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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított,  

vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 

 

Támogatott pályázat: Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve VI. megjelentetése Négy 

sávon. A Munkácsy Mihály Múzeum régészeti kutatásai az M44 nyomvonalán címmel 

Pályázati azonosító: 204188/00534 

Elnyert támogatás: 400.000 Ft 

Szakmai felelős: Dr. Bácsmegi Gábor 

Elszámolási határidő: 2019. március 1. 
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Szakmai vonatkozások, tapasztalatok 

 

A Munkácsy Mihály Múzeum kiadványozási stratégiája 2013-ban változott meg. Azóta a 

hagyományosnak számító évkönyvforma helyett egy-egy téma tudományos igényű, 

ismeretterjesztő stílusban írt feldolgozása jelenik meg évente, minden decemberben. 

2018-ban a régészet témakörében készült el az évkönyv. Ebben az évben fejeződött be a 

Munkácsy Mihály Múzeum egyik legnagyobb ásatássorozata, mely az M44-es főút építéséhez 

kapcsolódott, így adta magát az ötlet, hogy ennek a munkának az eredményeit mutassuk be a 

nagyközönségnek. Azonban nemcsak egy-egy ásatás beszámolóját ismertetjük, hanem 

bemutatjuk azt az utat, melyet a feltárások során bejártunk az előkészítő munkálatoktól 

kezdve egészen a leletek restaurálásáig. Az elkészült kötet egyik fő célja bemutatni, hogy mit, 

miért és hogyan dolgoznak a régészek. Ezek a fejezetek adják a kötet első részét. A második 

részben - itt is szakítva a hagyományokkal - nem kronologikus sorrendben mutatjuk be az 

ásatási eredményeket, hanem elindulva Szarvasról eljutunk Békéscsabáig. Megállunk minden 

útba eső településen és egy, vagy akár több rövid, érdekes történetet mesélünk, melyekre a 

megtalált leletek alapján következtethetünk.  

Arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint azok a szakemberek írjanak egy-egy témáról, akik 

dolgoztak azon a területen, szerencsére ezt a törekvést maradéktalanul teljesíteni tudtuk. 

Összesen 13 szerző munkáját olvashatjuk a kötetben és egy-egy történet, folyamat 

komplexitását is jelzi, hogy több cikknek is több szerzője van. A kötetben a régészek mellett 

olvashatunk restaurátor, geoinformatikus, palinológus és geoarcheológus által készített 

írásokat is. A Munkácsy Mihály Múzeum munkatársai mellett külsős szakemberek is írtak a 

kötetbe, mindegyikük részt vett az M44-es úthoz kapcsolódó feltárásokban, kutatásokban.  

Az elkészült kéziratok ellenőrzését dr. Felföldi Szabolcs, a SZTE Régészeti Tanszékének 

tudományos munkatársa látta el.  

A szövegeket több mint 100 kép, térkép és rekonstrukciós rajz színesíti és a kötet végén az 

érdeklődők egy hosszú irodalomlistából böngészve mélyíthetik el tudásuk.  

A Négy sávon című kötet megjelenése több hónapos - az ásatásokat is beleszámítva több éves 

- munka eredménye lett, megkoronázva a jól bejáratott szakmai együttműködéseket.  
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Megvalósítás eredményessége 

 

Maga a kötet 160 oldalból áll, és tördelésével olyan szakembert sikerült megbízni, aki már 

jártas a régészeti ismeretterjesztés műfajában: Magyar Milánt, aki a Határtalan Régészet című 

magazinban is ezt a munkafázist végzi. A tárgyfotókat is profi szakember, Lehoczky Péter 

készítette, és a terepi képeknél is igénybe vehettük ifj. Sarusi István képeit. A 

rekonstrukciókat Lónárt Adrienn készítette, míg a belső borítók képei az Archeoline Kft. 

munkái.  

Az évkönyv hivatalos bemutatójára 2018. december 18-án került sor a Városháza 

Dísztermében, mely kb. kétharmadig telt meg erre az alkalomra. A bemutatón már 

hagyománnyá vált, hogy ilyenkor kedvezményes áron vásárolható meg az évkönyv, ez most 

sem történt másként.  

