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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
Kelet Népe ’80– A Sebes-Körös hídjától az Adler nyomdáig 

 
Mottó: ”Könnyű arról írni, ami a szívünkben él, és aminek létezését a lélek félti, őrzi, vigyázza. 
Nincsen Biharban egyetlen falu sem, amit én ne ismernék, ne szeretnék. Nincsen olyan folyója, ere, 
hajlata, amelynek hol áradó, hol apadó vize ne itt zúgna által, a véremen.” 
 
Alapkoncepció-a pályázat céljának megvalósulása 
1935 októberében három paraszti származású író-Barsi Dénes, Sinka István és Szabó Pál új 
folyóirat kiadására vállalkozott. Komádi mellett a Sebes-Körös hídján döntötték el, hogy a 
folyóirat neve Kelet Népe lesz. Az induláshoz szükséges pénzt Barsi Dénes menyasszonyának 
hozománya biztosította. A folyóirat első számait a berettyóújfalui Adler nyomdában 
nyomtatták. A nyomda abban az épületben működött, amely jelenleg a Bihari Múzeumnak ad 
otthont. 
Az időszaki kiállítás célja az volt, hogy a 80 évvel ezelőtt történt lapalapításnak méltó emléket 
állítson, ugyanakkor az egyik alapító- Sinka István személyén keresztül kapcsolódjon a Sinka 
István Városi Könyvtár alapításának 65 éves évfordulójához. A Bihari Múzeum és a Sinka 
István Városi Könyvtár 2013 óta összevont intézményként működik, az összekapcsolódó 
rendezvények ezért is indokoltak. 
A kiállítás témája beilleszthető a magyar irodalom érettségi regionális kultúra témakörébe, így 
látogatóként számítottunk Berettyóújfalu város három középiskolájának tanulóira. A városi 
könyvtárban évek óta két nyugdíjas olvasókör is működik, akik heti rendszerességgel 
találkoznak, és mindig valamilyen irodalmi témát dolgoznak fel.  
A vándorkiállítás látható volt a témához kapcsolódó településeken-Biharugrán, Vésztőn, 
Komádiban és Dunaújvárosban. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozást 
szintén megtartottuk ezeken a településeken is.  
 
A kiállítás megnyitó időpontja: 2015. október 19., hétfő 14 óra 
A kiállítás nyitva tartása: 2015. október 19–2016. január 11. 
A kiállítás helye: A Bihari Múzeum időszaki kiállítóterme 
A programok (múzeumpedagógiai foglalkozások, irodalmi est) a múzeum előadótermében 
zajlottak, az intézmény Sinka István Városi Könyvtári egysége egy jubileumi programmal, 
előadással kapcsolódott a kiállításhoz a nyitvatartási idő alatt. A kiállított anyagot először a 
bihari-békési helyszíneken végül Dunaújvárosban láthatta a nagyközönség. A vándorút 2016. 
május 31-én fejeződött be. A vándorkiállítás végén az anyag a Bihari Múzeumban kapott 
állandó helyet, ahol a későbbiekben is felhasználjuk az érettségi felkészítő foglalkozásokon. 
 
Vándorkiállítás  helyszínei: 
Komádi (könyvtár olvasóterem) 2016. január 20-február 28. 
Vésztő (Sinka István Művelődési Központ) 2016. március 22-április 4.  
Biharugra (Szabó Pál Emlékház) 2016.április 5-április 28. 
Dunaújváros (Intercisa Múzeum) 2016. május 9-május 30. 
 
 
 



Látogatók száma: több mint 2000 fő az öt helyszínen.  
Ebből Berettyóújfaluban: kb. 600 fő,  
Biharugrán: kb. 200 fő 
Komádiban: kb. 400 fő 
Vésztőn: kb. 300 fő 
Dunaújvárosban: kb.600 fő tekintette meg a kiállítást. 
 
