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Kötetek és tanulmányok 

− Jégszakadás és ’Duna kiáradása – Pest-Buda, 1838. (Az árvíz 150. évfordulójára készített 

emlékkiállítás katalógusa, Budapest, 1988. – a kötet szerkesztése, tanulmány és a katalógus 

leírásainak egy része.) 

− Dokumentumok a pest-budai nagy árvíz történetéből (Budapest, 1988. - a kötet szerkesztése, 

tanulmány, forráselemzések és jegyzetek) 

− „Budapestnek árvíz ellen megóvásáról” A Magyar Tudós Társaság pályázata az 1838. évi 

árvíz után (in: Pest-budai árvíz, 1838 c. tanulmánykötet, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 

1988.) 

− Vásárhelyi Pál és a reformkori mérnökgeneráció. Kiállítási katalógus és tanulmánykötet, 

Budapest 1995. (szerkesztés és a Mérnöki irányzatok a reformkorban c. tanulmány megírása) 

− Az 1876. évi árvíz és a fővárosi Duna-szakasz szabályozása (1991., proscript, 

dunamuzeum.hu) 

− Mérlegen a Tisza-szabályozás (elemző tanulmányok, Budapest, 1992. - szerkesztés) 

− A Bodrogköz vizeinek szabályozása a 19. században (szlovákul) 

− Konzervativizmus és felvilágosodás egy 18. századi gazdasági kérdésben. Orczy Lőrinc és 

Barcsay Ábrahám verses levelezése a Tisza szabályozásáról (1994., proscript, 

www.dunamuzeum.hu) 

− „Időt vesztegetni pedig nem szabad” – Vízügyek a dualizmus korában  (1996., proscript, 

dunamuzeum.hu) 

− A fertődi Eszterházy kastély barokk víztornya (1997., proscript, dunamuzeum.hu) 

− Polgári képek a birodalmi Dunáról, avagy egy művészeti eljárás születése (in: Limes 

1997/1.) 

− Víz, víz, víz (Baross Gábor és a vízügyek, in: Baross Gábor emlékkönyv – Budapest, 1998.) 

− Csath B. – Deák A. – Fejér L. – Kaján I.: Magyar vízügytörténet (tanulmánykötet és főiskolai 

jegyzet, Eötvös József Főiskola, szerk.: Szlávik Lajos, Baja 1998. – négy tanulmány a kötetben: 

1. Egy tudomány születése, 2. Árvizek és törvények, 3. Kinyitni az ország kapuit, 4. Egy 

sikertörténet – a Magyar királyi Öntözésügyi Hivatal) 

− Vizeink krónikája (szerk.: Fejér László, Budapest, 2001. – szakcikkek a kötetben) 

− Árvíz az operettszínpadon – 1950-ben (a Magyar Múzeumi Történész Társulat évkönyvében, 

2005.) 

− Műveltség, hatalom és reprezentáció a 17-18. században. - A Batthyányak évszázadai. 

(Kiállítás a Szombathelyi Képtárban) In: Történeti Muzeológiai Szemle 6. (Budapest, 2006.) 

− Dr. Nagy László: Az 1896. évi árvizek (Budapest, 2007. - a kötet szakmai lektorálása) 

− Múzeumépítészet a gyakorlatban – avagy múzeumi emberként hogyan fogjunk 

múzeumépületünk átalakításába, tervezésébe? In: Múzeumi vezetési ismeretek (MOKK 

tanfolyam-jegyzet). Szentendre 2008. 

− A kerületalapító Herrich Károly "kétarcú" munkássága – In: Mérlegen a múlt. Írások Budapest 

XVIII. kerületének történetéből, Bp.: PIHGy, 2010. 

http://www.dunamuzeum.org.hu/
http://www.dunamuzeum.org.hu/
http://www.dunamuzeum.org.hu/
http://www.dunamuzeum.org.hu/


− A szegedi királyi biztosi hivatal iratai 1880 – 1883. (szerk. Zombori Istvánnal közösen), Móra 

Ferenc Múzeum, Szeged 

− Elnöki beszámoló az NKA Múzeumi Kollégium 2007-2009. évi munkájáról - Múzeumi 

közlemények 2010./1. 

− Kiállítás tervezés és az NKA. In: Kiállítás-rendezés A-Z-ig: Az ötlettől a megvalósításig a 

közoktatás szolgálatában. Oktatási segédanyag. MúzeumIskola 6.  MOKK, Szentendre 2010. 

− Látványterv, design, arculat, belsőépítészet, installáció - a múzeumi szakember és az építész-

látványtervező beszélgetése. In: Kiállítás-rendezés A-Z-ig: Az ötlettől a megvalósításig a 

közoktatás szolgálatában. Oktatási segédanyag. MúzeumIskola 6.  MOKK, Szentendre 2010. 

− Az informatika múzeumi alkalmazásának teendői az elkövetkező években – In: Élmény és tudás. 

Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában című MOKK, Szentendre, 2010. 

− Érdekek és ellentétek – árvízvédelem és gazdálkodás. In: Történet – Muzeológia. A 60 éves 

Veress László tiszteletére. Miskolc, Hermann Ottó Múzeum. 

− A múzeumépítészetről In: Múzeumi Közlemények 2010./2. 

