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A „Volt egyszer egy határőrség – A Balassagyarmati Határőrigazgatóság története 19452007” című időszaki kiállításnak a balassagyarmati MNM Palóc Múzeuma adott helyet. Az
első világháborút követően, az addig az ország földrajzi centrumában elhelyezkedő Nógrád
vármegye, székhelyével Balassagyarmattal együtt – a felvidéki területek egy részének
időszakos

visszacsatolásától

eltekintve

-

egyszerre határmegyévé, ill. határvárossá

vált. Az új történelmi helyzet jelentős befolyással volt a határmenti nógrádi területek
és a megyeszékhely Balassagyarmat társadalmának mindennapjaira,

gyökeresen

megváltoztatva annak gazdasági lehetőségeit. Az új északi államhatármintegy
kilométeres

szakaszának

a

védelmére

az akkori

nógrádi

233

megyeszékhelyen,

Balassagyarmaton szervezték meg a határőrkerületi központot, amely 1945 után
Határőrkerületi Parancsnokságként, majd később Balassagyarmati Határőr Igazgatóság
néven

egészen

2007-ig,

Magyarország

Schengeni

csatlakozásáig

irányította

a

helyi határőrizetet.
A Balassagyarmat város és a Szobtól Ceredig terjedő északi határterületek életének közel
90 éven keresztül egyik meghatározó szereplőjeként működő szervezet történetének,
működésének, mindennapjainak egy unikális, a helyi identitást is erősítő időszaki kiállítás
keretében történő bemutatását – a fentebb felvázolt történelmi tények, a Határőrség
megszüntetésének idén éppen egy évtizedes évfordulója mellett

- a határőrizet

napjainkban ismét aktualitást nyerő kérdésköre is indokolttá tette. A kiállításban
bemutatott gyűjteményegyüttes döntő többsége múzeumunk legújabb, ajándékozás
révén bekerült szerzeménye, amely a nagyközönség által, kiállítás keretében eddig még
soha nem látott határőrizeti vonatkozású tárgyi és dokumentumanyagból tevődik össze.
Az időszaki kiállítás megrendezésére a Palóc Múzeum „nagytermében”, közel 140 m2en került sor, a kiállítás vándoroltatható változatának bemutatására a szécsényi Kubinyi
Ferenc Múzeum mellett a Balassagyarmati Rendőrkapitányság és a balassagyarmati
Mikszáth Kálmán Művelődési központ vállalt kötelezettséget. A kiállítás szakmai
megvalósításában a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság Nyugdíjas Határőr Tagozata a
Palóc Múzeum együttműködő partnereként vett részt.

2

A KIÁLLÍTÁS HASZNOSULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE:
A kiállítást, annak megrendezése óta e d d i g összesen 1350 fő látogatta, a megnyitó
rendezvényen 174 fő vett részt. Az előző évek látogatottsági adatai alapján, a kiállítás
következő év elejére tervezett bontásáig további négy-öt ezer fő látogatásával
számolhatunk.
A kiállításhoz kapcsolódóan szakmai tárlatvezetéseket, előadásokat (Múzeumok
Éjszakája), rendszeres 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.

A KIÁLLÍTÁS RÉSZLETES ISMERTETÉSE:
A kiállítás bevezetőjeként rövid összefoglalását adjuk a magyar határőrizet történetének,
valamint felidézzük Balassagyarmat és Nógrád vármegye határterületté válásának
históriáját, érintve az első világháborút követő, a csehszlovák-magyar határszakasz
megvonására vonatkozó elképzeléseket, az 1919-es balassagyarmati „csehkiverés”
történetét és a további Ipoly menti honvédő harcokat, a trianoni békeszerződést, az első
bécsi döntés okozta határváltozásokat, valamint a második világháborút lezáró,
Magyarországgal kötött békeszerződést.
A Balassagyarmati Határőr Igazgatóság és jogelődjeinek történetét, a határőrök
mindennapi életét, a határőrség és a város kapcsolatát öt – a 20. századi magyar történelem
jellemző történeti korszakainak is megfeleltethető - időszakaszba (1919-1945, 1945-1950,
1950-1956, 1956-1989, 1989-2007) helyezve gazdag műtárgyi, írásos és fotográfiai
kordokumentumokat egyaránt tartalmazó anyag segítségével mutatjuk be.
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
audiovizuális