A kiállítás címe: KELET NÉPE ’80 - a Sebes-Körös hídjától az Adler nyomdáig 
Tematikus egységek a kiállításban: 
 
Installáció: A Sebes-Körös hídja megépítve rajta Szabó Pál, Sinka István és Barsi Dénes 
kerékpárral. (felöltöztetett bábuk, jelezve a 3 költőt és egy műtárgy kerékpár).  1 tulipános 
láda (néprajzi gyűjtemény) jelzi Barsi Dénes menyasszonyának hozományát, amiből fizették a 
Kelet Népe folyóirat első számainak kiadási költségeit.  
A híd hátterében 130x180 cm molinón a Sebes-Körös partjáról készült színes fotó lenyomat. 
Digitális technika: projektorból falra vetítve a tulipános ládából felfelé „száll” a szöveg és a 
képi anyag, a stafírung darabjai animált képen kivetítve. 
Tablók: 4 db műanyag tabló-méretük: 100 x 200 cm, minden tablón alul egységesen a Kelet 
Népe címlap részletének linómetszett lenyomata. A tablók SINKA ISTVÁN, SZABÓ PÁL, 
BARSI DÉNES munkásságát mutatják be fotók segítségével, a negyedik tabló ADLER 
JÓZSEFről és a berettyóújfalui nyomdáról ad információkat. 
Tárlóban: A három alapító néhány relikviája (kölcsönzés Vésztőről, Dunaújvárosból, 
Biharugráról). 
Fotónagyítások: 13 db fekete-fehér fénykép A2 méretre felnagyítva a falon elhelyezve 
 
A tablók anyagát, a kéziratokat, fotókat, néhány kötetet az együttműködő kiállítóhelyek és 
múzeumok gyűjteményéből kölcsönöztük, a nyomdai présgépet az ebesi Széchenyi Ferenc 
Tájmúzeum bocsátotta rendelkezésünkre a berettyóújfalui kiállítás idejére, s a 
múzeumpedagógiai foglalkozások mellett a nagyközönség is készíthetett és vihetett haza 
„Kelet népe” címlapot. 
 
 
A kiállítás hasznosulásának értékelése:  
A kiállítás létrehozásakor a fő cél az volt, hogy minden látogató megtalálja a maga információját és 
adatok helyett a hagyományos kiállítási elemeket látványosan és interaktívan, a mai igényekhez 
igazodva mutassuk be Bihar irodalomtörténetének egy kicsi, de annál fontosabb szeletét.  
A kiállítás erőssége, hogy új látogató csoportokat tudott megszólítani pl. rendőrök, 
középiskolások. Az egymásra épülő programok eredményeként a helyi gimnázium szinte 
valamennyi osztálya meglátogatta a kiállítást, és a pedagógusok ebben az évben a kiállítás 
témáját érettségi tétellé is tették. A kisebb korosztály is megtalálta a maga lehetőségeit- a 
foglalkozáson elkészíthették a Kelet Népe linómetszet lenyomatát. A korabeli présgépet sok 
általános iskolás is kipróbálta. Vándorkiállításként elvittük az alapítókhoz köthető 
településekre. Az irodalmi témájú kiállítás bemutatja a Kelet Népe folyóirat 80 évvel ezelőtti 
bihari alapítását. Komádiban, Biharugrán, Vésztőn és Dunaújvárosban éltek az alapítók. A 
Bihari Múzeum épületében működött egykor az a nyomda, amelyben a lap első számait 
kinyomtatták.  
Az irodalmi gyűjtemény részét képezi Szabó Pálnak, a folyóirat egyik alapítójának néhány 
kézirata, valamint a Kelet Népe folyóirat egyes számai. Ezen kívül a kiállításhoz szükséges 
anyagokat a járási múzeum feladatkörrel szinkronban, a környékbeli településekkel 
együttműködve gyűjtöttük össze. Szabó Pálról, Biharugráról, Sinka Istvánról, Vésztőről, Barsi 



Dénesről Dunaújvárosból kutattunk információkat, kaptunk kölcsön kiállítási anyagokat, 
tárgyakat, dokumentumokat. A kiállítás vándorkiállításként 2016. május végéig 1-1 hónapig 
volt látható az együttműködő kiállítóhelyeken, múzeumban.  
Valamennyi helyszínen a kiállítás díjtalanul volt látogatható. A múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat is díjtalanul tartotta Szémánné Veres Gabriella irodalmi muzeológus, 
múzeumpedagógus.  
 
