„… a sors hátán utazom” Válogatás Balázs János irodalmi műveiből
2018. november 27-én, Balázs János roma festőművész és költő születésének 113.
évfordulóján mutatták be az alkotó verseinek hangoskönyv változatát a Dornyay Béla
Múzeumban.
Az elsősorban festőművészként számon tartott, salgótarjáni származású Balázs
János (1905‒1977) irodalmi hagyatékát a Dornyay Béla Múzeum őrzi. A múzeum és
a hangoskönyv rendező-operatőrének, Shah Timornak a célja az volt, hogy a
megváltozott olvasási szokásokat figyelembe vétve egy olyan audiovizuális
hangoskönyvet készítsenek, amely Balázs János ismert és ismeretlen versei mellett
önéletrajzi ihletettségű írásaiból, szépprózáiból is ízelítőt nyújt kiváló
előadóművészek tolmácsolásában. A verseket és a Két én című drámai költeményt
Oláh Zoltán és Máté Krisztián előadásában hallgatjuk meg. A múzeum ezzel a
kiadvánnyal ismét egy hatalmas előrelépést tett Balázs János szellemi hagyatékának
ápolásában, mely a múzeumban már több éves múltra tekint vissza. Ennek egyik fő
vonulatát képviselik a kiállítások rendezése és kiadványok megjelentetése. E
tekintetben mérföldkövet jelentett a 2017-es év, amikor egyrészt drámapedagógiai az
Utazó múzeum keretén belül, általános iskolás korosztály körében foglalkoztak az
intézmény munkatársai Balázs János munkásságával, másrészt a Nemzeti
Erőforrások Minisztériuma támogatásával, Shah Timor által készített a Csillagigazgató vén remete ─ Balázs János művészete című 49 perces film, amelynek
2017. november 27-i ősbemutatója óta számos egyéb helyen (általános- és
középiskolák, tanodák, közművelődési intézmények) sor került a ─ beszélgetéssel
egybekötött ─ vetítésére. A hangoskönyv megjelenését az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatta.
A pályázatban vállalt programok megvalósítása:
Cziffra Györgyre emlékeztünk:
Program helyszíne: Dornyay Béla Múzeum
Résztvevők száma: 12 gyerek + 6 felnőtt
Cziffra György 1921. november 5-én született, éppen ezért születésének 97. évfordulóján,
2018. november 6-án emlékeztünk a neves zongoraművészre. November 6-án rendeztük meg
a Salgótarjánról diákoknak c. vetélkedőt, amely e megemlékezéssel kezdődött. Horváthné
Kemecsi Mária, a Dornyay Béla Múzeum kulturális menedzsere ismertette meg az általános
iskolás diákokat Cziffra György életével, s meghallgattuk Chopin Forradalmi Etüd című
darabját és Liszt Ferenc Magyar rapszódiáját Cziffra György előadásában.
Ezt követően kezdődött el a vetélkedő, melynek központi alakja Balázs János volt.

Roma Holokauszt:
A program időpontja: 2018. október 3.
Program helyszíne: Dornyay Béla Múzeum
Résztvevők száma: 16 gyerek + 3 pedagógus
Program címe: „… a sors hátán utazom”
Balázs János 1942-től frontszolgálaton volt, majd 1948 év végéig orosz hadifogságban. Mind
őt, mind a családját megkímélték, nem hurcolták el a II. világháború során, ugyanakkor a
rokonságában akadtak holokauszt-áldozatok. Augusztus 2-án van a roma holokauszt
emléknapja, viszont a Dornyay Béla Múzeumban erről a tragikus eseményről október 3-án
emlékeztünk meg, arra időzítettük az eseményt, hogy a diákok visszatérjenek a nyári
szünetből. A litkei Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda diákjai számára egy megható
foglalkozást tartottak a múzeumpedagógusok, Birkás Babett és Kaposvári Bodrogi Szabina.
Ez a foglalkozás annyiban volt más a többitől, hogy itt alkotói munka nem folyt, érdekfeszítő
előadást hallgathattak meg Balázs Jánosról és belehallgattak a „… sors hátán utazom” című
hangoskönyvbe és annak kulisszatitkairól is érdeklődtek a gyerekek.