A téma általános jellege miatt az érdeklődés nem korlátozódik csak a békéscsabaiakra, a 

könyv által érintett településekről is kaptunk meghívásokat előadásokra és az évkönyvekre, 

illetve az ország többi részéről is kapunk kéréseket a Négy sávon-nal kapcsolatban. 

A nagyközönség mellett a szakma is érdeklődik az évkönyvvel kapcsolatban, ráadásul a 

Munkácsy Mihály Múzeum - úttörő szerepet vállalva - ezzel a kötettel az ásatási eredmények 

társadalmi hasznosulásának egyik formáját is megvalósította.  

Az évkönyvvel kapcsolatos sajtó és online megjelenések elérési linkjeit mellékeltük a 

beszámolókban. A kötet egy példányát az NKA igazgatósága részére postai úton megküldtük, 

a megítélt támogatást ezúton is köszönjük. A szerződés értelmében a pályázat szakmai 

beszámolóját a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra feltöltöttük, az erről készült igazolást 

csatoltuk. A pályázat során benyújtott nyilatkozat alapján a Munkácsy Mihály Múzeum 

vállalta, hogy 60 darab évkönyvet eljuttat a szakmai társintézményekhez, illetve a hasznosulás 

helye szerinti könyvtárakba; az erről szóló igazolásokat szintén mellékelten küldjük. 

 

 

Békéscsaba, 2019. február 26. 

 

            

        Dr. Bácsmegi Gábor 

         régész 
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Képek a könyvbemutatóról  

 

 
A könyvbemutató közreműködői 

 

 
Dr. Bácsmegi Gábor, a kötet szerkesztője 
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A kötet szerzői 

 

 
A rendezvény kezdete előtti pillanatok 
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A könyvbemutató rendezvény meghívója 
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Online sajtómegjelenések: 

 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egyutt-szaguldhatunk-a-regeszekkel-a-multba-az-

m44-es-uto 

https://behir.hu/negy-savon-az-m44-es-fout-regeszeti-kutatasait-mutatja-be-a-muzeum-uj-

kotete 

https://behir.hu/negy-savon-a-munkacsy-mihaly-muzeum-regeszeti-kutatasai-az-m44-

nyomvonalan 

http://munkacsy.hu/hirek/negy-savon-%E2%88%92-a-munkacsy-mihaly-muzeum-uj-

evkonyve 

https://www.youtube.com/watch?v=fwYx0338LF8 

https://koroshircentrum.hu/2018/12/20/munkacsy-negy-savon/ 

https://koroshircentrum.hu/2018/12/18/negy-savon-sajtotajekoztato/ 

https://www.gyulaihirlap.hu/123309-kalandozasok-az-m44-es-nyomvonalan 

https://hu-hu.facebook.com/events/292106871413516/ 

http://visitbekescsaba.com/hu/esemeny/negy-savon-unnepi-konyvbemutato/ 

https://www.evensi.com/egy-avon-unnepi-onyvbemutato-szechenyi-utca-belvaros-eescsaba-

eescsabai 

https://koroshircentrum.hu/2018/12/11/regeszeti-evkonyv/ 

http://munkacsy.hu/?p=3236 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-evkonyvet-mutat-be-a-munkacsy-mihaly-

muzeum-165981 

https://behir.hu/csabaimerleg/adat/dokumentumtar/web_csm_23.pdf (14. oldal) 

 

 

 

 

 



 9 

Békés Megyei Hírlap 2018. 12. 20. 
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Csabai Aktuális 2018. 12. 07. 
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Békéscsabai Karácsonyi Vásár lapja 
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Gyulai Hírlap 2018. 12. 14. 
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Szarvas és Vidéke 2018. 12. 13. 
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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 Salgótartján 

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 Veszprám 

31. Göcseji Múzeum könyvtára Zalaegerszeg 

32. Viski Károly Múzeum Kalocsa 



33. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 

34. DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványa 

35. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Gyomaendrőd 

36. Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Gyula 

37. Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Háza Körösladány 

38. MNM Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Vésztő 

39. Orlai Petrics Soma Gyűjtemény Mezőberény 

40. Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szeghalom 

41. Szabó Pál Irodalmi Emlékház Biharugra 

42. Nagy Gyula Területi Múzeum Orosháza 

43. Tessedik Sámuel Múzeum Szarvas 

44. Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba 

45. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár  Szeged 

+ 20 db a békéscsabai általános és középiskolák könyvtárai számára 

 

 

 