 
A kiállítás kapcsolódva a Múzeumok Őszi Fesztiválja, valamint a Bihari Népfőiskola 
Művelődés hete tanulás ünnepe rendezvényekhez széleskörű látogató csoportokat szólított 
meg. A megnyitón megzenésített Sinka István verseket hallgathattak a résztvevők, majd 
Takács Miklós egyetemi adjunktus ismeretterjesztő előadást tartott a Kelet Népéről.  
Az Irodalomtanárok Éjszakáján október 19-én a pedagógusoknak mutattuk be a kiállításhoz 
készült múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet.  
Október végén „Múzeumi helyszínelés”-re hívtuk a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
dolgozóit. A rendezvény csapatépítő jellegű volt, valamint a múzeumba új látogató réteget 
vonzott. Hagyományos családi múzeumi délutánunkon a családokat „Nagy rajzolás”-ra 
hívtuk, ahol hatalmas molinón a múzeumi élményeiket rajzolták meg. A vászonra a Kelet 
Népe folyóirat címlapja is felkerült.  
Múzeumpedagógiai foglalkozásra felső tagozatos és gimnáziumi osztályok érkeztek. A Bihari 
Múzeumban 10 alkalommal 279 főnek tartottunk foglalkozást 
A vándorkiállítások megnyitóit valamilyen helyi eseményhez kapcsolódva─ pl. Komádiban a 
Magyar Kultúra Ünnepe tiszteletére─ rendezték meg.  
A vándorkiállítás helyszínein (Komádiban, Vésztőn, Biharugrán szintén tartottunk 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat. 
 
Komádi: 2016. 01.20.-58 fő 
Vésztő: 2016.03.22.-86 fő 
Biharugra:2016.04.05. 120 fő 
Dunaújváros: 2016. 05.09-49 fő 
 
 
 
 
A Bihari Múzeum 2015-ben múzeumpedagógiai füzetsorozatot indított, aminek 3. 
kiadványa a Kelet Népe kiállításhoz készült, 12 oldalas foglalkoztató füzet készült A/5 
formátumban, színes borítóval, belül fekete-fehér nyomtatással 300 példányban. A kiadvány 
felső tagozatos általános iskolások és középiskolások számára összeállított információkat és 
játékos feladatokat tartalmaz. A füzetből megismerhetik azokat a településeket, ahonnan az 
alapítók származnak, a népi írókról készült összeállításban a hiányos szöveg kiegészítésével 
ismerhetik meg a népi író mozgalom főbb céljait, törekvéseit, majd az alapítók személyéről és 
munkásságáról szerezhetnek információkat és szópiramis, keresztrejtvény, rajzos feladat, 
szókereső és egyéb játékos feladatok segítségével mélyíthetik el az ismereteket. A füzetet 
ingyenesen kapták meg a foglalkozáson résztvevők. 
 
 
 
 
 
 





MELLÉKLETEK: 
 

1. A kiállítás a Bihari Múzeum időszaki kiállítótermében: 
 
  



 
 



2. A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények: 
 

Kiállításmegnyitó 2015. október 19. 
  
 



3. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások: 
 

 
 



4. A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények: 
 

 
 
 

Nagy Rajzolás - 2015. október 24. Múzeumi helyszínelés – 2015. november 10. 

Irodalomtanárok éjszakája – 2015. november  2. 



5. A vándorkiállítások helyszínei: 
 

 
 
 

Vésztő – 2016. március 22. Komádi – 2016. január 20. 

Biharugra – 2016. április 5. 

Dunaújváros – 2016. május 9. 