− A Hídember függővasútja. A gépkorszak első napjai a Magyar Műszaki és Közlekedési 

Múzeumban – magyarmuzeumok.hu/tárgy 

− Kötelező olvasmány(ok). Két könyv a kiállításrendezésről – magyarmuzeumok.hu/műhely 

− Vargabetű. A múzeumi látogatókat megillető kedvezmények változásáról – 

magyarmuzeumok.hu/téma 

− A Soroksári Duna-ág elzárása és az 1876. évi árvíz. In:  Tóth Arnold (szerk.): Néprajz - 

muzeológia: Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére 

(Miskolc, 2012) p. 567 – 579. 

− A mérnöki gondolkodás kialakulása és első emlékei Magyarországon. In: Csáki Krisztina 

(szerk.): A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Évkönyve 1. 2009-2011 (Budapest, 2012) 

p. 86 – 94. 

− „Óh, ha látnák nagypapáék, Gázzal főzni – gyerekjáték!” Egy zalaegerszegi családi 

fénykép – és ami mögötte van... Zalai Múzeum 25. (Zalaegerszeg 2020.) p.299 – 308. 

 

Kiállítások 

− Bél Mátyás emlékkiállítás - 1986. Siófok (időszaki kiállítás forgatókönyv: Deák Andrással, 

rendezés) 

− Dédanyáink Balatonja - 1987. Siófok (időszaki kiállítás forgatókönyv és rendezés) 

− Jégszakadás és ’Duna kiáradása – Pest-Buda, 1838. (Az árvíz 150. évfordulójára készített 

emlékkiállítás  a Budapesti Történeti Múzeumban, 1988. (forgatókönyv és rendezés Létay 

Miklóssal közösen) 

− Utazás a Dunán az Osztrák Magyar Monarchiában – 1989. Esztergom (állandó kiállítás 

forgatókönyv és rendezés) 

− Magyar bábtörténet – 1989. Narodné Muzeum, Prága (időszaki kiállítás belső építészeti terv 

és rendezés, forgatókönyv: Mészáros Emőke) 

− Kálmán Imre emlékkiállítás – 1990. Siófok, Kálmán Imre Múzeum (állandó kiállítás belső 

építészeti terv és rendezés) 

− Lisszabon Expo-1998 – a magyar pavilon interaktív elemének tervezése, kialakítása, a munkák 

helyszíni irányítása 



− Zalavár, történeti emlékhely kiállítóháza – 2000. Zalavár (állandó kiállítás forgatókönyv, belső 

építészeti terv és rendezés) 

− Víz-idő (a Duna Múzeum állandó kiállítása) – 2001. Esztergom (forgatókönyv dr. Deák 

Andrással közösen, belső építészeti tervek és rendezés) 

− Deák Ferenc-zsilip Múzeum – 2002. Baja (állandó kiállítás forgatókönyv és rendezés) 

− A Körös-vidék természeti képe (a Körös-Maros Nemzeti Park látogatóközpontjának állandó 

kiállítása) – 2003. Szarvas (forgatókönyv, belső építészeti terv és rendezés) 

− Az állami vízgazdálkodás 50 éve – 2003. Esztergom, Duna Múzeum (időszaki kiállítás 

rendezés, forgatókönyv dr. Deák Andrással közösen) 

− „Azért a víz az úr...” Bereg az árvíz előtt és után – 2004. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum (időszaki kiállítás belső építészeti terv és rendezés, forgatókönyv Páll Istvánnal 

közösen) 

− Esztergom, 1956. - 2006. Esztergom (időszaki kiállítás belső építészeti terv, forgatókönyv 

Némedi Csabával közösen) 

− 56.hu – 2006. Budapest, Petőfi Csarnok (időszaki kiállítás forgatókönyv, belső építészeti terv 

és rendezés) 

− Pásztorvilág a Hortobágyon – 2006. Hortobágy (állandó kiállítás forgatókönyv, belső 

építészeti terv és rendezés) 

− A Hortobágy természeti képe – 2007. Hortobágy (állandó kiállítás belső építészeti terv, 

rendezés Szalkai Tímeával közösen) 

− Örök reneszánsz – a megújulás technikája – 2008. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 

Budapest (időszaki kiállítás belső építészeti terv és társrendezés Bertáné Varga Judittal közösen)  

− 110 év – 110 tárgy – 2009. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Budapest (időszaki 

kiállítás társrendezés Kócziánné Szentpéteri Erzsébettel közösen) 

− Mozgásban! - a Hídember gépei – 2010. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Budapest 

(időszaki kiállítás forgatókönyv, belső építészeti terv és rendezés) 

− A Lajta, Zoltán és Neszmély gőzhajók állandó kiállítása – 2010. Neszmélyi Hajóskanzen 

(forgatókönyv, interaktív fejlesztések, belső építészeti terv) 

− Minden energia! - 2010. Paks, Energiapark (állandó kiállítás forgatókönyv, interaktív 

fejlesztések – csak terv készült!) 

− Kreatív Magyarország – Mérnöki Tudás – 2011. Brüsszel, Magyar Kulturális Intézet (időszaki 

kiállítás forgatókönyv és társrendezés), a kiállítás forgatókönyve és tervezése 

− A Mikó-vár története – 2012. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda  (állandó kiállítás belső 

építészeti terv és rendezés) 

− A zalaegerszegi zsidóság élete és tragédiája – 2013. Zalaegerszeg, zsinagóga (állandó 

emlékkiállítás komplex terve) 

− '56-os emlékpont a zalaegerszegi volt ÁVH laktanyában – 2017. Zalaegerszeg (állandó 

emlékkiállítás koncepció és belső építészeti terve) 


