
NKA Arany János 200 A Bihari Múzeum vándorkiállítása című pályázat 

Pályázati azonosító: 204106/02185

Berettyó Kulturális Központ - Bihari Múzeum

Szakmai beszámoló

„gyertek elő, szép regém van”-Arany János balladaköltészete 

Alapkoncepció a pályázat céljának megvalósítása

Arany János Bihar vármegye szülötte, a magyar irodalom kiemelkedő képviselője 200 évvel 
ezelőtt született. A bihari táj és az itt élő emberek, tapasztalatok alakították költészetét is. 
Balladáiban, verseiben gyakran megtörtént események állnak a drámai történetek hátterében. 
Ezek az események ma már a bihari történelem részei.
Az időszaki kiállítás célja az volt, hogy a 200 évvel ezelőtt született költő munkásságának 
kiemelkedő darabjairól (balladákról) méltóképpen megemlékezzen, ugyanakkor a 
berettyóújfalui Arany János Gimnáziummal együttműködve a névadó szellemiségének 
ápolásával a diákok számára is élményszerűen bemutassa Arany János költői nagyságát.

A kiállítás megnyitó időpontja: 2017. szeptember 21. csütörtök 15 óra 
A kiállítás megtekinthető volt: 2017. szeptember 21-2018. január 25.
A kiállítás helye: A Bihari Múzeum időszaki kiállítóterme

.A kiállítás témája kötelező érettségi témakör a magyar irodalom érettségin, így a település 
középiskoláiból nagy számban érkeztek csoportok. Arany János munkássága az általános iskolai 
tananyagnak is része, ezért a berettyóújfalui általános iskolák felső tagozatos osztályai 
rendhagyó irodalom óra keretében tekintették meg a kiállítást.
A kiállítást kiegészítette a Petőfi Irodalmi Múzeum PIM Arany200 c. mozgókiállítása, amely 
interaktív elemeivel Berettyóújfalu főterén állt, így a két látványosság egyszerre volt látható.
A vándorkiállítás az Arany János Gimnáziumban, Létavértesen, Ebesen és Hajdúsámsonban volt 
látogatható. A településeken Arany János nevét viselő oktatási intézmény működik, vagy a 
bemutatott ballada története köthető a helységhez. A vándorkiállítás további helyszíneken is 
látogatható az év további részében összesen 13 helyszínen.

Vándorkiállítás helyszínei és időpontjai:
Létavértes Rozsnyai Helytörténeti Gyűjtemény (2018. február 1-27.)
Arany János Gimnázium (Berettyóújfalu) (2018. március 2-március 09.)
Ebes Széchényi Ferenc Tájmúzeum 2018. március 15-április 15.
Hajdúsámson Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 
(2018. április 16-május 30.)
Látogatók száma:
Berettyóújfalu: 1250 fő 

Létavértes: 243 fő 
Arany János Gimnázium: 800 fő 
Ebes: 1030 fő 
Hajdúsámson: 376 fő
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A kiállítás címe: „Gyertek elő, szép regém van” Arany János balladaköltészete

Tematikus egységek a kiállításban:
Installációk:
A kiállításhoz vezető folyosó átalakítása „erdővé” textil, selyem felhasználásával, valamint a 
lombkorona kialakítása. Ez segít a balladai hangulat megteremtésében, ezen kívül utal Az 
özvegyember árvái c. balladára, amelynek sorai adták a kiállítás címét.

Az ajtó melletti sarokban baloldalon az Ágnes asszony c. ballada patakparti jelenete látható, női 
alak sulykolóval mossa a leplét háttérben folyó képe látható. Az installáció mellett kis állványon 
mp3 lejátszó és fülhallgató, amelyben meghallgatható a ballada.

Az ajtóval szemben bal sarokban A hamis tanú c. ballada installációja látható. A jelenet a Körös 
partot idézi, ahol egy szellem alak van felfüggesztve, valamint a folyóban csónak stilizált 
formája, benne halász figura, valamint összegubancolódott halászháló látható, utalva a 
határperben hamisan esküvő Márkusra és a körösladányi halászokra.

Az ajtóval szemben a jobb sarokban a Tengeri hántás c. ballada eseményei jelennek meg az 
installáción. Kukoricát morzsoló asszonyok, leányok, a háttérben templomtorony építve 
farostlemezből.

Az ajtó melletti jobb sarokban egy történelmi témájú ballada, a Szondi két apródja jelenete 
látható. Sírhalom és rajta kereszt előtte térdelő fiatal fiúk, kezükben. Mögöttük török turbános 
figura fenyegető testtartásban látható.

Minden installáció mellett kis állványon mp3 lejátszó és fülhallgató, amin meghallgatható az 
adott vers az Arany János Gimnázium tanulóinak előadásában.

A mennyezetről a terem közepéről műanyag 100*300cm molinókon ívesen leengedve az 
installációk (sarkok) felé hajlítva a bemutatott versek olvashatók.

Tablók: öt tabló

A terem közepén 4 db 70*100cm tabló található, amelyek fémállványon össze vannak kapcsolva 
és így egy négyszöget képeznek. Ezek a terem sarkai felé vannak fordítva, ahol a bemutatandó 
balladák installációi találhatók. A négy tabló felett egy körgyűrűn elhelyezve tabló látható. A 
tablókon Arany János balladaköltészetéről és azokról a balladákról olvasható információ, 
amelyek az installációkon megjelennek.

Az ajtóval szemközti falon lévő tablón Arany János életének vázlatos összefoglalása olvasható. 

Fotónagyítások:8 db

A falakon Zichy Mihály balladaillusztrációi fekete-fehér 100*150 cm ponyvára nyomtatott 
fotónagyításokon láthatók.

A kiállítás hasznosulásának értékelése:

A kiállítás létrehozásakor a fő cél az volt, hogy a látogatóknak élményszerűen bemutassuk Arany 
János munkásságának egy részletét. A kiállítás a meseszerűséget próbálta hangsúlyozni, ezáltal 
a fiatalabb korosztályhoz közelebb hozni a sokszor komor, tragikus tartalmakkal átszőtt
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történeteket. A tudományos alapú ismeretátadást és az oktatási hasznosságot helyeztük a 
koncepció középpontjába.

