
Tizenöt éves a várpalotai helytörténeti 
gyűjtemény 

Szeretni csak azt lehet, akit, vagy amit ismerünk. A hazaszeretet első lépése lakóhelyünk is-
merete. A múlt ismerete legalább annyira fontos, mint fának a gyökér, háznak az alap. E nél-
kül elbizonytalanodunk. Bizonyos események gyakran egy-egy helyhez kötődnek. Ki tudná 
megmondani, mely emlékek ötvöződnek a játék és valóság határán, az évszázados romok kö-
zötti bújócskázás, vagy az öreg falrések között kinőtt növényke csodálatos élniakarásában?! 
Végső soron az ilyen események szabják meg az ember hovatartozását! A várpalotai Jókai ut-
ca 15. szám alatt, a hatalmas tízemeletes épületek között szerényen meghúzódó házacska a 
legalkalmasabb ezen gondolatok ápolására. 

A XIX. század elején, terméskőből épült lakóházból, 1986-ban létesített helytörténeti gyűj-
teményt a város akkori elöljárósága. Öröm volt ez akkor, abban a városban, ahol a korábbi 
években - városrendezés címén - egymás után tűntek el a II. világháború hatalmas pusztítása 
után még megmaradt régi, szép épületeket. 

Az ünnepélyes megnyitás a Várpalotai Napok keretében történt. Megnyitó beszédében dr. 
Törőcsik Zoltán, a Veszprém Megyei Múzeum akkori igazgatója hangsúlyozta: „a felújított 
ház, a nagy múltú középkori vár körül települt kis bakonyi mezőváros emlékét idézi". 

A ház udvarán a palotai meszesek mészfuvarozó kocsija áll, mely csak annyiban különbö-
zik más, hasonló lovas kocsitól, hogy a bal oldalán kívülről, hosszában a lőcsre akasztva egy 
rúd van, melyre állva mérték a meszet. Föllépőfának, vagy kiabálófának nevezték, mert mé-
rés közben is kiabálták: „meszet! meszet!" 

Az oszlopos tornácról a szabadkéményes konyhába lépünk, ahol a kemencét találjuk. Az 
asztalon régi evőeszközök, saját lábon álló lábas (melyről a nevét kapta), kávédaráló, vaslába-
sok, fűszertartók találhatók. A falon díszes tányérok, kézzel hímzett falvédők, s ott láthatjuk 
azt a kerek párnácskát, melyet az asszonyok fejükre tettek s ennek tetejére nagy vékában, 
vagy kosárban kerti terményeket vittek a piacra eladásra. 

A bejárattól jobbra áll a mosdó. Széknél magasabb, asztalnál alacsonyabb, fából készült 
asztalforma. Dupla teteje van. Felső lapja felnyitható. Alsó lapján a mosdótál részére kifűré-
szelt kerek nyílás. Ha a fedlapot lecsukjuk, mellette sámlin ülve étkezni lehetett. Legtöbbször 
a gyerekek étkezőhelye volt. 

A konyhából balra nyíló ajtón a nagyobbik szobába lépünk, mely gerendás mennyezetével 
a régi idők világát tárja elénk. A XX. század bútorait láthatjuk legnagyobb részben. Itt a város 
lakóinak szinte minden társadalmi rétegének tárgyaival, fényképeivel találkozhatunk. Ha 
iparos család lakott a házban, akkor ez volt a lakószoba, a kisebbik szoba a műhely. Ha pa-
rasztcsalád lakta, akkor ez volt a tisztaszoba, ahol csak vendég érkezésekor tartózkodtak. A 
kiállításon e szobában két, egymás mellé helyezett ágy, mellettük éjjeliszekrény. Az ágyban 
szalmazsák, háziszőttes lepedők, nagy dunna. Az ágy fölött feszület és szentkép. Két ruhás-
szekrény, asztal, székek és egy tükörasztal tartozott még a berendezéshez. Az asztalon petró-
leumlámpa, esti szórakozást szolgáló citera, különböző pénzek, valamint a háztartási alkal-
mazottak cselédkönyve. Az ablak melletti sarokban Singer varrógép. A parasztság bútorait 
egy szépen faragott támlás szék, egy bölcső és a sublót képviselte: tetején Szűz Mária szobor, 
gyertyatartók, virágdíszes bögrék, türelemüveg és a Biblia. A pásztorfaragást egy marha-
csontból faragott tartóedényke képviseli 1895-ös dátummal, virágokkal, betyárral és a koro-
nás címerrel. Ha a pásztor saját használatra faragta, akkor a birkáknál használatos rühzsírt 
tartotta benne. Várpalotán nagyon régen tartanak birkát. Trágyáját a sovány talaj javítására, 
gyapjúját a csapóiparban, posztógyártásban használták fel. Híresek voltak a palotai csapók, 
az inotai és a péti kallómalmosok, valamint a palotai posztósok, akik a bakonyi cifraszűrt ké-
szítették. A szoba falán szentképek és fényképek. Egy zsellér, egy meszes és egy tanító családi 
fényképe látható. 

