
Szakmai beszámoló a NKA Közgyűjtemények Kollégiumától elnyert 3506/02056 azonosító 

számú pályázatról 

Glóbusz – Balázs János művészi világa című kiállítás megrendezése és a kapcsolódó múze-

umpedagógiai program megvalósítása 

A pályázati téma megvalósítására 440.000 Ft támogatást nyert intézményünk. 

A kiállítást – terveinknek megfelelően, 2015. november 27-én, Balázs János születése napján 

nyitottuk meg a Dornyay Béla Múzeum földszinti kisgalériájában. A szakmai megnyitót, a pol-

gármesteri és igazgatói köszöntőt követően a kiállítás társrendezője, dr. Kovács Anna iroda-

lomtörténész tartotta. A rendezvényen 81 fő jelent meg. A megnyitó ünnepség kísérőrendez-

vényeként, aznap délelőtt a salgótarjáni régi temetőben, a művész sírjánál emlékeztünk meg 

Balázs Jánosról. A megemlékezésen a múzeum dolgozói mellett barátok, tisztelők, a helyi roma 

önkormányzat képviselői vettek részt. A kiállítás zárónapja 2016. március 20. volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiállítást nyitva tartása alatt 683 fő tekintette meg. A kiállításhoz kapcsolódva kiadványt nem 

készítettünk. A látogatói jegybevétel 27.805 Ft volt. 

 

A látogatók létszámát és a bevételt egyáltalán nem tekintjük kevésnek az ország egyik legsze-

gényebb régiójában, ahol a mindennapi létfenntartás is nagyon sok embernek okoz komoly 

problémát. A látogatók részéről számos pozitív visszajelzést kaptunk, sokan értékelték és di-

csérték a nem szokványos rendezői koncepciót. Szervezett szakmai érdeklődés is megnyilvá-

nult a kiállítás iránt – az egri Dobó István Vármúzeum munkatársai – 9 fő – előzetes bejelent-

kezés után ismerkedett meg a tárlattal. A kiállításról ismertető írás jelent meg a Tarjáni Város-

lakó című kulturális folyóirat 2015. 4. számában, melyet mellékelünk.  



 

 

2016. március 10-én, délután 14 órai kezdettel, a kiállításban Kőszegi Edit filmrendező „Ho-

morú tükröt kaptam örökül” című, Balázs Jánosról szóló dokumentumfilmjének vetítése zajlott 

le. A vetítést követő beszélgetésen a film alkotója és Szuhay Péter néprajzkutató, antropológus 



volt a vendégünk. A beszélgetés moderátora K. Peák Ildikó művészettörténész, a kiállítás társ-

rendezője volt. A sikeres, több órás rendezvényen 82 fő vett részt, diákok, pedagógusok, 

felnőtt, érdeklődők, illetve több, a művész ma is élő rokona és barátja. 

 

 

Elképzeléseinknek és terveinknek megfelelően, a kiállítás nem csupán a művész lírai és prózai 

alkotó tevékenységét kívánta bemutatni a festő és rajzoló Balázs János mellett, de töreked-

tünk az alkotó életművének elhelyezésére egy szélesebb körben, a város történetének egy 

jellegzetes korszakában. Balázs János alkotói időszaka egybe esik a modernizálódó Salgótarján 

kulturális központtá alakulásával s a mai városközpont létrejöttével. A látogatóval meg kíván-

tuk értetni, hogy hogyan zajlott le ez a változás egy olyan alkotó személyiségében, aki tulaj-

donképpen egy kettős számkivetettségben élt, egyrészt roma volta miatt a város társadalmá-

ban, másrészt magában a Pécskődomb roma közösségében, hiszen Balázs Jánost különös, zár-

kózott életmódja miatt saját környezete is gyanakvással szemlélte. A kiállításban a képzőmű-

vészeti alkotások között a falakon elhelyezett tablókon, fotókon mutattuk be a város zárt vilá-

gának, a ma már nem létező pécskődombi cigánytelepnek életét, megismertetve a város és a 

régió – jelentős részben roma származású – fiataljait ezzel – a ma már archaikusnak tekinthető 

– életmóddal, illetve bemutattuk ennek az életmódnak az átalakulását az 1970-es évekre, úgy 

ahogy Balázs János látta. A fotókhoz és a festményekhez igazodó Balázs János idézetek a mű-

vész szubjektív vallomásai erről a világról. 