A kiállítás hangsúlyozta azokat a körülményeket, amelyek a bihari tájhoz kötik nemzeti 
költőnket, éppen ezért jelentek meg a kiállításban azok a balladák, amelyeknek valós alapja ide 
köthető. Az Ágnes asszony történetét Arany János arról az asszonyról mintázta, akit Geszten a 
Berettyóújfalutól alig 50 km-re eső településen látott állandóan a patakban mosni.

A hamis tanú története szintén környékbeli históriát dolgoz fel, amelyben két falu határperében 
az öreg Márkus hamisan esküszik, miszerint a föld, amelyen áll körösladányi (előtte a csizmájába 
ladányi földet tett). A kiállítás bemutatta, hogy nagy költőnk, Arany János is azon a földön élt és 
szerezte élményeit, ahol mi, a bihari emberek is élünk.

Az installációk az élményszerű befogadást segítik, amely új megközelítését adta az iskolai 
tananyagnak. A bemutatott versek közt nem csak a legismertebb alkotásokat lehetett látni, 
azért, hogy a kiállítás új információkat is adjon a látogatóknak. A látványelemeken túl 
hanghatások egészítették ki a kiállítási anyagot, amely a többszintű befogadást hivatott 
elősegíteni. Az elhangzó verseket a helyi Arany János Gimnázium tanulói adták elő, ezzel őket 
is bevontuk a kiállítás létrehozásába, így még személyesebbé vált a „találkozás” számukra az 
iskola névadójával. A vándorkiállítást az iskolába is elvittük, így a diákok saját munkájukat az 
iskolai helyszínen is meg tudták mutatni társaiknak. A tablókon szereplő információk elméleti 
rendszerezését adták azoknak az ismereteknek, amikre az installációk vizuálisan utaltak. A 
megjelenített balladák kiválasztásakor a helytörténeti utaláson kívül az volt a cél, hogy 
bemutassa Arany János jellegzetes balladatípusait is, valamint a nagyobb balladakorszakait. 
Ezáltal lehetőség volt teljes órák megtartására is a kiállításban, minden iskolatípusban.

A népi témák bemutatása ugyanakkor lehetőséget adott azoknak a néprajzi tárgyaknak a 
megmutatására is, amelyek a XXI. század emberének már nem ismertek, viszont a múltban 
alapeszközei voltak a mindennapi életnek.

A látogatók értékelték a látványos, színes installációkat, szívesen hallgatták a hangfelvételeket. 
A pedagógusok hasznosnak ítélték a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozást.

A kiállítás kísérő rendezvényei:

• 2017 októberében ismeretterjesztő előadás a múzeum előadótermében Arany János 
balladaköltészetéről, a múzeumpedagógiai évnyitón

• A Bihari értékek 7. múzeumpedagógiai füzet bemutatása a tanárok éjszakáján
• 2017 októberében Rendőrök a múzeumban- Interaktív tárlatvezetés a Berettyóújfalui 

Rendőrkapitányság dolgozóinak.
• 2018. januárban PIM Arany200 busz mozgókiállítás a város főterén
• 2018. márciusban szavalóverseny az Arany János Gimnáziumban általános és 

középiskolás tanulók számára

A kiállításhoz készült múzeumpedagógiai program, s ehhez kiadvány.(20*20cm két helyen 
tűzött, 10 oldalas füzet, borító 250g műnyomó, 4+4 szín, bel ív 1+1 szín 120g ofszet) 500 
példányban.
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Promóciós anyag: toll a kiállítás címével és a múzeum lógójával, 500 példányban.

Mellékletek:

1. melléklet fotók: kiállítás a Bihari Múzeum időszaki kiállítótermében
2. melléklet fotó: a kiállításhoz kapcsolódó rendezvények
3. melléklet fotók: a kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetések és foglalkozások
4. melléklet fotók: a vándorkiállítás helyszíneiről
5. melléklet A kiállításhoz kapcsolódó foglalkoztatófüzet
6. melléklet Sajtómegjelenések
7. melléklet Meghívók, plakátok
8. melléklet A kiállítás forgatókönyve
9. melléklet Költségek

Berettyóújfalu, 2018. június 22. Szémánné Veres Gabriella sk. 

irodalmi muzeológus
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1. melléklet A kiállítás a Bihari Múzeum időszaki kiállítótermében
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2. melléklet A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények
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3. melléklet A kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetések és foglalkozások
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4.melléklet A vándorkiállítás helyszínei

Létavértes:

Arany János Gimnázium, Berettyóújfalu
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Ebes:
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Hajdúsámson
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5.melléklet A kiállításhoz készült múzeumpedagógiai füzet

BIHARI ÉRTÉKEK 7.
A Bihari Múzeum múzeumpedagógiai füzetei sorozat

„Gyertek elő, szép regém van" - Arany János balladaköltészete
12-18 éves korosztály számára

írta és szerkesztette:
SZÉMÁNNÉ VERES GABRIELLA 

irodalmi muzeológus

Technikai szerkesztés:
TÓTH ZOLTÁN - LizArt Design

Szakm ai lektor:
KOROMPAINÉ MOCSNIK MARIANNA 

múzeumpedagógus

ISSN 2416-1063 
ISBN 978-615-80724-1-0

Kiadja:

3 J T  BERETTYÓ_ J Y Y  k u l t u r á l i s  K ö z p o n t  

Berettyó Kulturális Központ 
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. 

www.biharimuzeum.hu

Felelős kiadó és a sorozat szerkesztője:
KÁLLAI IRÉN igazgató

Nyomda:
Pán Péter Print Kft.

4033 Debrecen, Gyűrű u. 38.

Berettyóújfalu, 2017.
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6.melléklet Sajtómegjelenések

2017. év.

