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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„Beállok rózsám katonának” – Palócok az első világháborúban
című időszaki kiállítás megrendezése

A „Beállok rózsám katonának…” - Palócok az első világháborúban című időszaki
kiállításunknak és a kiállításhoz kapcsolódó pedagógiai program megvalósításának helyet adó
balassagyarmati Palóc Múzeum éppen az elvesztett első világháború következményeként vált
határ menti intézménnyé, mint ahogyan a Palócföld is, államterületileg ekkor szakadt ketté,
ami a palócság jelentős részének egy idegen ország fennhatóságát jelentette. Ezek a
történelmi tények, események és következmények tették különösen indokolttá, hogy az első
világháborús centenáriumi megemlékezésekben a Palóc Múzeum is részt vegyen.
Az időszaki kiállítás megrendezésére a Palóc Múzeum „nagytermében”, közel 140 m2területen került sor. A kiállítás vándoroltatható változatának bemutatására a balassagyarmati
Madách Imre Városi Könyvtár vállalkozott.
A kiállítás szakmai megvalósításában mind a MOL Nógrád Megyei Levéltárának
balassagyarmati részlege, mind a balassagyarmati városi könyvtár honismereti részlege a
Palóc Múzeum együttműködő partnereként vett részt. A kiállítás megvalósításához
(tárgykölcsönzés, önkéntes kivitelezési munkák) helyi és térségi civil partnereket
(magánszemélyek, hagyományőrző egyesületek) is sikerült bevonnunk.
A kiállítás megnyitó rendezvényére 2016. május 31-én került sor, a kiállítást dr. Szakály Sándor
hadtörténész, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója nyitotta meg. A rendezvényen
résztvevők létszáma 77 fő volt. Az eseményről helyi, regionális és országos médiumok is
tudósítottak.
A kiállítás hasznosulásának értékelése:
A nyitva tartás eddigi hónapjai alatt a kiállítást összesen 1267 fő látogatta. Az előző évek
látogatottsági adatai alapján a kiállítás 2016 év végére tervezett bontásáig további négy-öt
ezer fő látogatásával számolhatunk.
A látogatók összetétele korcsoport szerint:

A kiállításhoz kapcsolódóan szakmai tárlatvezetéseket, előadásokat (Múzeumok Éjszakája),
múzeumpedagógiai programokat szerveztünk, amelyek a továbbiakban is múzeumunk
programkínálatának részét képezik. Terveink szerint a kiállítás a Múzeumok Őszi Fesztiválja
keretében szervezett programsorozatunkban is szerepet kap.
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A kiállítás részletes ismertetése:
A címválasztással is utalva erre, a kiállításban a téma hagyományos történeti megközelítése
mellett, azzal párhuzamosan, néprajzi szempontból is bemutatjuk az első világháború
Balassagyarmattal, a szűkebben vett Palócfölddel kapcsolatos eseményeit, a palócságra
gyakorolt hatásait. A tárlat egyrészt a világháború teljes időtartamát végigharcoló
balassagyarmati 16-os honvédek történetét felidézve emléket állít a hősöknek és
áldozatoknak, másrészt pedig - kitekintéssel a határon túli, felvidéki területekre – olyan
néprajzi jelenségek bemutatását is szem előtt tartva, mint az életmód, szokások és a paraszti
viselet változásait.
A kiállításban bemutatandó műtárgyak, dokumentumok és látványelemek kiválasztásának
fontos szempontja volt, hogy a fiatalabb iskolás korosztálytól a művelt felnőtt
múzeumlátogató közönségig szinte minden rétegnek felkeltsük az érdeklődését. A látogatók
egymástól egészen eltérő befogadóképességének kiszolgálását segíti a digitális eszközök
(érintőképernyős megjelenítők, digitális képkeretek, audiovizuális technika) sokrétű
alkalmazása, amelyek egyéni igény szerint nagyobb mennyiségű anyag bemutatását teszik
lehetővé.
A megvalósult kiállítás tartalmi és technikai felépítésének vázlata
I. PALÓCOK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN
I/1. A balassagyarmati „16-os honvédek” első világháborús szerepvállalása
Balassagyarmaton a 16. honvéd gyalogezred és a 16. honvéd népfelkelő ezred zászlóaljai
állomásoztak. Az ezek kötelékeiben harcoló katonák javarészt a palócság köréből kerültek ki, akik
közül sokan nem tértek többé haza.
A 16. honvéd gyalogezred alakulatai rendkívül sok bevetésen vettek részt, jellemzően Galícia
földjén. A tűzkeresztségen a komarowkai véres csatában estek át augusztus 26-29. között. Az 16/II.
zászlóalj a csata egyetlen napján elvesztette állományának közel egyharmadát. A továbbiakban a 3.
lembergi csatában, a San folyó menti harcokban, a krakkói és a czestochowai csatában, a nevezetes
limanowai és lapanowi csatában, decemberben a Dobrotin és Obszár-magaslatok körüli harcokban,
1915-ben a Przemysl váráért folyó küzdelemben, a döntő jelentőségű gorlicei áttörésben, BresztLitovszk bevételében, 1916 első felében pedig a Strypa menti harcokban vettek részt. A román
betörést követően az erdélyi fronton kellett helyt állniuk, utolsó csatájukat pedig már az
olaszországi fronton, a „Hét Község” fennsíkján vívták.
A kiállítási egységben a két balassagyarmati zászlóalj első világháborús történetét mutatjuk be,
emléket állítva a háborús hősöknek.
Bemutatott tárgyi és dokumentum anyag: fegyverek, egyenruhák, egyéb katonai használati
tárgyak, kitüntetések, emlékérmek, fotográfiák, katonai jelentések, táviratok, tábori levelezőlapok,
frontemlékek, hadifogság emlékei
Felhasznált installációs és technikai eszközök: fotónagyítások plakátpapíron és PVC táblán, digitális
képkeretek, kiállítási bábu, kiállítási vitrinek
I/2. Hátország szerep egy kisváros életében
Balassagyarmat 1914 és 1918 közötti hátországszerepének bemutatása:
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Gazdasági nehézségek: pótadók, infláció, hadikölcsönjegyzés
Városi kényszerintézkedések: katonák és menekültek elhelyezése, szükségkórházak felállítása,
harangok beszolgáltatása
Különféle szociális tevékenységeket végző egyesületek működése
A múzeumépület első világháborús története