technika)

megjelenítők,

digitális

képkeretek,

sokrétű alkalmazása, amelyek egyéni igény szerint nagyobb

mennyiségű anyag bemutatását teszik lehetővé.
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A megvalósult kiállítás tartalmi és technikai felépítésének vázlata

I. Bevezető: Határőrizet a Kárpát-medencében
A Kárpát-medence határőrizetének rövid, összefoglaló jellegű történeti bemutatása a rómaiak
Duna menti limes-rendszerétől egészen a Magyar Határőrség önálló működésének 2007-es
felszámolásáig.
Bemutatott tárgyi és dokumentum anyag: a magyar határőrizet 1945 utáni történetének
tárgyi és dokumentum emlékei
Felhasznált installációs és technikai eszközök: rajzok, térképek és fotónagyítások PVCén, érintőképernyős

monitor

a

digitalizált

dokumentum

tartalmak (film- és

fényképfelvételek, írásos dokumentumok) megjelenítéséhez, kiállítási bábu, vitrinek

II. A Balassagyarmati Határőrigazgatóság története 1945-2007
II/1. A Balassagyarmati Határőrigazgatóság működésének története képekben: A szervezettörténet fotográfiai emlékanyagának időrendszerű bemutatása, az igazgatóság történetének
szöveges kronológiája
Kiállított tárgyi és dokumentum anyag: A Balassagyarmati Határőrigazgatóság történetének
fotográfiái a megalakulástól a megszüntetésig
Installációs és technikai eszközök: fotónagyítások PVC táblákon, digitális képkeretek a
digitalizált fotográfiák megjelenítéséhez,

II/2. „A balassagyarmati határőrlaktanyában” – három laktanyahelyiség bemutatása
enteriőr formában
 Körlet a határőr laktanyában: a határőrlaktanya körletének korhű módon
rekonstruált bemutatása
Bemutatott tárgyi és dokumentum anyag: sorállományú határőrök általános
felszerelése, használati tárgyai, egyenruhák, a határőr körlet jellemző felszerelése
és berendezési tárgyai, dokumentumok
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Felhasznált installációs és technikai eszközök: kiállítási bábu



A határőr laktanya klubhelyisége
Bemutatott tárgyi és dokumentum anyag: a klubhelyiség általános bútorzata,
felszerelése, emlék és dísztárgyai, egyenruhák, dokumentumok
Felhasznált installációs és technikai eszközök: kiállítási bábu



Szolgálati helyiség a határőr laktanyában
Bemutatatott tárgyi és dokumentum anyag: a szolgálati helyiség általános
bútorzata, felszerelése, egyenruhák, térképek és írásos dokumentumok
Felhasznált installációs és technikai eszközök: kiállítási bábuk

II/3. A Balassagyarmati Határőrigazgatóság működésének tárgyi és dokumentum emlékei

A szervezet 1945 és 2007 közötti működésével kapcsolatban összegyűjtött, jellemző tárgyi
és dokumentum emlékek bemutatása

Kiállított tárgyi és dokumentum anyag: határőr egyenruhák (gyakorló, köznapi,
társasági; tiszthelyettesi, altiszti, tiszti, főtiszti ), határőr felszerelési tárgyak,
rangjelzések és jelvények, kitüntetések, emléktárgyak, fegyverek, a határszakasz
határkövei, leszerelési emléktárgyak, kordokumentumok (levéltári iratanyag,
sorállományúakkal kapcsolatos levelezések) sajtóanyag, fotográfiák
Felhasznált installációs és technikai eszközök: kiállítási bábuk, fotónagyítások
molinón és más hordozókon, vitrinek

A létrejött kiállításról készült fotódokumentációt a szakmai beszámoló melléklete
tartalmazza.

