatott kutatóinak dolgozatai jelennek meg, 

amelyek az életműhöz kapcsolódó, sajátosan újszerű kérdésfelvetést, az œuvre egy-egy 

speciális témaegységét dolgozzák fel vagy éppen hiánypótló forrásanyagot közölnek. Bellák 

Gábor, Bakó Zsuzsanna és Gyarmati Gabriella művészettörténeti, Czeglédi Imre történeti 

tárgyú dolgozata a korábbiakban nem alkalmazott perspektívából közelít a festő pályájához és 

életéhez. Új fókuszpontok kijelölésével fejtik fel a most, 2019-ben is érdekesnek tűnő 

Munkácsy tematika fonalát.  
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 A Beszéljünk újra Munkácsy Mihályról! című tanulmánykötet szerkesztője Gyarmati 

Gabriella és Martyin Emília, a Munkácsy Mihály Múzeum tudományos és muzeológiai 

osztályvezetője volt. A fenti képen a szerkesztői bevezetőt tartalmazó oldalpár látható. 
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 A tanulmányok mindegyike a szerző portréfotójával és titulusának megjelölésével 

indult. A fenti képen Bellák Gábor művészettörténész blokkjának nyitóoldalai láthatók, lent 

közleményének egy oldalpárja szerepel. 
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 Bakó Zsuzsanna dolgozatának tanulmányfotókkal illusztrált oldalpárján a Munkácsy 

Mihály Múzeum Munkácsy-relikviagyűjteményében őrzött fotók láthatók.  

 

 

 

Czeglédi Imre családtörténeti dolgozatát igyekeztünk átláthatóan és látványosan 

közreadni. 
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 A könyvet 2019. február 20-án, Munkácsy Mihály születésének 175 éves évfordulóján 

mutattuk be a Munkácsy Mihály Múzeum Konferencia Termében.  

  

Ezúton szeretném megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő szíves támogatását, amelynek segítségével a békéscsabai Munkácsy Mihály 

Múzeum egy valóban tartalmas, igényes grafikai kivitelű és szépen nyomtatott könyvvel 

emlékezhetett meg névadó mesteréről szültésének évfordulóján. Önök nélkül nem sikerült 

volna... 

 

A pályázat szakmai beszámolója elérhető a Munkácsy Mihály Múzeum honlapján 

(www.munkacsy.hu) az aktuális pályázatok menüpontban. 

 

Békéscsaba, 2019. április 24. 

 

 

        
 

        Gyarmati Gabriella 

         művészettörténész 

 


















