Bihari Hírlap

1. Szémánné Veres Gabriella: „Gyertek elő, szép regén van"-időszaki kiállítás Arany János 
emlékére". In:Bihari Hírlap XXVII. évfolyam 9. szám /2017. október. 7. oldal. (Az Arany János 
emlékévhez kapcsolódva nyílt irodalmi témájú kiállítás a Bihari Múzeumban. A kiállítás a gazdag 
életműnek egy részét, Arany balladaköltészetét igyekszik bemutatni. )

2. Szutor Mónika. Versek rajzokban. In:Bihari Hírlap. XXVII. évfolyam 11 szám. 2017. december 
11. oldal. (Középiskolás tanulók alkotásaiból tartottak kiállítást a Bihari Múzeumban. A 
Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatunk keretein belül megrendezett tárlaton Arany 
János egyik versének rajzba öntése volt a feladat. )

Bihari Hírlap programajánlata:

1. Bihari Múzeum programajánlója: In:Bihari Hírlap XXVII. évfolyam 9. szám /2017. október. 11.
oldal. Tudástár -szabadegyetem mindenkinek programsorozatunk keretében. Újítók, 
kísérletezők nyomában -Tanárok éjszakája. / Orvossziget Biharban -  130 év orvostörténet. 
/"gyertek elő, szép regém van" című időszaki kiállítás. Arany János balladaköltészete a költő 
születésének 200. évfordulójára emlékezve. / Családi múzeumi délután. Alkotó 
óvodapedagógusok kiállítása-kézműves tevékenység. / Múzeumok Őszi fesztiválja /"hitben 
egymás mellett" -társadalmi együtt élés a vallási tolerancia jegyében. /Mezei virágok 
versmondó gála Költő Nagy Imre születésnapja tiszteletére. / Az ajtó nyitva áll -Múzeumi 
találkozások. A középiskolás diákok számára. / Rejtély a múzeumban. Munkahelyi csapatépítés 
a múzeumban Sinka István balladája nyomán. / Rendhagyó tárlatvezetések munkahelyi 
közösségeknek. Az arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.

2. Bihari Múzeum programajánlója: In:Bihari Hírlap XXVII. évfolyam 10. szám /2017. november.
11. oldal. „Gyertek elő, szép regém van" című időszaki kiállítás megtekinthető. / Családi 
múzeumi délután : múzeumi önkéntesek avatása, Olvass! Kutass! -találd meg a választ! Játékos 
feladatok az Arany János kiállításban. / Kabos Endre-emlékdélután: Koszorúzás és emléktábla 
avatása.

3. Bihari Múzeum programajánlója. In:Bihari Hírlap. XXVII. évfolyam 11 szám. 2017. december
15. oldal. ( „Gyertek elő szép regém van" című időszaki kiállítása megtekinthető 2018 jan. 25- 
ig. / Tudástár -  szabadegyetem mindenkinek programsorozatunk keretében. Téma: 
Gyógynövényeink és hasznosításuk című előadás. / Családi múzeumi délután. Téma: múzeumi 
önkéntesek avatása, karácsonyra készülve-adventi kézműves foglalkozás)

www.berettyohir.hu programajánlója:

1. „Gyertek elő, szép regém van" Arany János balladaköltészete kiállítás . 
In:www.berettyohir.hu 2017. szept. 17. (A Berettyó Kulturális Központ -Bihari Múzeum 
tisztelettel meghívja önt és kedves családját és barátait, a „Gyertek elő, szép regém van"-Arany 
János balladaköltészete című időszaki kiállítás megnyitójára)
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2. Bihari Múzeum októberi programajánlója. Inwww.berettyohir.hu: 2017. szept. 29. (Tudástár, 
Újítók, kísérletezők nyomában-Tanárok éjszakája. / Tudástár, Orvossziget Biharban-130 év 
orvostörténet. / „gyertek elő, szép regém van” című időszaki kiállítás ingyenesen 
megtekinthető. / Családi múzeumi délután. Alkotó óvodapedagógusok kiállítás-kézműves 
tevékenység. / Múzeumok Őszi Fesztiválja, 1. „Hitben egymás mellett”-Társadalmi együtt élés 
a vallási tolerancia jegyében. Konferencia a református óvodák pedagógusai részére. / 2. Mezei 
virágok, versmondó gála Költő Nagy Imre tiszteletére. / 3. Az ajtó nyitva áll-Múzeumi 
találkozások. A középiskolások diákok számára. /4. Rejtély a múzeumban, munkahelyi 
csapatépítés a múzeumban Sinka István balladája nyomán. /5. Rendhagyó tárlatvezetések 
munkahelyi közösségeknek. Az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.

Média:

www.berettyotv.hu

1. Szémánné Veres Gabriella: „Gyertek elő, szép regém van” -kiállításmegnyitó Arany János 
balladaköltészetéről. In:www.berettyotv.hu 2017. szept. 28. ( Arany János elbeszélő 
költeményeit és balladáit tartalmazó, 1941-ben kiadott füzetben lévő gondolattal indult a 200 
éve született költőre emlékező kiállítás megnyitója a Bihari Múzeumban)

www.youtube.com

1. Szémánné Veres Gabriella. „Gyertek elő, szép regém van” -Kiállítás megnyitó Arany János 
balladaköltészetéről. In:www.youtube.com 2017. szept. 28. Szémánné Veres Gabriella: 
„Gyertek elő, szép regém van” -kiállításmegnyitó Arany János balladaköltészetéről. 
In:www.berettyotv.hu 2017. szept. 28. ( Arany János elbeszélő költeményeit és balladáit 
tartalmazó, 1941-ben kiadott füzetben lévő gondolattal indult a 200 éve született költőre 
emlékező kiállítás megnyitója a Bihari Múzeumban)

Berettyó rádió:

1. „Gyertek elő, szép regém van”- Arany János balladaköltészete című időszaki kiállítás 
megnyitója. Adásidő: 2017. szept. 24. In:Berettyó rádió

www.biharimuzeum.hu

1. 2017. szept. 22. In:www.biharimuzeum.hu „ Gyertek elő, szép regém van..” kiállításmegnyitó. 
( Szeptember 21-én nyílt meg a "Gyertek elő, szép regém van" című, Arany János 
balladaköltészetét bemutató időszaki kiállításunk)

2. 2017. okt. 10. In:www.biharimuzeum.hu Arany János balladáiról. Október 10-én a József 
Attila Általános Iskola egy csoportja látogatott el a múzeumba. A gyerekek megtekintették 
Arany János balladaköltészetét bemutató időszaki kiállításunkat.