A példakép program időpontja: 2018. október 9.
Program helyszíne: Dornyay Béla Múzeum
Program címe: „…a sors hátán utazom” – Balázs János műveiből készült hangoskönyv
bemutatója és hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás

Résztvevők: Salgótarjáni Összevont Óvodák Mackóvár Tagóvodája
Résztvevők száma: 17 gyerek + 2 felnőtt
Újdonság volt, hogy a programba az óvodásokat is bevontuk. Múzeumunk nagyon fontosnak
tartja a korai múzeumba szoktatást, a gyerekek esztétikai nevelését. Úgy tapasztaltuk, hogy a
legsikeresebb programjaink éppen az óvodások számára készült. Befogadóak, lelkesek voltak,
Balázs János művészetét kiválóan feldolgozták a maguk számára. A hangoskönyvön szereplő
Balázs János művek közül a legkisebb korosztály számára leginkább érdekes (elsősorban
állatfigurákat megjelenítő) versrészletek bemutatása volt, majd ezt követően szabad
formaalkotás következett az előre elkészített sablonok segítségével. A minták Balázs János
irodalmi- és képzőművészeti munkásságában leggyakrabban előforduló valós és képzeletbeli
állatokat elevenítették meg. A foglalkozáson a gyermekek kollázs technika alkalmazásával
megalkothatták saját védelmező figuráikat. A létrejövő kompozíciók egyediségét az óvodások
képzelőereje és vizuális bátorsága biztosítja. A záró beszélgetés kapcsolatot teremtett a roma
származású művész által megalkotott, az óvodások által megálmodott és a korunkban leginkább
népszerű mitikus lények között.

A példakép program időpontja: 2018. október 8.
Program helyszíne: Dornyay Béla Múzeum
Program címe: „…a sors hátán utazom” – Balázs János műveiből készült hangoskönyv
bemutatója és hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás

Résztvevők: Salgótarjáni Összevont Óvodák Pitypang Tagóvodája
Résztvevők száma: 17 gyerek + 2 felnőtt
Újdonság volt, hogy a programba az óvodásokat is bevontuk. Múzeumunk nagyon fontosnak
tartja a korai múzeumba szoktatást, a gyerekek esztétikai nevelését. Úgy tapasztaltuk, hogy a
legsikeresebb programjaink éppen az óvodások számára készült. Befogadóak, lelkesek voltak,
Balázs János művészetét kiválóan feldolgozták a maguk számára. A hangoskönyvön szereplő
Balázs János művek közül a legkisebb korosztály számára leginkább érdekes (elsősorban
állatfigurákat megjelenítő) versrészletek bemutatása volt, majd ezt követően szabad
formaalkotás következett az előre elkészített sablonok segítségével. A minták Balázs János
irodalmi- és képzőművészeti munkásságában leggyakrabban előforduló valós és képzeletbeli
állatokat elevenítették meg. A foglalkozáson a gyermekek kollázs technika alkalmazásával
megalkothatták saját védelmező figuráikat. A létrejövő kompozíciók egyediségét az óvodások
képzelőereje és vizuális bátorsága biztosítja. A záró beszélgetés kapcsolatot teremtett a roma

származású művész által megalkotott, az óvodások által megálmodott és a korunkban leginkább
népszerű mitikus lények között.