A kiállításba belépő látogatót a bejárat fölötti üvegfelületen kétoldalas felirat köszöntette, 

egyik oldalán a kiállítás címe, másik oldalán a művész szignója volt olvasható. A bejárat mellett 

a művész Önarcképe fogadta a látogatót.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terembe belépve, a központi főfal két végén egy-egy installációs elemen Balázs János idéze-

tek voltak olvashatók, középen Balázs János fotókat láttató digitális képkeretet, illetve Balázs 



János portréfilmet játszó televíziót helyeztünk el.  Lent vitrinekben kéziratos füzeteket, illetve 

vázlatfüzeteket ismerhetett meg az érdeklődő. A kiállító terem falainak mintegy kétharmadán 

a művész festményeinek, illetve fotók másolatait és Balázs János odaillő idézeteit megjelenítő 

tablóinak segítségével a művész munkásságának főbb vonulatai mellett egy bizonyos időren-

diségben jelenítettük meg a város cigányságának életét, a századforduló gombászásból, 

haldázásból tengődő roma életformájától a cigánytelep életén át az új városkép megszületé-

séig, a putrik lebontásáig. A kiállítás rendezése során megdöbbenve tapasztaltuk, hogy Balázs 

János számos írása a fotók, festmények szó szerinti illusztrációjaként is felfogható és viszont. 

A kiállító terem egyharmadát borító installáción Balázs János glóbuszát, saját belső, gondolati 

világát jelenítettük meg, alkotások és kéziratlapok másolatai segítségével. A kiállítás ezen te-

rületén e személyes univerzum hármas egységét törekedtünk megjeleníteni: a művészt körül-

vevő tágabb környezetet (a pécskődombi putrik világát), a szűkebb környezetet ( Balázs János 

viskójának belsejét), illetve itt kaptak helyet a kisebb méretű, gondolati, egyéni mitológiát 

megjelenítő „mesés” művek. A kiállítási egység egészét borító barna installációs fal (mely szín 

visszacseng a főfal installációs elemein is) szándékaink szerint valós falat imitál.  

A falon a képek között Balázs János ide illő kéziratos verseinek lapjait (másolatban) ragasztottuk fel. A 

kiállítás ezen egységén belül kaptak helyet Balázs János eredeti tárgyai, festőállványa. 

 

Salgótarján, 2016. június 7. 

 

                                                                                                                  Kelemenné Peák Ildikó 

                                                                                                                    művészettörténész 

 

 

Beszámoló 

Múzeumpedagógiai foglalkozások a 

Glóbusz – Balázs János művészi világa c. kiállításban 
 

Az alapvető pedagógiai célkitűzésünk az volt, hogy Balázs János személyét és mun-

kásságát megismertessük szűkebb körben a helyi lakossággal, azon belül a felnövekvő generá-

ciókkal, a gyerekekkel, tágabb értelemben Nógrád megyében élő, halmozottan hátrányos diá-

kokkal. A naiv cigány festő, költő műveit bemutató kiállítás az életének bemutatásával kezdő-

dik, majd az alkotásain keresztül megismerhető város átalakulásán át lelki vívódásait is nyomon 

követhetjük. A tárlatvezetések a diákcsoportoknál minden esetben játékos formában történt, 

sőt, a felnőtt látogatók vezetése is interaktív módon, beszélgetéssel színesítve valósult meg. Az 

életének megismerése azért is volt fontos, mert így párhuzamot tudtunk vonni (főleg a halmo-

zottan hátrányos látogatóink esetében) a részt vevők életével. Balázs János sorsának megisme-

réséből a gyermekek (és idősebbek) erőt meríthettek céljaikhoz, álmaik megvalósításához, a 

mindennapok küzdelmeihez. A festő kitartása, alkotói hevülete példaértékű – ezt és Balázs Já-

nos sokoldalúságát, olvasottságát, önfejlesztésének fontosságát igyekeztem tudatosítani a fog-

lalkozásokon. 



Célcsoportjaink főként az óvodások, alsó és felső tagozatos általános iskolások, kö-

zépiskolások voltak. A nekik tervezett programokat előszeretettel választották, a foglakozások 

során megismerték a festő-költő(-drámaíró) Balázs Jánost és munkásságát, az átalakuló, iparo-

sodó Salgótarjánt, a helyi cigány közösségek életmódját. A beszélgetésekkel személyes kap-

csolódási pontokat kerestünk, meglévő ismereteikhez kapcsoltuk az új ismereteket. Ezeket 

egyéb készségek és képességek javításával, fejlesztésével egészíthették ki attól függően, melyik 

foglalkozástípust választották. 