5

A KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA:
A kiállításhoz kidolgozott múzeumpedagógiai programok célja 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:
„VOLT EGYSZER EGY HATÁRŐRSÉG… - A BALASSAGYARMATI HATÁRŐRIGAZGATÓSÁG
TÖRTÉNETE 1945 – 2007” C. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMTERVE
CÉLCSOPORT

8; 11-12. évfolyam
A magyar határőrizet ezer éves történetének

TARTALOM

áttekintése, a Balassagyarmati
Határőrigazgatóság története, a szervezet

működésének hatásai Balassagyarmat város
és a Szobtól Ceredig terjedő határőrkerület
határmenti településeinek életére, a
határőrök mindennapi tevékenysége,
viselete, a határőrség, mint közösség –
kulturális élet, sporttevékenységek,
szabadidő
Az első (korai) határőrizeti formák és híres

TÉMAVÁZLAT

határőrzők a Kárpát-medencében; (Gyepű
rendszer; Határvédelem a Tatárjárás után;
Végvárrendszer a török korban; A modern
határőrizet kezdete (1867-1919-ig); Határőrizet
a két világháború között; Határvédelem 1945
után; 1956; 1989; A modern magyar határőrség
működése a rendszerváltástól Schengenig
A határőrség szerepe határvárossá váló
Balassagyarmat történetében
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A határőrség egykori működésének
mindennapjai, sorállományú szolgálat, kiképzés,
határvédelmi feladatok bemutatása. A határőrök
képzése, továbbképzése.
A határőrök mindennapjainak ismertetése, a
határőrség tárgyi és szellemi kultúrája,
viselettörténete, határőrséghez kapcsolható
sporttevékenységek, a határőrség szerepe a
helyi kulturális életben.
A múzeumpedagógiai foglalkozás a gyerekek

KOMPETENCIA

számára az együtt gondolkodás, a csapatépítés,
a csapatmunka lehetőségét kínálja. A történelmi
ismeretek bővítése mellett a diákokat a
precizitásra, az alaposságra ösztönözzük.
Csempész az Ipoly mentén (rövid kalandjáték)
Legyél te is határőr! (feladatlap)

történelem, irodalom,

TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

rajz és vizuális kultúra, technika.
A diákok identitástudatának és nemzeti

CÉLOK

identitástudat, a hely szeretetének erősítése.

MÓDSZEREK

Feladatlapos feldolgozás

IDŐTARTAM

1X45 perc

A múzeumpedagógiai foglalkozásokon eddig részt vettek száma összesen:


alapfokú oktatási intézményben tanulók: 5 alkalom 138 fő



középfokú oktatási intézményben tanulók: 1 alkalom 24 fő

A városban működő oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások alapján a
programok megvalósítását a következő tanév első félévében is folytatjuk.

A kiállításhoz kapcsolódó média megjelenések:
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Balassagyarmati Városi Újság (2018. május-júniusi sz.)



Városi Televízió (2018. május 31.)



MR1 Kossuth Rádió, Vasárnapi újság (2018. május 27.)

Internetes megjelenések:
http://neprajzihirek.hu/kiallitas_volt_egyszer_egy_hatarorseg
http://www.museum.hu/kiallitas/17867/Volt_egyszer_egy_hatarorseg
http://palocmuzeum.hu/kiallitasok/idoszaki-kiallitasok/

A pályázat szakmai beszámolója a www.palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/szakmai-beszamolok/
webhelyen érhető el

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

Balassagyarmat, 2018. június 28.
Harth Tamás András
muzeológus
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MELLÉKLET: A KIÁLLÍTÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK FOTÓDOKUMENTÁCIÓJA
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