Bemutatott tárgyi és dokumentum anyag: kordokumentumok (falragaszok, sajtócikkek, politikusi
beszédek, fotográfiák)
Felhasznált installációs és technikai eszközök: érintőképernyős monitor a digitalizált
dokumentum tartalmak megjelenítéséhez, fotónagyítások PVC táblán, vitrinek

II. „BEÁLLOK RÓZSÁM KATONÁNAK”

II/1. Mit veszített és „nyert” a palócság az első világháború kitörésével?
A palóc paraszti közösségek életvitelére, hagyományaira, szokásaira, életmódjára gyakorolt
közvetlen és közvetett első világháborús hatások bemutatása enteriőr környezetben


Életmód és szokásbeli változások: A kelengye a festett ládából átkerül a fiókos szekrénybe.
Az első világháborút követő években a szegényebb vidékeken, illetve szegényebb
családoknál szakadt meg annak a szokásnak a folytonossága, hogy a leányok ládát vigyenek
a kelengyével. Ezzel egy időben az ácsolt ládák ilyen célú alkalmazása is megszűnt. Az első
világháború után terjedt el vidékünkön az álló vagy rengő bölcső, amely népszerűségét
annak köszönhette, hogy egy magas az ággyal rendelkező házaknál, a nőknek éjszaka nem
kellett felkelnie, elringatni a csecsemőt. Ebben az időben kerül ki a napi a táplálkozásból a
kása, amely kevésbé volt üde színfoltja a helyi családok étrendjének, mint az erdélyi
paraszti gasztronómiának. Ugyanekkor tűnt el az alapanyagok közül a sáfrány, a maláta,
helyette pedig megjelenik a cukor.



A palóc viselet változásai: A „kollektív gyász” megjelenése (Őrhalomban pl. fekete kézelő,
először csak az viselte, akinek családtagját elvitték a frontra, később a teljes falu
felöltötte.); Kossuth-gyász Kazáron és Szokolyán (Az első világháborúig az aratás előtt, más
kutatás szerint a két világháború között viselték). A férfi viselet változásait tükrözi például
a gatya eltűnése, amelyet először a posztónadrág alatt viseltek, majd pedig véglegesen
„kiment a divatból”. A háború utáni időszakban már egyre kevésbé volt jellemző a
viseletben a vászonruha, inkább csak az öregek hordták tovább fiatalkori ruhadarabjaikat.
Az ifjabbak már „bricsesznadrágot”, kabátot, városi formára szabott inget hordtak. A
menyecskék arany- és ezüstcsipkés ünnepi főkötő viselete az első világháború után szűnt
meg. A főkötő felett az első világháborúig áll alatt megkötött, fehér hímzett fejrevaló
kendőt viseltek, ezt a háború után a „slingelt” kendő váltotta fel. Az 1920-as évektől
változott a „hátrakötő kendő” viselete. Korábban ezt úgy hordták, hogy behúzták kissé a
homlokukba, hogy a haj ne látszódjon.