6. A kiállításhoz kapcsolódó foglalkoztatófüzet: 
 

 
 



 



7. Meghívók, plakátok 
 
 
 
 

 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



8. Sajtómegjelenések 
 
 

Berettyóújfalu - Berettyóhír 
http://berettyohir.hu/kultura/a-szellemi-pezsges-kiteljesedeset-a-kelet-nepe-mutatja-a-legszebben.html 
 
 
Berettyóújfalu - Berettyó Televízió 
http://berettyotv.hu/index.php?oldal=&kateg=&id=783 
 
 
Berettyóújfalu - A Vörös Postakocsi online 
http://www.avorospostakocsi.hu/2016/02/11/hidak-a-mult-es-a-jovo-fele/ 
 
 
Berettyóújfalu - Bihari Múzeum 
http://www.biharimuzeum.hu/muzeum/hirek/kelet-nepe-80---idoszaki-kiallitasmegnyito 
 
 
Komádi – Biharlap.hu 
http://www.biharlap.hu/hir/20225/-Mint(a)-nagymamanal-kiallitas.html 
 
 
Dunaújváros Online 
http://duol.hu/hirek/idejott-a-kelet-nepe-1767582 
 
 
Dunaújváros város honlapja 
http://dunaujvaros.com/hirek/201605/kelet_nepe_vandorkiallitas_a_muzeumban 
 
 
Dunaújváros Televízió 
https://www.youtube.com/watch?v=mT-5k9LtJ1g 
 
 
 
 
 
 



 



Kelet Népe 80’ A Sebes‐Körös partjától az Adler nyomdáig c. időszaki kiállítás  

Forgatókönyv 

Bihari Múzeum Időszaki kiállítóterem  
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.  
Megnyitó: 2015.október 19. 

Látogatható: 2014. október 19‐2016. január 10. 

 Az időszaki kiállítás ajtaja előtt Barsi Dénes íróasztala (Intercisa Múzeum tulajdona) rajta a 

kiállítás vendégkönyve 

o Felirata: Barsi Dénes íróasztala (L.sz.nélkül) 

 Az időszaki kiállítóterem ajtó tokjában a kiállítás címtáblája. (lásd mellékletben) 

Az időszak kiállítóteremben balról jobbra haladva: 

o a falon: szövegrészlet Szabó Pál: Nyugtalan élet c. regényéből 

mellette a sarokban a  mennyezetre felfüggesztve 130x180 cm színes 

fotónagyítás a Sebes‐Köröst ábrázolja. 

A fotó előtt installáció a Sebes‐Körös hídja faépítmény, mögötte fekete 

kerékpár és három bábu zakóban, fekete nadrágban és csizmában ( l.sz. 

nélkül)─Szabó Pált, Sinka Istvánt, Barsi Dénest szimbolizálja. 

 A földön tulipános láda kinyitva, benne néhány ing, vászonterítő utal a kelengyére. 

 A tulipános láda feletti falon kivetítve animáció szövege: 

„Majd a jegyző kifizeti”─ Komádiban ma is élő szófordulat, mely az alapítás körüli anyagi 

viszonyokra utal. 

A szükséges pénzt Barsi Dénes hozta, aki menyasszonya hozományát ajánlotta fel. Barsi a 

komádi jegyző lányát, Vályi Rózát vette feleségül. A szöveg mellett ingek, régi bankók és a 

Kelet Népe folyóirat címlapjának fotói „úsznak fel a képen”. 

 A bejárattal szemközti falon, az ablakok előtt helyezkednek el Barsi Dénes, Szabó Pál, Sinka 

István tablói. 

 Barsi Dénes, az ötletadó (a tabló képét lásd a mellékletben, a leírásnak megfelelő sorrendben) 
 

 Szabó Pál, író politikus (a tabló képét lásd a mellékletben, a leírásnak megfelelő sorrendben) 
 

 Sinka István, költő, író (a tabló képét lásd a mellékletben, a leírásnak megfelelő sorrendben) 
 
 

 A bejárattól  jobbra  található  falon  az  alapítók  életéről  készült  fekete‐fehér  fotónagyítások 
láthatók. (A dunaújvárosi Intercisa Múzeum és a Bihari Múzeum gyűjteményéből) 
 

 Az Adler tabló előtt állványon projektor és alatta laptop az animáció vetítésére 
 

 

 A bejárattól balra az ablak előtt helyezkedik el az Adler Józsefről készült tabló (a tabló képét 
lásd a mellékletben) 
 

 A  tablótól  jobbra,  asztalon  elhelyezve  nyomdai  présgép  látható  a  múzeumpedagógiai 
foglakozások kiegészítésére. ( Széchényi Ferenc Kistérségi Tájmúzeum, Ebes tulajdona) 
 



 

 Az ajtó mellett jobbra Barsi Dénes íróasztala, rajta a kiállítás vendégkönyve 
 

 A  bejárattal  szemben,  a  terem  közepén  három  hatszögletű  tárló  található  kör  alakban 
egymáshoz illesztve.  
 