A példakép program időpontja: 2018. október 12.
Program helyszíne: Cered, Id. Szabó István Általános Iskola
Program címe: „…a sors hátán utazom” – Balázs János műveiből készült hangoskönyv
bemutatója és hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás

Résztvevők: Id. Szabó István Általános Iskola diákjai és pedagógusai
Résztvevők száma: 25 gyerek + 3 felnőtt
„… a sors hátán utazom” című hangoskönyvön szereplő 2-3 Balázs János mű bemutatását
követően a diákok megismerkedtek az alkotó életének és munkásságának néhány
mozzanatával. Röviden betekintést nyertek a DVD létrejöttének körülményeibe is. A Dornyay
Béla Múzeum Képzőművészeti gyűjteményében őrzött Balázs János festményeinek
reprodukciói segítségével párhuzamokat kerestek a művész írói és vizuális világa között. Az
elhangzott versek illusztrálása rajztechnikákkal (színes ceruza, kréta alkalmazásával). Az
érdeklődő tanulók a festményekhez verset vagy prózai szöveget írtak. A foglalkozást a múzeum
munkatársai, Birkás Babett, Kovácsné Kis-Simon Éva és Kaposvári-Bodrogi Szabina vezette.

November 6.: Salgótarjánról diákoknak vetélkedő – általános iskolások
számára
Program helyszíne: Dornyay Béla Múzeum
Intézményünk évek óta rendez várostörténeti vetélkedőt mind az általános, mind a
középiskolás tanulók részére, az Őszi múzeumi napok keretén belül. Ezúttal ‒ „a sors hátán
utazom” munkacímű DVD-re és a Csillag-igazgató vén remete ─ Balázs János művészete
című filmre alapozva ‒ Balázs János munkássága volt a november eleji vetélkedő egyik fő
pillére. A vetélkedőre való felkészülést ‒ a nélkülözhetetlen szakirodalmon túl a kiküldött
film és hangoskönyv a téma jobb megértését célzó előadásokkal segítettük szeptember és
október hó folyamán.

November 7.: Salgótarjánról diákoknak vetélkedő – középiskolások
számára
Program helyszíne: Dornyay Béla Múzeum
Résztvevők száma: 21 gyerek + 7 pedagógus
Intézményünk évek óta rendez várostörténeti vetélkedőt mind az általános, mind a
középiskolás tanulók részére, az Őszi múzeumi napok keretén belül. Ezúttal ‒ „a sors hátán
utazom” munkacímű DVD-re és a Csillag-igazgató vén remete ─ Balázs János művészete
című filmre alapozva ‒ Balázs János munkássága volt a november eleji vetélkedő egyik fő
pillére.

A példakép program időpontja: 2018. november 15.
Program helyszíne: Dornyay Béla Múzeum
Program címe: „…a sors hátán utazom” – Balázs János műveiből készült hangoskönyv
bemutatója és hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás

Résztvevők: Platthy József Általános Iskola diákjai Karancskeszi
Résztvevők száma: 14 gyerek + 2 felnőtt
„… a sors hátán utazom” című hangoskönyvön szereplő 4-5 Balázs János mű bemutatását
követően a diákok megismerkedtek az alkotó életének és munkásságának néhány
mozzanatával. Röviden betekintést nyertek a DVD létrejöttének körülményeibe is. A Dornyay
Béla Múzeum Képzőművészeti gyűjteményében őrzött Balázs János festményeinek
reprodukciói segítségével párhuzamokat kerestek a művész írói és vizuális világa között. A
foglalkozást a múzeum munkatársai, Birkás Babett és Kaposvári-Bodrogi Szabina vezette.

A példakép program időpontja: 2018. november 27. 11. óra
Program helyszíne: Dornyay Béla Múzeum