Bemutatott tárgyi és dokumentum anyag: bútorok (ácsolt láda, festett láda megrakva
kelengyével, áttört faragású padok), padhátbetétek, fotográfiák, komplett viseletek, hímzett
kézelők
Installációs és technikai eszközök: kiállítási bábuk, fotónagyítások, lakóházbelső kialakítás
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II/2. Toborzás, verbuválás
Bemutatott tárgyi és dokumentum anyag: fotográfiák, hangzóanyag: verbuváló énekek és
katonadalok
Installációs és technikai eszközök: kiállítási bábuk, mp3-as lejátszók fülhallgatókkal,
fotónagyítások PVC táblán

II/3. A palócság első világháborús tárgyi emlékei




Családi Fotók
Leszerelési és katonai emlékek
A népművészet ábrázolásai: háborús motívummal díszített tárgyak bemutatása

Bemutatott tárgyi és dokumentum anyag: obsit, katonaláda, katonai emlékkép, jelvények,
fotográfiák hímzések, fafaragások, pásztorművészet ábrázolásai (pl. Gyurkó Pál
számadókanász Ferenc József ábrázolásai)
Felhasznált installációs és technikai eszközök: kiállítási vitrinek

III. EGY MAGYAR ÉRTELMISÉGI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN: SZABÓ LŐRINC KATONAÉVEI
Irodalomtörténeti kitekintés a fiatal Szabó Lőrincnek az első világháborúval kapcsolatos
gondolatairól és személyes érintettségéről
Bemutatott tárgyi és dokumentum anyag: kéziratos dokumentumok (Halál-tánc ének,
gimnáziumi érettségi bizonyítvány), fényképfelvételek a költőről
Felhasznált installációs és technikai eszközök: fotónagyítások PVC táblán
A létrejött kiállításról készült fotódokumentációt a szakmai beszámoló melléklete tartalmazza.

Pedagógiai program megvalósítása:
A kiállításhoz kidolgozott múzeumpedagógiai programok célja az első világháború korszakával
kapcsolatos, az iskolai oktatás keretei között már megszerzett történelmi ismeretek
felelevenítése, azok helytörténeti és honismereti vonatkozásokkal történő kiegészítése, a
műtárgyak és kiállításban felhasznált modern technikai eszközök révén élőbbé és
élményszerűbbé tétele.

Kiállításunkhoz az alap- és középfokú oktatásban tanulók számára kidolgozott pedagógiai
program részletei:

„Beállok Rózsám katonának…" Palócok az I. Világháborúban
c. időszaki kiállítás múzeumpedagógiai programterve
CÉLCSOPORT
8; 11-12. évfolyam
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TARTALOM

Az I. világháború előzményeinek áttekintése, a
háború kitörésének okai, Balassagyarmat
helyzete, lakóinak szerepe az I. világháborúban,
az I. világháború szerepe a paraszti életben,
hogyan és milyen változásokat generált a
paraszti közösségekben.

TÉMAVÁZLAT

A történeti eredmények alapján a I. világháború
kitörése, előzményei és közvetlen hatásai.
Milyen szerepe volt a városnak az I.
világháborúban.
A balassagyarmati háborús hősök.
Mit „veszített” és mit „nyert” a palócság az I.
világháború kirobbanásával.
„Kossuth gyász”, áttört faragás, „obsit”,
katonaláda, tárgyi anyag elemzése.
Az I. világháború a népdalokban,
népköltészetben és az irodalomban és az egyéb
művészeti ágakban.

KOMPETENCIA

Eszközök használata, az eredmények
rögzítése.
Rendszerek vizsgálata: részekre bontás,
kapcsolatelemzés segítségével.
Összehasonlítás: Különféle rendszerek
közötti azonosságok és különbségek
megállapítása, magyarázása.
A megfigyelések és megfigyelési eszközök
fejlődésének történeti elemzése.
történelem, irodalom, ének-zene,
rajz és vizuális kultúra, technika.

TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

A diákok identitástudatának és lokálpatrióta
érzéseinek erősítése. Milyen hatása van a helyi
történelem, irodalom és a társadalomi rendszer
alakulására az I. világháborúnak.

CÉLOK

Feladatlapos feldolgozás

MÓDSZEREK

1X45 perc

IDŐTARTAM

A múzeumpedagógiai foglalkozásokon eddig részt vettek száma összesen:




óvodapedagógiai intézmények: 5 alkalom 123 fő
alapfokú oktatási intézményben tanulók: 3 alkalom 81 fő
középfokú oktatási intézményben tanulók: 1 alkalom 28 fő
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A városban működő oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások alapján a
programok megvalósítását következő tanév első félévében is folytatjuk.

A kiállításhoz kapcsolódó média megjelenések:
Balassagyarmati Városi Újság (2016. május-júniusi sz.)
Nógrádi Hírlap (2016. június 2.)
Városi Televízió (2016. május 31.)
Ipoly Televízió (2016. június 4.)
Internetes megjelenések:
honismeret.hu/
www.vitezirend.com/rovatok/hirek/paloc-muzeum
http://www.museumap.hu/esemenyek/-/tartalom/2016/05/23/%E2%80%9Ebeallok-rozsamkatonanak%E2%80%A6--palocok-az-elso-vilaghaboruban-175000
http://muzej.hu/hu/program/bakos-gyula-az-osztrak-magyar-monarchia-rohamcsapatai-eloadasbeallok-rozsam-katonanak

Kiállításunk és a kapcsolódó pedagógiai program megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiuma által megítélt 800.000 Ft támogatásért ezúton is köszönetünket
fejezzük ki.

Balassagyarmat, 2016. június 28.
Harth Tamás
muzeológus
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MELLÉKLET: A kiállítás és a kapcsolódó programok fotódokumentációja
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