3. 2017. okt. 27. In. www.biharimuzeum.hu Kiállításmegtekintése dobósárkány készítés. A 
gyerekek megtekintették az alkotó óvónők kiállítását, valamint az Arany János 
balladaköltészetét bemutató időszaki kiállításunkat; kézműves foglalkozás keretében pedig 
dobósárkányt készítettek.
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4. 2017. nov. 07. In. www.biharimuzeum.hu Ellátottak kiállításmegtekinése. a Bihari Szociális 
Szolgáltató Központ ellátottjai jártak a múzeumban. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ 
Orbán Balázs tér 10. alatti ellátottjai a múzeum időszaki és állandó kiállításait tekintették meg.

5. 2017. nov. 13. In. www.biharimuzeum.hu Az Idősek Klubjának látogatása. Helyi Idősek 
Klubjának tagjai látogattak el a múzeumba. A látogatók megtekintették időszaki, valamint 
állandó kiállításunkat.

6. 2017. dec. 06. In:www.biharimuzeum.hu Arany János és a Rettenet Színháza. Csökmőről 
érkezett hozzánk gyerekcsoport. Két foglalkozáson vettek részt a diákok: Arany János balladáiról 
tudhattak meg többet, valamint A retten színháza c. előadást hallgatták meg.

7. 2017. dec. 18. In:www.biharimuzeum.hu Aranyos foglalkozás. Brózik Dezső 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola egy csoportja járt a múzeumban. A diákok az Arany János 
balladaköltészetét bemutató időszaki kiállításunkat tekintették meg.

www.facebook.com A Bihari Múzeum saját faccebook oldala.

1. 2017. szept.11. forrás Bihari Múzeum megosztott a bejegyzést a www.facebook.com oldalán. 
Meghívó. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a "Gyertek elő, szép regém van" című, Arany 
János balladaköltészetét bemutató időszaki kiállításunk megnyitójára szeptember 21-én, 
csütörtökön 15 órára!

2. 2017. szept. 22. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com 
oldalán. Tegnap nyílt legújabb időszaki kiállításunk, Arany János születésének 200 éves 
évfordulója alkalmából, mely január 25-ig díjmentesen látogatható! A kiállítás kurátora 
Gabriella Szémánné Veres

3. 2017. okt. 02. forrás. Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com 
oldalán. Rendhagyó tárlatvezetések munkahelyi közösségeknek! Az Arany János születésének 
200. évfordulója alkalmából a költő balladaköltészetét felidéző „Gyertek elő, szép regém van” 
című időszaki kiállításunkat mutatjuk be munkahelyi közösségeknek a kurátor szeméve.

4. 2017. okt. 04. forrás. Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com oldalán. 
2017. október 2-án múzeumi önkénteseink megismerkedtek az idei Múzeumok Őszi 
Fesztiváljának programjaival, valamint az Arany János balladaköltészetét bemutató időszaki 
kiállításunkkal.

5. 2017. okt. 30. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzését a www.facebook.com 
oldalon. Október 20-án a Bihari Szociális Szolgáltató Központ dolgozói tekintették meg Arany 
János-kiállításunkat.

6. 2017. nov. 13. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzét a www.facebook.com oldalon. 
Családi Múzeumi délután a Bihari múzeumban. Arany kiállítás titkai. Hívunk és várunk 
mindenkit sok szeretettel szombati programunkra.

7. 2017. nov. 14. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzét a www.facebook.com oldalon. 
November 10-én az Idősek Klubja tekintette meg időszaki és állandó kiállításunkat.

8. 2017. dec. 15. forrás: Bihari múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com oldalán.
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Kollégánk ma a Brózik Dezső Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tagintézmény egy csoportjának 
tartott foglalkozást Arany János témában.

Internet:

1. Gyertek ide, szép regém van.." időszaki kiállítás Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából. In. Www.berettyokk.hu 2017. szept. 21.

2. Családi múzeumi délután. In:www.berettyokk.hu 2017. nov. 18. ( Múzeumi önkéntesek 
avatása, játékos feladatok az Arany János kiállításában)

2018. év. Bihari Hírlap cikk:

1. Berettyóújfaluban a 200-as Arany-busz A Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítása. In:Bihari 
Hírlap XXVIII. évfolyam l.szám 2018. jan. 8. oldal. (A kiállítás Arany János életművét. Életét, 
költészetének máig ható eleven erejét versek, képek, hang-és filmvetítések segítségével 
mutatja be. A Bihari Múzeum „Gyertek elő szép regém van" -Arany János balladaköltészete c. 
időszaki kiállítás ezzel egy időben várja az irodalom iránt érdeklődőket)

2. Gyönyörű Tamara. Arany 200 -  Finisszázs Megyei múzeumi szakmai nap a Bihari múzeumban. 
In:Bihari Hírlap XXVIII. Évfolyam 2. szám 2018. február 11. oldal. ( A Bihari Múzeum január 25-én 
záruló az ARANY emlékévhez kapcsolódó kiállítása vándorutra kelt. Ebből az alkallomból várták 
a leendő partnereket, könyvtárakat, muzeális intézményeket.

Írott sajtó:

1„Gyertek elő szép regém van" Arany János emlékkiállítása. In: Hajdúsámson Város 
Önkormányzatának lapja. Sámsoni hírlap. XXIV. évf. 2. szám. 11. oldal.