Program címe: „…a sors hátán utazom” – Balázs János műveiből készült hangoskönyv
bemutatója
2018. november 27-én, Balázs János roma festőművész és költő születésének 113.
évfordulóján mutattuk be az alkotó verseinek hangoskönyv változatát a Dornyay Béla
Múzeumban. Három programot szerveztünk erre a napra, délelőtt a középiskolásokat hívtuk
meg egy megemlékezésre és a hangoskönyv bemutatójára, illetve az általános iskolásoknak
tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozást, délután pedig a felnőtteknek mutattuk be a
hangoskönyvet. Az elsősorban festőművészként számon tartott, salgótarjáni származású
Balázs János (1905‒1977) irodalmi hagyatékát a Dornyay Béla Múzeum őrzi. A múzeum és a
hangoskönyv rendező-operatőrének, Shah Timornak a célja az volt, hogy a megváltozott
olvasási szokásokat figyelembe véve egy olyan audiovizuális hangoskönyvet készítsenek,
amely Balázs János ismert és ismeretlen versei mellett az önéletrajzi ihletettségű írásaiból,
szépprózájából is ízelítőt nyújt kiváló előadóművészek tolmácsolásában. A verseket és a Két
én című drámai költeményt Oláh Zoltán és Máté Krisztián előadásában hallgattuk meg. A
múzeum ezzel a kiadvánnyal ismét egy hatalmas előrelépést tett Balázs János szellemi
hagyatékának ápolásában. Ennek egyik fő vonulatát képviselik a kiállítások rendezése és
kiadványok megjelentetése. A gazdag képi anyaggal is ellátott alkotás nem csupán emléket
állít a magyarországi roma költészet és festészet kiemelkedő alakjának, de az elhangzó
művekkel napjaink kérdéseire is választ kereshet és talán talál segítségével a hallgató.
A rendezvényen részt vett: Dr. Kovács Anna irodalomtörténész, Shah Timor rendező, Oláh
Zoltán előadóművész

A példakép program időpontja: 2018. november 27. 11.15. óra
Program helyszíne: Dornyay Béla Múzeum
Program címe: Mitikus lényeim - „…a sors hátán utazom” – Balázs János műveiből készült
hangoskönyvhöz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás

Résztvevők: Dornyay Béla Általános Iskola, Salgótarján
Résztvevők száma: 17 gyerek + 2 pedagógus
Balázs János festőművész, költő születésnapján a Dornyay Béla Általános Iskola 3. osztályos
tanulói a művész alkotásaira épülő “Mitikus lényeim” című foglalkozáson vettek részt. A
diákok megismerkedtek Balázs János életével és művészetével, verseket hallgattak a
hangoskönyvből, mely rendkívüli hatást váltott ki bennük. Nagyon fogékonyak voltak Balázs
János irodalmi műveire is. A foglalkozást Birkás Babett múzeumi animátor vezette.

A példakép program időpontja: 2018. november 27. 16.15. óra
Program helyszíne: Dornyay Béla Múzeum
Program címe: „…a sors hátán utazom” – Balázs János műveiből készült hangoskönyv
bemutatója
2018. november 27-én, Balázs János roma festőművész és költő születésének 113.
évfordulóján mutattuk be az alkotó verseinek hangoskönyv változatát a Dornyay Béla
Múzeumban. Három programot szerveztünk erre a napra, délelőtt a középiskolásokat hívtuk
meg egy megemlékezésre és a hangoskönyv bemutatójára, illetve az általános iskolásoknak
tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozást, délután pedig a felnőtteknek mutattuk be a
hangoskönyvet. Az elsősorban festőművészként számon tartott, salgótarjáni származású
Balázs János (1905‒1977) irodalmi hagyatékát a Dornyay Béla Múzeum őrzi. A múzeum és a
hangoskönyv rendező-operatőrének, Shah Timornak a célja az volt, hogy a megváltozott
olvasási szokásokat figyelembe vétve egy olyan audiovizuális hangoskönyvet készítsenek,
amely Balázs János ismert és ismeretlen versei mellett az önéletrajzi ihletettségű írásaiból,
szépprózájából is ízelítőt nyújt kiváló előadóművészek tolmácsolásában. A verseket és a Két
én című drámai költeményt Oláh Zoltán és Máté Krisztián előadásában hallgattuk meg. A
múzeum ezzel a kiadvánnyal ismét egy hatalmas előrelépést tett Balázs János szellemi
hagyatékának ápolásában. A bemutatóról Kossuth Rádió "Jelenlét" c. roma kulturális műsora
is beszámolt december 2-án, 21:30-tól, és egy hét múlva ismételték.
A rendezvényen közreműködött: Dr. Kovács Anna irodalomtörténész, Shah Timor rendező,
Oláh Zoltán előadóművész, Shah Gabriella művészettörténész, múzeumigazgató.

