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Balassagyarmat főutcája az 1910-es évek közepén 

A látogatók egyöntetű véleménye szerint az utóbbi évek legszebb és legjobban 

berendezett kiállítása nyílt meg a napokban a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc 

Múzeumában. A „Beállok rózsám katonának” címet viselő tárlat sokféle szemszögből 

mutatja be, milyen hatással volt a balassagyarmati és környékbeli emberekre az első 

világháború. 

 

Így nézett ki egy korabeli paraszti szobabelső 

Balassagyarmat. A megnyitón a Vojnits Kincső által előadott, szépen hangzó katonadalok, 

valamint a Tormay Cecile Irodalmi és Történeti Társaság három tagja, Lengyelné Zsoldos 
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Emőke, Lengyel László és László Péter rövid műsora után dr. Lengyel Ágnes, a házigazda 

intézmény igazgatója mondott köszöntőt, illetve felolvasott egy megható levelet, amelyet egy 

Szécsényből a szerb frontra vezényelt fiú írt búcsúzóul szüleinek. Hozzátette, ez a kiállítás 

három oldalról közelíti meg az első világháborút és hatásait. Egyrészt bemutatja a 16-os 

honvéd gyalogezredet, amelynek állományában a nógrádi bakák és tisztek harcoltak, rávilágít 

Balassagyarmat – mint egy hátországi város – sorsára, és megismerteti a nagyközönséggel az 

egyszerű palóc nép életmódbeli változásait, a világégés néprajzra gyakorolt hatását – ez 

utóbbi részelem különlegességnek számít a hasonló gyűjtemények tekintetében. 

Dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója elsősorban azt 

hangsúlyozta, hogy 1914-ben a kezdetekben úgy vonultak a magyar honvédek a háborúba, 

hogy gyors elégtételt vesznek a hazát ért sérelmekért, a kevésbé kedvelt, de méltósága folytán 

annál inkább tisztelt trónörökös meggyilkolásáért, de később, ahogy egyre inkább pokollá vált 

a katonaélet, úgy változott át a korábbi lelkesedés elkeseredéssé, apátiává. 

Kiemelte, ez a háború teljesen megváltoztatta a világot, mélyen behatolt emberi sorsokba. A 

frontokon fegyvert ragadó férfiak szerepét a hátországban átvették az asszonyok, vagy éppen 

a munkára fogott orosz és olasz hadifoglyok. Nem beszélve arról a hatszázezernél is több 

halottról, akiknek hantjai a hősi temetőkben találhatók Erdélyben, a Kárpátokban, vagy 

Doberdónál. Végül arra utalt a történész, hogy ez a nagyszerű kiállítás méltó emléket állít 

mindazoknak, akik a harcmezőkön, vagy éppen otthon, hősiesen álltak helyt a világháború 

sodrában, és pártállástól, politikai nézettől függetlenül mindenkinek kötelessége tisztelegni, 

fejet hajtani, és közösen emlékezni rájuk. 

 

A kiállítás három szempontból mutatja be az első világháborút 

A tárlatot a múzeum négy munkatársa mutatta be az érdeklődőknek. Harth Tamás történészi 

szempontból fogalmazta meg a lényeget, röviden ismertetve, milyen harci tetteket hajtott 

végre az egyik hadállásból a másikra vezényelt és a háború teljes időszakát végigküzdő 16-os 

honvéd gyalogezred, majd Balassagyarmat szerepére térve kifejtette, miként birkóztak meg a 

városbeli emberek a tömegesen érkező menekültek befogadásával és élelmezésével, illetve a 

sok száz sebesült katona ellátásával. Steinmacher Kornélia egy érdekes irodalomtörténeti 

adalékot vetített elő, ami Szabó Lőrinc hagyatékából került elő: a Balassagyarmathoz sok 

szállal kötődő költő 1918 tavaszán vonult be katonának, és ha egy kicsit tovább tartanak a 

harcok, lehet, ő is a frontokra kerül. Molnár Ildikó és dr. Lengyel Ágnes pedig a palócság 

néprajzi változásait ecsetelte, például a viseletekben a „kollektív gyász” tartós jelenlétét, a 

házasulandók kelengyés szokásainak átalakulását, vagy a álló-rengő bölcsők elterjedését.  