Média: Berettyó Rádió:

1. ARANY-BUSZ a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása. Helyi aktuális műsor: Adásidő: 2018. 
jan. 18. In: Berettyó rádió.

Www. berettyotv. h u

1. Kállai Irén: Arany 200 Finiszázs. In:www.berettyotv.hu 2018. jan. 22. (A Bihari Múzeum január 
25-én záruló az ARANY emlékévhez kapcsolódó kiállítása vándorútra kelt. Ebből az alkalomból 
várták a leendő partnereket, könyvtárakat, muzeális intézményeket, művelődési házak 
vezetőit, hogy jöjjenek el és vegyenek részt, a múzeumpedagógiai programokat és füzetet 
bemutató szakmai napon a Bihari Múzeum termében. )

www.youtube.com

1. Kállai Irén: Arany 200 Finiszázs. In:www.youtube.com 2018. jan. 22. (A Bihari Múzeum január 
25-én záruló az ARANY emlékévhez kapcsolódó kiállítása vándorútra kelt. Ebből az alkalomból 
várták a leendő partnereket, könyvtárakat, muzeális intézményeket, művelődési házak 
vezetőit, hogy jöjjenek el és vegyenek részt, a múzeumpedagógiai programokat és füzetet 
bemutató szakmai napon a Bihari Múzeum termében. )

Internet:

16

http://www.berettyokk.hu/
http://www.berettyokk.hu
http://www.berettyotv.hu/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


1. A Petőfi Irodalmi Múzeum Vándorkiállítása Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából. In.www.berettyokk.hu 2018. 01. 13.

2. „Gyertek elő, szép regém van" - Arany János balladaköltészete c. kiállítás. Arany János 
Gimnáziumban. In:www.berettyokk.hu 2018. márc. 02.

3. Múzeumi információs nap és kiállításmegnyitó Hajdúsámsonon. 
In:http://mokk.skanzen.hu/muzeumi-informacios-nap-es-kiallitasmegnyitoja. 2018. ápr. ( 
Helyszín: A Petőfi Sándor Városi Könyvtár Közművelődési és Muzeális Intézmény. A Bihari 
Múzeum vándorkiállítása Hajdúsámsonban került bemutatásra. A megnyitó előtt a múzeumi 
információs nap keretében bemutatjuk a MOKK -ot, projektjeit és képzéseit. ) (Arany János 
kiállítás)

4. Küldjön_____hírt!_____-Tárlat és_____információs_____nap_____Hajdúsámsonban.
In:www.haon.hu/hajdúsamson/kuldjon-hirt-tarlat-es-informaciosnap 2018. április.
(Hajdúsámsonban-"Gyertek elő, szép regém van" címmel kiállításmegnyitót és a múzeumi 
információs napot tartottak a napokban Hajdúsámsonban, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
Közművelődési és Muzeális Intézmény kiállítótermében)

www.berettvohir.hu

1. Arany -Busz In:www.berettyohir.hu 2018. jan. 05. ( Meghívó. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
Vándorkiállítása Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 2018. január 13-16. 
között Berettyóújfaluban, a Szent István téren lesz látható. A Bihari Múzeum „Gyertek elő, szép 
regém van" -Arany János balladaköltészete c. időszaki kiállítása ezzel egy időben várja az 
irodalom és Arany János életműve iránt érdeklődőket.

www.biharimuzeum.hu

1. 2018. jan. 17. forrás: www.biharimuzeum.hu Kétnapos „dömping" a múzeumban. Január 15- 
én és 16-án több mint egy tucat csoport tekintette meg az Arany János balladaköltészetét 
bemutató időszaki kiállításunkat. A "teltház" apropója az Arany-busz (Petőfi Irodalmi Múzeum 
vándorkiállítása) városunkba érkezése volt.

2. 2018. jan. 22. forrás: www.biharimuzeum.hu Arany 200- Finisszázs. Január 19-én szakmai 
nap keretein belül búcsúztattuk Arany János balladaköltészetét bemutató időszaki 
kiállításunkat.

3. 2018. febr. 13. forrás:www.biharimuzeum.hu Az Arany kiállítás Létevértesen. Február 12-én 
mutatta be Létavértesen a Rozsnyai István Muzeális Gyűjteményben a "Gyertek elő, szép regém 
van" című vándorkiállításunkat munkatársunk.

4. 2018. már. 10. forrás:www.biharimuzeum.hu Eötvös József Szakközépiskola egy látogatott 
el a múzeumban. A diákok állandó kiállításunkat tekintették meg.

5. 2018. már. 10. forrás:www.biharimuzeum.hu IKSZ -kiállítás. Március 9-én ismét az Eötvös 
József Szakközépiskolából érkezett csoport a múzeumba.
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6. 2018. márc. 19. forrás: www.biharimuzeum.hu Ebesen az Arany - kiállítás. Március 15-én 
nyílt meg Ebesen, a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban a "Gyertek elő. szép regém van" 
elnevezésű vándorkiállításunk.

7. 2018. ápr. 17. forrás: www.biharimuzeum.hu Hajdúsámsonban az Arany János - kiállítás. 
Április 16-n nyílt meg Hajdúsámsonban a Petőfi Sándor Városi Könyvtár Közművelődési és 
Muzeális Intézményben a "Gyertek elő, szép regém van" című időszaki vándorkiállításunk.

8. 2018. jún.0. forrás: www.biharimuzeum.hu Konyáron sz Arany János kiállítás. Június 4-én 
Konyáron, a Kurucz Albert Falumúzeumban nyílt meg "Gyertek elő, szép regém van" című, 
Arany János balladaköltészetét bemutató időszaki vándorkiállításunk.

www.facebook.com

1. 2018. jan. 05. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com 
oldalon. A Petőfi Irodalmi Múzeum Vándorkiállítása Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából. Hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt! Iskolai csoportok számára az időszaki 
kiállításunk megtekintésére.

2. 2018. jan. 08. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com oldalon. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum Vándorkiállítása Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából. Hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt! Iskolai csoportok számára az időszaki 
kiállításunk megtekintésére.