 

A múzeumpedagógiai foglalkozások formái: 

múzeumi óra 

tárlatvezetés – játékos és interaktív módon 

drámapedagógiai foglalkozás 

kézműves foglalkozással egybekötött foglalkozás 

 

A múzeumi órákhoz tartozik a pedagógus által Balázs János képzőművészeti tevékeny-

ségére világító program, valamint az irodalmi vonatkozásokat felhasználó képvers készítésével 

záródó foglalkozás. Utóbbit a Magyar Kultúra Napján Balázs János verseivel valósítottuk meg. 

Ezt a helyi televízió, a Salgótarjáni TV is rögzítette, műsorára tűzte. Ezen a foglalkozáson a 

versek üzenetét próbáltuk előbb címbe, majd felismerhető alakzatba formázni. A programra 

nyolcadikosok érkeztek, ám problémás életkoruk ellenére a foglalkozás rendkívüli mértékben 

le tudta kötni őket. A foglalkozásnak olyan sikere és utóélete volt, hogy a pedagógus visszajel-

zése szerint a részt vevő gyerekek az iskolában tanult további verseket is képverssé alakították. 

A tárlatvezetés minden esetben múzeumpedagógus, tárlatvezető vagy művészettörté-

nész által történt. A felnőttek és gyermekek esetében is alkalmaztuk a száraz előadás helyett a 

beszélgetéses illetve interaktív megvalósulási formát, amellyel személyes bevonódást értünk el. 

A kommunikációs képességek javítása, az önbizalomhiány és zárkózottság feloldására sikere-

sen alkalmazott módszer az egyéni észrevételek és megoldások megfogalmazására is alkalmas-

nak bizonyultak. A gyerekek gyakran tettek fel kérdéseket, észrevételeket, fogalmaztak meg 

érdekes és személyes gondolatokat. A személyesség miatt érezték azt, hogy Balázs János – bár 

híresség a maga módján – közülük való, közéjük tartozó, az ő művészete közös művészeti kincs 

és alap. 

A drámapedagógiai foglalkozás lehetőséget adott arra, hogy kimozdítsuk a gyerekeket 

a komfort zónájukból. A Szögkirály mesék némelyikét feldolgozva jutottunk több következte-

tésre. A gyerekek mimikai és beszédtechnikája, az önkifejezés mellett a mozgáskultúrájuk is 

fejlődött. Gondolataikat kezdetben zárkózottan, szűkszavúan, később oldottan, beszédesebben, 

közvetlenül fogalmazták meg és nyilvánították ki. A feladatok megbeszélését követően a mese 

újrajátszására is lehetőség nyílt, amelyben kiélhették kreativitásukat és belevonhatták a foglal-

kozásban összegzett tanulságokat. Olyan nevelő szándékú gondolatokat fogalmaztak meg ön-

állóan (!), hogy: lopni bűn, tisztelettel kell beszélni a másikkal és „jó tett helyébe jót várj”. Ezek 

között a hátrányos helyzetű és cigány származású gyerekek között óriási eredmény, hiszen kul-

túrájuk része a más tulajdonának megszerzésére való Isteni engedély kinyilvánítása. A foglal-

kozás a hétköznapi életben is segítséget nyújt, pl. hogyan kell viselkedni másokkal, milyen 

távolságban, milyen szavakkal fejezzék ki, ha szomorúak, boldogok, dühösek, stb. Ez a későb-

biekben még fontosabb lehet, példának okáért egy új munkahelyen. 

A kézműves foglalkozással egybekötött múzeumpedagógiai program azért népszerű, 

mert a kiállítás és üzenetének megismerését követően a gyerekek saját alkotásukat emlékbe 

haza is vihetik. Maradandó élménnyé válik így a múzeumi látogatás és annak élménye az ott 

szerzett információkkal együtt. Pedagógiai és pszichológiai értelemben is fontos, hogy „művel-

tessünk”, azaz a részt vevők aktívan tanuljanak a műtárgyak között – még ha szórakozva is. A 

tevékenykedtetés mindig maradandóbb, rögzültebb információt biztosít. Nem mellesleg több 



készséget és képességet is fejleszt. Ilyen programunk több is volt óvodások és általános iskolá-

sok számára. Üveget festettek, ajándékot készítettek Balázs János szellemiségét összekötve az 

adventi készülődéssel, színeztek, egyedi formát alkottak. 

