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2016. évi Katona József Emlékév Kecskemét 
 

Tervezett programok 
 
 
Kecskeméti  Katona József Gimnázium      
          

1. Orosz István kamara kiállítása a Katona József Gimnáziumban (a művész 
színházi plakátjaiból válogatva)  

2. Improvizációs drámafesztivál fele részben Katona József műveinek részleteire építve  
 
(Két tervezett további programjukat a Katona József Könyvtárral és a Katona 
Emlékházzal közösen valósítják meg.) 

 
Kecskeméti Katona József Múzeum     
 

1. Képzőművészeti Gyűjtemény anyagából válogatott kiállítás, amely Katona József 
korának képzőművészeti alkotásait mutatná be. Megnyílt 2016. január 22-én, a 
Magyar Kultúra Napján.  
 

2. Előadás sorozat a Cifrapalotában a jogász Katona munkásságához kapcsolódva.  
 

 
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  
 
Pályázatok:  
 

1. Esszéíró pályázat két témában és képzőművészeti pályázat (országos 
meghirdetésű, Célközönség: középiskolások, egyetemisták) 
- Egymással küzdő erők Katona József Bánk bán drámájában.  
- Férfialakok Katona József Bánk bán drámájában. 
- Megyei képzőművészeti pályázat középiskolásoknak a Katona József 

Gimnáziummal közösen meghirdetve) 
 

2. Képregény készítő pályázat a XIII. századi Bánk bán történet alapján „A 
magyarok dolgai” címmel  (országos meghirdetésű, célközönsége a középiskolás 
korosztály) 
 

3. Katona József tudástár bemutatása egy interaktív játékkal (a program a 
Múzeumok éjszakáján is bemutatásra kerül) 

 
Programok, könyvbemutatók 
 

1. Középiskolák nyitott napja - Katona József Bánk bán tanítása a középiskolákban  
Nyitott tanórák keretében mutathatják be a magyar tanárok, milyen módszerekkel 
tanítják Katona József drámáját. (összehangolva a Katona József Gimnázium és a 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Kft. hasonló tematikájú programjával) 

 
2. Sümegi György: Katona József arcmásai című könyv bemutatója a könyvtárban.  
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3. Katona József életművéhez kapcsolódó könyv- és tárgy gyűjtemény megvásárlása 

Sümegi György művészettörténész gyűjteményéből.  
 

4. Előadás Katona József műveinek kritikai kiadásáról 
Nagy Imre (Pécs), Demeter Júlia (Bp. ELTE) irodalomtörténészek mutatják be az 
előkészület munkáját.  

 
5. Erkel Ferenc: Bánk bán, Zenés ismeretterjesztő előadás  

 A nemzeti opera megszületése, változatai a bemutatók során.  
 

6. „Katona József nyomában. Séta Katona József emlékhelyeihez”  
A város Katona emlékhelyeit bemutató füzet kiadása, benne: ismeretterjesztés rövid 
szövegekkel, képekkel (rajzok, fotók), a megértést ellenőrző játékos feladatokkal. 
Katona Emlékek Kecskeméten: Katona emlékhelyek megismerése. Pontgyűjtő 
verseny középiskolásoknak a Hírös Agóra Kft. munkatársaival közös program. 
Tervezett időpont: 2016 / 2017-es tanév. 

 
7. Ismered Katonát? Könyvtári nyomkereső játék   

 
Katona József Színház       
 

1. Kerekasztal beszélgetés a Bánk bánról (2016. nov. 11.) 
 

Az eredeti mű, az évtizedek során alakuló változatok, valamint a színház felkérésére 
Szabó Bori által készített, POSZT-on díjat nyert alkotása. Művészek által elmondott 
szemelvényekkel a drámából. 

 
2. A drámaíró pályázaton nyertes mű felolvasó-színházi előadása (2016. nov. 11.) 

 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft      
 

1. Drámaírói pályázat - Katona József Emlékpályázat   
A meghirdetett pályázat a teljes magyar nyelvterületre szólt. A beérkezett műveket 
szakértő zsűri értékeli. A nyertes pályázatot a színház felolvasó-színházi formában 
mutatja be. 
A beadási határidő: május 30. volt. 
A pályázat segítheti a magyar nyelvű drámairodalom fejlődését, és Katona József 
emlékét erősítheti a világban, Kecskemét hírét pedig elviszi a magyar színházi életben. 

 
2. Tudományos konferencia Katona József születésnapján a Városháza    

Dísztermében a XIX. századdal foglalkozó legkiválóbb kutatók és 
irodalomtörténészek részvételével.  

 
3. A Forrás folyóirat tematikus számának megjelentetése (novemberi szám).  

 
   
 
 

4. A Katona József Emlékház 2016-ra tervezett rendezvényei 
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Előadások 
Előadás sorozat I.  
Előadások Katona Józsefről, koráról, életútjáról, kortársairól, a Bánk bán bemutatóiról 
(2016. március - november) 

 
Előadás sorozat II. - Katona Józsefről pedagógusok számára (2016. szeptembertől) 
(összehangolva a Katona József Gimnázium és a Katona József Könyvtár hasonló 
tematikájú programjával)  

 
 Leporello megjelentetése a Katona József Emlékházról  

   
      Katona Józsefhez kapcsolódó ismeretterjesztő munkához és múzeumpedagógiai  

foglalkozásokhoz szükséges eszközök és anyagok beszerzése  
Cél: Katona József korának korhű és életszerű bemutatása  
 

      Katona József ábrázolásai – időszaki kiállítás  
 
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.  
 
 

1. Erkel Ferenc: Bánk bán opera – keresztmetszet a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 
és neves szólisták, kórus, előadásában  a Hírös Hét Fesztivál nyitányaként a főtéren.   

 
 
Katona József emlékévhez kapcsolódó műsorfüzet kiadása az összes városi program 
megjelentetésével.          
 
 
       
 