3. 2018. jan. 10. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com oldalon. 
Meghívó. Arany 200 - FINISSZÁZS című megyei szakmai nap rendezvényére.

4. 2018. jan. 13. forrás: Berettyohir.hu megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com oldalon. 
Ötletes, modern, interaktív, röviden így lehetne összefoglalni a Petőfi Irodalmi Múzeum 2017- 
ben a 200 éve született Arany János előtt tisztelgő reprezentatív kiállítását. Ezen a hétvégén az 
Arany János időszaki kiállítást is megtekinthetik a Bihari Múzeumban, mely 10-17 óráig nyitva 
tart!

5. 2018. jan. 15. forrás: Berettyó rádió megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com oldalon. 
Holnap még látogatható Berettyóújfalu főterén „Arany 200 busz" - a Petőfi Irodalmi Múzeum 
mozgókiállítása.

6. 2018. jan. 16. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com 
oldalon. Kétnapos "teltház" a Bihari Múzeumban! Január 15-én 12 csoport (!) tekintette meg 
az Arany János balladaköltészetét bemutató időszaki kiállításunkat, ma pedig tovább folytatódik 
a csoportok érkezése.

7. 2018. jan. 17. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com oldalon. 
Január 15-én és 16-án valóban telt ház volt nálunk, ugyanis a két nap alatt 24 csoport, összesen 
661 fő tekintette meg Arany János kiállításunkat!
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8. 2018. jan. 24. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com. 
2018.01.19-én tartottuk a "Finisszázs" c. programunkat, mely során szakembereknek mutattuk 
be a kiállítást, akik további kiállítási helyszíneket kötöttek le a tárlat számára.

9. 2018. feb. 07. forrás: Rozsnyai Gyűjtemény megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com 
oldalán. Kállítás megnyító, mindenkit szerettetel várunk. A "Gyertek elő, szép regém van" Arany 
János balladaköltészete című vándor kiállításunk kurátora: Szemánné Veres Gabriella, febr. 12- 
én 11 órától mutatja be a kiállítást a Rozsnyai Gyűjtemény galériájában.

10. 2018. feb. 12. forrás: Rozsnyai Gyűjtemény megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com 
oldalán. A "Gyertek elő, szép regém van" Arany János balladaköltészete című vándor kiállítás 
megnyítója, Létavértesen . Közreműködtek: Szémánné Veres Gabriella, Népdalkőr Csormolya 
és Szabó Dávid.

11. 2018. feb. 13. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com. 
2018.02.12-én nyílt Létavértesen az Arany János balladaköltészetét bemutató kiállításunk, ahol 
kolléganőnk múzeumpedagógiai foglalkozást is tartott a résztvevő gyerekeknek.

12. 2018. már. 02. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzését a www.facebook.com. 
oldalán. A "Gyertek elő, szép regém van..."c. időszaki kiállításunk az Arany János Gimnáziumba 
költözött!

13. 2018. már. 04. forrás: Arany János Gimnázum megosztotta a bejegyzést a 
www.facebook.com oldalán. Az Aranyba érkezett az Arany Vándorkiállítás
Március 2-án kiállítás nyílt Arany Jánosról az Arany János Gimnáziumban. Szémánné Veres 
Gabriella Arany balladaköltészetéről beszélt a diákoknak kidomborítva a transzparenseken is 
megjelenített leghíresebb balladák történetének hátterét.

14. 2018. már. 05. forrás: Berettyo hir megosztotta az Arany János Gimnázium bejegyzését a 
www.facebook.com oldalán. Az Aranyba érkezett az Arany Vándorkiállítás
Március 2-án kiállítás nyílt Arany Jánosról az Arany János Gimnáziumban. Szémánné Veres 
Gabriella Arany balladaköltészetéről beszélt a diákoknak.

15. 2018. márc. 19. forrás: Széchenyi Ferenc tájmúzeum megosztotta az albumott a 
www.facebook.com oldalon. "Gyertek elő szép regém van" Arany János balladaköltészete című 
kiállítás megnyitójáról készült album. (Ebes)

16. 2018. márc. 21. forrás: Bihari Múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com 
oldalon. Március 15-én nyílt meg Ebesen, a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban a "Gyertek elő. 
szép regém van" elnevezésű, Arany János balladaköltészetét bemutató vándorkiállításunk.

17. 2018. ápr. 18. forrás: Bihari múzeum megosztotta a bejegyzést a www.facebook.com 
oldalon. 2018.04.16-án Hajdúsámsonban nyílt meg a Gyertek elő szép regém van c. 
vándorkiállításunk. A rendezvényen a kiállításmegnyitó mellett Kállai Irén, Hajdú-Bihar megyei 
múzeumi koordinátor tartott előadást.
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7.meMéklet Meghívók, plakátok

„Este van már, csóka, varjú feketén kóvályog: 
Gyertek elő, szép regéin van, gyermekek, leányok! 

Egy királyról, a királynak árva kis fiáról, 
Fehérképü, aranyhajú szépséges leányról."______________ <Arany János: Az özvegy ember árvái)

„Gyertek elő, szép regém van ”Arany János balladaköltészete
a Bihari Múzeum időszaki vándorkiállítása

Időpont: 2018. április 16. hétfő, 14.00 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Városi Könyvtár Közművelődési és Muzeális Intézmény, 

Hajdúsámson, Szabadság tér 7.

ARANY 200
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ -  MÚZEUMI INFORMÁCIÓS NAP

Program: 
13:45 Regisztráció 

14:00 Köszöntő: Tamé Hajdú Judit intézményvezető 

14:10 Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 
(SZNM MOKKjkiemelt projektjelt, honlapját és a Múzeumi A'la carte felületét 

bemutatja Kállai Irén Hajdú-Bihar megyei múzeumi koordinátor 

14:30 „Gyertek elő, szép regém van”- az Arany-emlékkiállítást és a hozzá 
kapcsolódó múzeumpedagógiai és közművelődési lehetőségeket bemutatja 

Szémánné Veres Gabriella a kiállítás kurátora 

14:50 Kötetlen beszélgetés, a kiállítás megtekintése

Részvételi szándékát kérem, 2018. április 12-lg Jelezze a muvhazhs@gmall.com címen

n < á
Nemzete Kulturális Alap

A UMIU> Iptrtfoitét 4 Nhtomi (uNunUH Alin an tpn i

„Este van már, csóka, varjú feketén kóvályog: 
Gyertek elő, szép regém van, gyermekek, leányok!