 

A pályázatban leírt múzeumpedagógiai hasznosítási tervben 

a következők szerepeltek: 
óvodás korosztály: 

 „Akár a mester”- Balázs János festményeinek újraszínezése 

 „Mitikus lényeim” – szabad formaalkotás Balázs János alkotásai nyomán 

iskolás korosztály: 

 „Te kezded, én folyatatom”- Balázs János festményrészleteinek kiegészítése, újra-gon-

dolása (Vizuális kultúra tantárgy – rajzolás, festés) 

 „Az én városom” – időutazás az épülő Salgótarjánba (épületrajzok)(Vizuális kultúra 

tantárgy – rajzolás, festés) 

 Képvers-verskép készítés (Magyar nyelv és Irodalom tantárgy) 

 Szögkirály mesék eljátszása – drámajáték (Dráma és tánc tantárgy) 

 „Mondd el!” - Balázs János versek újraértelmezése (Magyar nyelv és Irodalom tantárgy) 

 „Szegénység és én” – helyem a városban – szerepjáték (7-8. osztály, Dráma és tánc 

tantárgy) 

 „Az állam én vagyok” avagy kisebbség vagy többség – szerepjáték (7-8. osztály, Dráma 

és tánc tantárgy) 

 „Az én Glóbuszom” – belső értékeink, belső világunk megteremtése, újrateremtése – 

kiállítás-rendezés 

középiskolás korosztály: 

 „Elődök és család” – arcképek, élethelyzetek, emberábrázolások (Vizuális kultúra tan-

tárgy – rajzolás, festés) 

A kiállításhoz terveztünk még puzzle-t és feladatlapot is. 

 

  



A pályázatban leírt múzeumpedagógiai hasznosítási tervből 

a következők valósultak meg: 
 

Elkészült a feladatlap, amelyet a Cogito AMK fenntartásában üzemelő somoskőújfalusi 

Krepuska Géza Általános Iskola diákjai hasznosítottak 20 példányszámban. A feladatlap segít-

ségével ismerték meg Balázs János életét és munkásságát. Elkészült a puzzle két Balázs János 

festmény képének felhasználásával. A kipróbálására a Dornyay Béla Múzeumban megrendezett 

Rejtvényfejtők Napján került sor. Résztvevők voltak az ELTE környezetvédelem szakos hall-

gatói. 

A foglalkozások közül megvalósult az óvodások számára tervezett és hirdetett progra-

mok. 

A foglalkozások közül megvalósult az iskolások számára tervezett és hirdetett programok kö-

zül: 

 „Te kezded, én folyatatom”- Balázs János festményrészleteinek kiegészítése, újra-gon-

dolása (Vizuális kultúra tantárgy – rajzolás, festés) 

 „Az én városom” – időutazás az épülő Salgótarjánba (épületrajzok)(Vizuális kultúra 

tantárgy – rajzolás, festés) 

 Képvers-verskép készítés (Magyar nyelv és Irodalom tantárgy)– Magyar Kultúra Napja 

alkalmából 

 Szögkirály mesék eljátszása – drámajáték (Dráma és tánc tantárgy) 

 „Mondd el!” - Balázs János versek újraértelmezése (Magyar nyelv és Irodalom tantárgy) 

 „Az én Glóbuszom” – belső értékeink, belső világunk megteremtése, újrateremtése – 

kiállítás-rendezés 

 

A tervben nem szerepelt, de a kiállításban (külön igény szerint) megtartott foglalkozások a kö-

vetkezők voltak: Adventi foglalkozások: négy alkalommal, általános iskolások és óvodások 

részvételével. Múzeumi óra középiskolások részvételével, művésztanár vezetésével. 

