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A múzeumi átszervezések nyomán a Munkácsy Mihály Múzeum új címmel jelentette meg 

évkönyvét az 1971 óta megjelent Békés Megyei Múzeumok Közleményei című 

tanulmánykötet sorozat folytatásaként. (A BMMK kötetsorozatban 42 év alatt 38 önálló kötet 

jelent meg.) 

Az új struktúrában a Munkácsy Mihály Múzeum – mint megyei hatókörű városi múzeum – új 

kiadványozási stratégiát dolgozott ki, melynek keretében minden évben kiadja a továbbiakban 

is az intézmény évkönyvét. Megváltozott viszont az évkönyv sorozatcíme, Munkácsy Mihály 

Múzeum Évkönyve címmel jelenik meg a korábbi Békés Megyei Múzeumok Közleményei 

cím helyett. Ezzel párhuzamosan tartalmi változtatás is végbement, az eddigi múzeumi 

szakági kutatások egyes eredményeit bemutató tanulmányok helyett tematikus szakmai 

kiadványt kíván kiadni évente az intézmény. 

Az új múzeumi évkönyv első köteteként jelentettük meg Dedinszky Gyula Vidám Csaba című 

békéscsabai anekdota gyűjteményét Mazán László békéscsabai festőművész festményeivel és 

karikatúráival illusztrálva. Dedinszky Gyula, a város történetének és népéletének jeles 

kutatója, evangélikus lelkész volt, aki jelentős kéziratanyagot hagyott az utókorra. A szerző 

Vidám Csaba kézirata 1967-ben került intézményünk Néprajzi Adattárába (nyilvántartási 

száma: 466/1967). A kötet illusztrálására a Képzőművészeti Gyűjteményünkben őrzött Mazán 



László festményeket és grafikákat találtuk megfelelőnek. Mazán László, Dedinszky Gyula 

kortársaként, műveiben páratlan humorral, ironikus rajzokkal, karikatúrákkal ábrázolja a 

csabai emberek világát. 

A könyv bemutatójára 2013. december 12-én 11 órakor került sor a békéscsabai Városháza 

Dísztermében. A bemutatón résztvevő nagyszámú közönség a kötet bemutatásán kívül ízelítőt 

kaphatott a kiadványban szereplő történetekből a Jókai Színház színművészének előadásában. 

A kötetet 1000 példányban jelentettük meg az „Ami csabai…” sorozat keretében. A 

Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve I. kötetét, amely a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával jelent meg, a múzeum kiadványboltjában 2800 Ft-os áron vásárolhatják meg az 

olvasók. 

Az elkészült kiadványt a nyilatkozatban megjelölt közgyűjteményeknek és könyvtáraknak 

eljuttattuk, a visszaigazolások folyamatosan érkeznek. A kiadvány egy példányát az NKA 

Igazgatósága részére postai úton megküldtük. 
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