Egy királyról, a királynak árva kisfiáról, 
Fehérképű, aranyhajú szépséges leányról."

(Arany János: Az özvegy ember árvái)

„Gyertek elő, szép regém van ”

Arany János balladaköltészete
a Bihari Múzeum időszaki vándorkiállítása

megtekinthető
a Rozsnyai István Muzeális Gyűjteményben

2018 február 1- tői 28 -ig
,*6/ -A kiállítás kurátora:

Szémánné Veres Gabriella 
irodalmi muzeológus 
febr. 12-én 11 órától 

mutatja be a kiállítást,

. közreműködik citerán Szilágyi Katalin, 
az Irinyi János Általános Iskola diákjai. 

Mindenkit szeretettel várunk!
i m

Múzeumpedagógia foglalkozásokra 
várjuk a jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeinken: 

Tel. 30/1999 437, E-mail: rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com

n<á
Nemzeti Kulturális Alap

A bWUi Wrcjonw i Nrmirti WKortm Ali® tfcflOfXU

„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, 
pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy 
munkáljon, alkosson, teremtsen.”

G ró f Széchenyi István

ÜNNEPI PROGRAM  
• 9 .3 0  Térzene
• 10.00 Himnusz
• Ü nnepi emlékműsor az Ebesi /Jirany Jánds ' W  

Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak előadásában .

• Ünnepi beszéd
• Kitűntető címek és emléklapok átadása
• Koszorúzás
• Szavalat
• Szózat
• Térzene -  Megvendégelés ,
A z ünnepség helyszíne: Széchenyi tér 
(Kedvezőtlen időjárás esetén az általános iskola tornatermei

Az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeum tisztelettel megpö 
m inden kedves érdeklődőt 2018. m árcius 15-én, 11.45 c 
„Gyertek elő, szép regém t a n ”-Arany János balládakölt 
a berettyóújfalui Bihari Múzeum vándorkiállításának ■ 
megnyitójára. i 
A  kiállítást megnyitja:
Szémánné Veres Gabriella, irodalmi muzeológus,. '  
a kiállítás kurátora. ljm F Í 'i
A  kiállítás 2018. április 30-jg /
tekinthető meg. v l f

90i$ . nmeim
Meghívó
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látogatható a különleges vándorkiállítás.

A Bihari Múzeum időszaki kiállítása 2018. január 25-ig megtekinthető.

A  PETŐFI IRODALM I MÚZEUM V Á N D O RKIÁ LLÍTÁ SA

A RA N Y JÁ N O S S Z U LE TE SE N E K  200. ÉVFORD ULÓ JA  A LKA LM Á B Ó L

2018. ja n u a r  13-16-ig B ere ttyóú jfa luban  a  Szent István  térén

Hétvégén (szombat-vasárnap): 10.00-17.00-ig
Hétfőn: 8.00-16.00-ig
Kedden: 8.00-14.00-ig varjuk az érdeklődőket

arany200busz(p)pim .hu A m a llita s  ingyen |l Il i i
á to ga tha tóy yw w .p im .h u

(fcZf
„Este van már, csóka, varjú feketén kóvályog: 

Gyertek elő, szép regém van, gyermekek, leányok! 
Egy királyról, a királynak árva kisfiáról, 

Fehérképfí, aranyhajú szépséges leányról."

(Arany János: A z  özvegy ember árvái)

„Gyertek elő, szép regém van ”

Arany János balladaköltészete
a Bihari Múzeum időszaki vándorkiállítása

a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban.

„Este van már, csóka, varjú feke tén  kóvályog: 
Gyertek elő, szép  regém van, gyermekek, leányok!

:éf>séges leányról.'

(Arany János: 4 ; özvegy ember árvái)

a kiállítás kurátora

QMecjhívó A Berettyó Kulturális Központ - Bihari Muzeum
tisztelettel meghívja Ont es kedves baratait

2017. szeptember 21-en,
csütörtökön 15 orara

Egy királyról, a királynak árva kisfiáró l, a „Gyertek elő, szép regem vanI cherkepii. <n >i>;i/Zr<iri<
Arany János balladakölteszete

című időszaki kiállítás megnyitójára

A kiállítást m egnyitja:
Kentemé BüröEva

a Hunyadi Mátyás Tagiskola tanulói
Kovács Adél, a BSZC Arany János G imnázium tanulója

A kiállítást bemutatja:
Szemanne Veres Gabriella

Helyszín:
Bihari Muzeum Berettyóújfalu, Kálvin tér 1

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 2018. január 25-
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„Este van már, csóka, varjú feketén kóvályog: 
Gyertek elő, szép regém van, gyermekek, leányok! 

Egy királyról, a királynak árva kis fiáról, 
Fehérképű, aranyhajú szépséges leányról."

(Arany János: Az özvegy ember árvái)

„Gyertek elő, szép regém van”
Arany János balladaköltészete

a Bihari Múzeum időszaki kiállítása

Megnyitó: 2017. szeptember 21., 
csütörtök 15.00 óra

A kiállítás kurátora: 
Szémánné Veres Gabriella 

irodalmi muzeológus

A kiállítás megtekinthető 
2018. január 25-ig.

n<a
Nemzeti Kulturális Alap

A ktolkUt létrejöttét a Nemzeti Kulturális Atop ÚmofitU
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8. melléklet A kiállítás forgatókönyve

A Bihari Múzeum időszaki kiállítóterme 
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. 

Megnyitó: 2017. szeptember 21. 
Látogatható: 2018. január 25.