 

 

 

 1. tárló: 6 db Kelet Népe folyóirat:    1935. október (Intercisa Múzeum) 
  1935. november (Intercisa Múzeum) 

  1935. december (BM VII.2002.6.) 

   1936. január (Intercisa Múzeum) 

  1936. április (Intercisa Múzeum) 

  1937. október (Intercisa Múzeum) 

 

Feliratok:  Kelet Népe első számai 

  Kelet Népe későbbi számai 

 

 2. tárló: 

 Szabó Pál személyes tárgyai:   Levél Barsi Dénes írónak Szabó Páltól, 1957.márc.  

                                                         02. (Intercisa Múzeum, Dunaújváros) 

  Útlevél Magyar Királyság (Szabó Pál Irodalmi  

  Emlékház, Biharugra) 

                Diplomata útlevél (Szabó Pál Irodalmi Emlékház,  

  Biharugra) 

 

                Szabó Pál karórája vászonszíjjal (Szabó Pál Irodalmi  

  Emlékház, Biharugra) 

Szabó Pál szemüvege (törött) tokkal (Szabó Pál 

Irodalmi Emlékház) 

Szabad Szó folyóirat,1939.március 19. (Szabó Pál 

Irodalmi Emlékház, Biharugra) 

 

Szabó Pál: Ahogy lehet c. könyve dedikálva Barsi 

Dénesnek a dedikációnál kinyitva (Intercisa Múzeum, 

Dunaújváros) 

 

Barsi Dénes személyes tárgyai:   Barsi Dénes írógépe (Intercisa Múzeum,   

Dunaújváros) 

 

Barsi Dénes gyászjelentése (Intercisa Múzeum, 

Dunaújváros) 

 



Barsi Dénes─Magyar Újságírók Országos Szövetsége 

igazolvány (Intercisa Múzeum, Dunaújváros) 

 

Barsi Dénes Magyar Írók szövetsége igazolvány 

(Intercisa Múzeum, Dunaújváros) 

 

Harcsa Dénes Polgári személyi lap (Intercisa 

Múzeum, Dunaújváros) 

 

Magyar Parasztélet, 1946. szeptember 29. folyóirat 

(Intercisa Múzeum, Dunaújváros) 

 

 3. tárló: 

Sinka István személyes tárgyai:    Sinka István kalapja (Sinka István Művelődési 

Központ és Városi Könyvtár, Vésztő) 

 

Cigarettatárca szipkákkal és egyéb dohányos 

eszközökkel (Sinka István Művelődési Központ és 

Városi Könyvtár, Vésztő) 

 

Pálinkás üvegcse (Sinka István Művelődési Központ 

és Városi Könyvtár, Vésztő) 

 

Bronzplakett Sinka István arcképével   (Sinka István 

Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Vésztő) 

 

A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja tagsági 

igazolvány Sinka István részére (Sinka István  

Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Vésztő) 

 

Sinka István: Himnuszok kelet kapujában, kötet 1. 

kiadás (Sinka István Művelődési Központ és Városi 

Könyvtár, Vésztő) 

 

Sinka István: Eltűnik a hóri domb című dedikált 

könyve,1962 (Intercisa Múzeum, Dunaújváros) 

 

A berettyóújfalui Adler nyomda kiadványai a Bihari Múzeum gyűjteményéből:   

  gyógyszertári számla (BM. IV.91.19.) 

  lakásadóra vonatkozó kiszámítási jegyzék                 

(BM.IV.2014.72.186.) 

  Lisztes Étterem étlap(BM.2002.19.2) 

  egyházi adókönyvecske(BM.2014.72.229) 



 

Melléklet: 

 

 

 

 

 

1. A kiállítás címtáblája:          2. 1.tabló: Barsi Dénes, az ötletadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. tabló Szabó Pál, író, politikus        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

3. tabló Sinka István, író, költő 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.tabló Adler(Ács) József, nyomdász 
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