 

A megvalósulások időpontjai és korcsoportja: 

 

2015.12.03 múzeumi óra középiskolás csoport 28 fő 

2015.12.09 kézműves foglalkozással általános iskolás csoport 23 fő 

2015.12.11 kézműves foglalkozással óvodás csoport 16 fő 

2015.12.15 kézműves foglalkozással általános iskolás csoport 14 fő 

2015.12.17 kézműves foglalkozással általános iskolás csoport 24 fő 

2016.01.19 kézműves foglalkozással óvodás csoport 16 fő 

2016.01.21 múzeumi óra általános iskolás csoport 9 fő 

2016.01.28 kézműves foglalkozással óvodás csoport 19 fő 

2016.02.03 kézműves foglalkozással egyetemi hallgatók 19 fő 

2016.02.15 drámajáték általános iskolás csoport 16 fő 

2016.02.18 kézműves foglalkozással általános iskolás csoport 18 fő 

2016.03.04 kézműves foglalkozással általános iskolás csoport 26 fő 

2016.03.04 kézműves foglalkozással általános iskolás csoport 14 fő 

2016.03.04 tárlatvezetés általános iskolás csoport 18 fő 

2016.03.07 drámajáték általános iskolás csoport 9 fő 

2016.03.15 kézműves foglalkozással óvodás és általános iskolás 14 fő 

2016.03.16 kézműves foglalkozással általános iskolás csoport 24 fő 

2016.03.23 tárlatvezetés általános iskolás csoport 22 fő  



Értékelés: 

 
A siker tényezői: 

 

A célcsoportok szempontjából mindenképpen sikeresnek mondhatók a kiállításhoz szer-

vezett és tartott múzeumpedagógiai foglalkozások. A kitűzött célt teljes mértékben – sőt, ha a 

pedagógusok visszajelzését tekintjük, még túl is – teljesítettük. A gyerekeken kívül a tárlatve-

zetésekkel sikerült a felnőtteket, nyugdíjasokat is elvarázsolni. Új információkkal gazdagodtak, 

más szemszögből is rálátást nyertek Salgótarjánnak és a cigányságnak a kapcsolatára, képző-

művészeti vonatkozásaira. 

Az óvodások korosztályának hasznos volt a vonalvezetés biztonsága, a színek ismerete, 

az eszközök használata szempontjából is. A kézügyességet és kreativitást fejlesztő tevékenysé-

gek mellett Balázs János személyisége és alkotásainak forma- és színvilága az, amely hatással 

volt erre a korcsoportra. 

Az általános iskolások között a korosztálynak megfelelően a mese világától az idősebb 

korosztály irodalmáig jutottunk el. A tantárgyi vonatkozás mellett itt is fontos volt a képességek 

és készségek fejlesztése, amelyhez tökéletes volt a kiállítás. Itt, ebben a műtárgyi környezetben, 

a kiállított festmények, grafikák és irodalmi alkotások között többféle művészeti hatással 

együtt, azok összekapcsolásával történt művészi és lelki fejlesztésük. A kreativitásuk kiélésére 

és személyiségfejlesztésre is nyílt alkalom. Mindezek hosszú távú hatással bírnak. 

A középiskolásoknál hasonlóan, a művészi élmény nem csupán kreativitásukat, de vi-

lágnézetüket is fejlesztette. A korabeli város megismerése és a szegénységben élő családok 

élethelyzetének megértése szociális érzékenyítéssel bírt ennél a korosztálynál. 

A célcsoportok tekintetében tervezett fejlesztések így a kiállítás tárgyai és dokumentu-

mai között több rétegben megvalósultak. Bizonyítottan maradandó és hosszú távú hatásuk miatt 

érdemes lenne több, hasonló jellegű kiállítást és programsorozatot szervezni, rendezni. 

Balázs János művészi teljesítményének híre a garancia az állandó érdeklődésre. A felnőtt ge-

neráció és a művészethez értők táborában nagyon kedvelt, ismert, mint festő és költő. Emiatt is 

nagy az érdeklődés drámája iránt, amelyet hamarosan szeretnének színre vinni. 

 

További lehetőségek: 

 

Salgótarján környéke és tágabb értelemben Nógrád megye lakossága anyagilag korláto-

zott lehetőségekkel bír. A Dornyay Béla Múzeum a pályázatnak köszönhetően a célközönséget, 

első sorban a hátrányos helyzetű diákokat kedvezményesen, több esetben térítés nélkül tudta a 

kiállításhoz kapcsolódó élményekhez juttatni. 

Az iskolában ritkán tanítják, vagy említik meg a helyi vonatkozású alkotót. Az minisztériumi 

változtatások miatt nem tudnak az iskolákból tanítási idő alatt eljönni a diákok. Mindezek elle-

nére szerencsére és köszönettel a lokálpatrióta és lelkes pedagógusoknak, sikerült megvalósí-

tani a csoportokra tervezett programokat. 