A kiállítás ismeretanyaga és installációi az Arany-emlékévhez kapcsolódva a költő 
munkásságának egy részletét mutatja be. Arany János balladaköltészete az a téma, amellyel az 
általános iskolában és a középiskolában is foglalkoznak irodalom órán. A kiállítás 
összeállításakor az is cél volt, hogy bemutassuk azokat a történeteket, amelyekkel 
hangsúlyozhatók Arany János bihari gyökerei. A kiválasztott balladákkal a helytörténeti jellegen 
túl jól szemléltethetők a jellegzetes balladatípusok. A kiállítás célja volt, hogy egyszerre több 
érzékszervre hatva maradandó élmény adjon a látogatóknak. Ezt a színes installációkkal és 
hangfelvételekkel, valamint a különböző kapcsolódó rendezvényeken a jellegzetes Marcza-fánk 
felszolgálásával (Arany János kedvenc édessége) próbáltunk hangsúlyozni.

A kiállítás műtárgyakat nem mutat be, mivel a Bihari Múzeum gyűjteményében nincsenek Arany 
János relikviák, valamint a kiállítás vándoroltatása is biztonságosabb ezek nélkül.

A kiállításhoz vezető erdővé alakítása a balladai hangulat megteremtését szolgálja, ugyanakkor 
utal a kiállítás címére, ami Az özvegy ember árvái című ballada első sorai.

A terem közepén 4 tabló található, amelyek fém állványon vannak rögzítve és így egy 
négyszöget képeznek. A tablók a terem sarkai felé vannak fordítva, ahol a bemutatandó 
balladák installációi találhatók. A tablókon Arany János balladaköltészetéről és azokról a 
balladákról olvasható információ, amelyek az installációkon megjelennek.

Az ajtó melletti sarokban baloldalon az Ágnes asszony c. ballada patakparti jelenete látható, női 
alak sulykolóval mossa a leplét. Az installáció mellett kis állványon mp3 lejátszó és fülhallgató, 
amelyben meghallgatható a ballada.

Az ajtóval szemben bal sarokban A hamis tanú c. ballada installációja látható. a jelenet a Körös 
partot idézi, ahol a folyóban csónak stilizált formája, benne halász figura, valamint 
összegubancolódott halászháló látható, utalva a határperben hamisan esküvő Márkusra és a 
körösladányi halászokra. A csónak felett szellem alak felfüggesztve, valamint a csónak mellett 
férfi csizma elfektetve abból föld omlik ki.

Az ajtóval szemben a jobb sarokban a Tengeri hántás c. ballada eseményei jelennek meg az 
installáción. Kukoricát morzsoló asszonyok, leányok, a háttérben templomtorony építve 
farostlemezből, mellette.

Az ajtó melletti jobb sarokban egy történelmi témájú ballada, a Szondi két apródja jelenete 
látható. Sírhalom és rajta kereszt előtte térdelő fiatal fiúk. Mögöttük török turbános figura 
fenyegető testtartásban.
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Minden installáció mellett kis állványon mp3 lejátszó és fülhallgató, amin meghallgatható az 
adott vers az Arany János Gimnázium tanulóinak előadásában.

A mennyezetről a terem közepéről műanyag molinókon ívesen leengedve az installációk 
(sarkok) felé hajlítva a bemutatott versek olvashatók.

A falakon Zichy Mihály balladaillusztrációi fekete-fehér fotónagyításokon láthatók.

A kiállítási terv a berettyóújfalui helyszínre vonatkozik, de a kiállítás egységei a vándorkiállítási 
helyszíneken a hely adottságainak függvényében átalakíthatók, a tartalmat nem befolyásolják.

A kiállításban a következő tárgyak szerepelnek:

Installációs elemek:
Szondi két apródja:
domb, fakereszt, 3 festett figura, keki vászon 

Ágnes asszony:
bábu, fejkendő, „véres” lepel, kék selyem, sulykoló 

Hamis tanú:
festett figura - „szellem”,
csónak, evezőlapát, háló, bábu, szalmakalap, kabát, 
kék selyem
1 pár bőrcsizma

Tengeri hántás:
3 bábu
2 szoknya, 2 fehér felső, 1 fekete ruha, 2 fejkendő, 1 paróka, 2 kötény 
templom farostlemezből, alatta zöld selyem
szakajtókosár kukoricával

Egyéb installációs elemek:
4 db mp3 lejátszó 
4 db fejhallgató
8 db fekete-fehér grafika ponyvára nyomtatva, 8 db hozzá tartozó felirattal
4 db ponyvára nyomtatott vers
1 db kültéri ponyva
5 db 70x100 cm tabló
2 db 30x200cm tabló (a gyűrűn, 17 db fémkapoccsal)
1 db fém állvány
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9.melléklet Költségek

NKA 204L06/02185 azonosítószámú, Arany János 200. című pályázat elszámolása
Számlát kiállító Számla dátuma Számla összege Kiegyenlítés

MS E-Commerce Kft. 2017.09.08 14790 Kp. 2017.09.14

Pc-lmpressz Kft. 2017.09.18 10000 Kp. 2017.09.21

Színvarázs 98 Bt. 2017.09.21 8080 Kp. 2017.09.28

Tolómérő Művek Kft. 2017.09.27 26000 Kp. 2017.10.05

Lizart Tóth Zoltán e.v. 2017.09.22 273900 Átüt. 2017.09.29

Olajos Dóra e.v. 2017.09.22 72000 Átüt. 2017.09.29

Bedő Vince vállalkozó 2017.09.20 26674 Átüt. 2017.10.03

BERIV Ruhaipari Zrt. 2017.09.29 6400 Kp. 2017.09.29

Útiköltség 2018.03.19 3515 Kp. 2018.03.19

Útiköltség 2018.04.18 4810 Kp. 2018.04.18

Költségek összesen: 446169
Pályázati forrás: 400000
Saját forrás: 46169

B.újfalu, 2018.06.25.
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