A foglalkozások fenntarthatók, hiszen a kiállításban megjelenő festmények, grafikák és 

versek, kéziratok a Dornyay Béla Múzeum gyűjteményének részét képezik. A honlapon meg-

hirdetve a múzeumba érkező csoportok előzetes bejelentkezés után állandó jelleggel kérhetik a 

foglalkozásokat. 

A téma (Balázs János életútja és munkái) frissességéből és aktualitásából a mai napig nem ve-

szített, alkotásai valóban maradandó értékűek, üzenete örök érvényű. 

A foglalkozások utazó múzeumi foglalkozásként is meg lettek hirdetve a Dornyay Béla 

Múzeum honlapján, illetve egy pályázatban, amelyben a jövőben a járás iskoláiba és óvodáiba 

is szeretnénk eljuttatni Balázs János grafikáinak, festményeinek műtárgymásolatait és irodalmi 

értékű alkotásait. 



Mellékletek: 
 

Fotódokumentáció 

 
Szögkirály mesék megismerése 

 
Képvers készítése 



 
Színezés óvodásokkal 

 
Ajándékkészítés Andventkor 



 
 

  



Feladatlap 

GLÓBUSZ – Balázs János művészi világa című kiál-

lításhoz 

 
 

1. A tárlatvezetés, vagy a kiállításban található fotók alapján meséld el néhány 

mondatban Balázs János életét! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2. Szókirakó 

Keresd meg a szavak helyét, kösd össze egy vonallal! 

 

 FÜSTÖLGŐ  erkölcs 

 EMBERI  vágy 

 ÉLTETŐ  öröm 

 ROMBOLÓ  hiány 

 FOLYTONOS csodák. 

 SZAGGATOTT  mámor 

 KÖZÖNY ÉS remények 

 RÖVIDKE  élet. 

 

3. Milyen címet adnál a következő alkotásnak? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



4. Állítsd eredeti rendbe a vers sorait! Írd mellé a sorszámát! 

emberi csodák, 

folytonos hiány, 

romboló vágy. 

Füstölgő élet, 

éltető remények, 

mámor és közöny, 

Szaggatott erkölcs, 

rövidke öröm. 

 

5. Mit takartunk le a képen? Rajzold be! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Pótold ki szavakkal a sorokat ABAB rímképlet szerint! 

 

FÜSTÖLGŐ ………………………………………………………………………… 

EMBERI ………………………………………………………………………………. 

ÉLTETŐ ………………………………………………………………………………. 

ROMBOLÓ …………………………………………………………………………… 

FOLYTONOS ……………………………………………………………………… 

SZAGGATOTT …………………………………………………………………… 

KÖZÖNY ÉS ………………………………………………………………………. 

RÖVIDKE ……………………………………………………………………………… 

 

7. Melyik képből való ez a részlet? 

Mi az eredeti kép címe? 

 

 ………………………………………………………………………… 

 

8. Készíts alliteráló kifejezéseket! Pl. Füstölgő fáradtság. 

 

FÜSTÖLGŐ ………………………………………………………………………… 

EMBERI ………………………………………………………………………………. 

ÉLTETŐ ………………………………………………………………………………. 

ROMBOLÓ …………………………………………………………………………… 

FOLYTONOS ……………………………………………………………………… 

SZAGGATOTT …………………………………………………………………… 

KÖZÖNY ÉS ………………………………………………………………………. 

RÖVIDKE ……………………………………………………………………………… 

 



9. Mit láttat a festő a faleveleken áttűnő lakóházakon kívül? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. A kiállításban található Balázs János versek közül melyik érintett meg a leg-

jobban? Másold ide a sorait! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Miért érzed különlegesnek ezeket a verssorokat? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



12. Színezd ki a Baglyokat tetszésed szerint! 

 

 

13. A következő Balázs János verset felhasználvakészíts képet (képverset)! 

„A Pécskő hegy dombján, 

a cigánytelepen 

két fámnak hulló lombját 

búsan temetem. 

Hemzseg a sárga, 

sokezernyi levél: 

ők már nem kapaszkodnak 

a rongyos életért, 

mint én, aki csak 

magamnak panaszolgatom 

ami az időből érint, 

ami nyűg és fájdalom. 

Sepergetem az avart, 

s mintha zivatart 

sújtanék: amely sárga 

a zümmögő világba. 
 

Salgótarján, 2016. június 7.                                 Boros Ágnes, múzeumpedagógus 