Férfi és női ruhába öltöztetett, ember nagyságú bábúk láthatók még a szobában régi vise-
letben, valamint a meszesek régi bársonyruhájába öltöztetve. A konyhából jobbra nyüó szo-
bában a lakosság különböző rétegeinek, illetve foglalkozásának eszközeit, termékeit láthatjuk 
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tárlókban. Feliratokon olvashatjuk a lakosság foglalkozási megoszlását, létszámának időn-
kénti alakulását. Az eddig leírt kiállítás 10 évig volt látható. 

1996 októberében a nagyszobában új kiállítás nyílt. A konyha és a kisszoba berendezése 
nagyjából a régi maradt, csupán a nagyszobából kerültek raktárba az eddig kiállított bútorok, 
s helyébe: A palotai kézműipar a XVU-XX. század között című kiállítás került. A látogatók ismer-
kedhettek a takácsok, csapók, cipészek, fazekasok, kovácsok stb. szerszámaival, termékeivel; 
céhládát, céhkorsót, magas szárú gombos cipőt, tutyit, fényképen a hordókészítés folyamatát 
is láthattuk. Még a XX. század elején is élt az a hagyomány, amikor a tanuló elvégezte az ipa-
rostanonc iskolát, kezébe kapta a vándorkönyvet, s már mint segéd elindult más városokba s 
ott a szakmájában elhelyezkedve tapasztalatokat szerzett. Szakmabeli fogásokat igyekezett 
elsajátítani, hogy visszatérve itthon elkészíthesse a „mesterremeket". A kiállításon egy faze-
kas által készített tintatartó mesterremeket találhattunk. 

1998-ban a nagyszoba újabb kiállításnak adott helyet: Szőttesek és hímzések a paraszti kultúrá-
ban a bölcsőtől a koporsóig címmel. Szebbnél-szebb kézimunkákban gyönyörködhetett a látoga-
tó tárlókban és bútorokon. A bölcsőn keresztelői takaró, a falon keresztelői szertartás képei. 
Tulipános ládában az egykori stafírung néhány darabja. Hímzett terítők az asztalon, sublóton, 
az asszonybábún hímzett blúz, nagy gallérral. Képeken esküvői násznép hímzett ruhákban. 
Végül a háznál történő ravatalozás textil kellékei: szemfedők. Fényképeken a gyász, a siratás 
szokása. 

2000. december 5-én ismét új kiállítás nyílt a nagyszobában: Régi idők játékait nézegethették 
a látogatók. A megnyitón Harcsa Tiborné, a Martonvásár Múzeum vezetője, dr. Andrásfalvy 
Bertalan gondolatait idézte: „A játék tanít, életre nevel, a játék alkotni, a világot szebbé tenni, 
megváltoztatni serkent." Nagyszüleink korabeli játékok tekintenek ránk szőnyegről, polcok-
ról, ágyterítő tetejéről. Babák mindenféle kivitelben; rongybabától, kukoricaháncsból készült 
babákon és állatokon keresztül a gyári babákig. A fiúk pilincke-botja, babaházikók és bababú-
torok. Az ágy lábánál egy ládában mackók üldögélnek, álldogálnak egymás mellett. Egy na-
gyobb mackó orvosi ruhában vigyázza a rábízott mackók egészségét. Nem hiányoznak a me-
sekönyvek sem. Ezek vitrinbe zárva szemlélhetők. 

Az öreg házacska falai között nemcsak kiállítások láthatók, hanem - az első kiállítás idején 
- a kisebbik szobában szombat délelőttönként rongyokból, kukoricaháncsból babákat és 
egyéb játékokat készítettek az akkori teremőr vezetésével az érdeklődő gyerekek, felnőttek. 
Ilyenkor az elkészített babákat szabad volt átvinni a nagyszobában lévő bölcsőbe, ahol altató-
dalt dúdolva elaltatták a babákat. Öröm volt nézni, amint lábujjhegyen jöttek ki, mert már el-
aludt a baba. Természetesen végül hazavitték az elkészült babákat, játékokat s elajándékozták 
kisebb testvérnek, vagy ők játszottak tovább vele. 

A szombat délutáni meseórákra is szívesen jöttek a környékbeli gyerekek. Itt nemcsak a 
foglalkozást vezető felnőtt mesélt, hanem a vállalkozó szellemű gyermek is mondott, vagy ol-
vasott mesét. Ennek nevelő célja is volt: a gyermeki fantázia érvényesülését, a beszédkészsé-
get kívánta fejleszteni ez a foglalkozás, valamint a múzeumnak élettel való megtöltését. 

Adventi időszakban az általuk készített betlehemet kitettük az asztalra, vagy a sublótra, s 
arról beszélgettünk, hogy nagyszüleink idejében hogyan jártak betlehemezni, valamint az ün-
nep jelentőségéről, s karácsonyi énekeket énekeltünk. Akkor még a kisszoba sarkában szeré-
nyen meghúzódva állt néhány bábú, melyek most már a játékkiállításon vannak a nagyszobá-
ban. Ezek a régi bábjátszó csoport színpadán szerepeltek annak idején. Egy-egy mese elhang-
zása után ezek a bábúk a gyermekek kezébe kerültek és saját szavaikkal eljátszották a mesét. 

Az évente megrendezett helytörténeti vetélkedőkre is itt készültek fel a gyerekek. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ezekkel a kiállításokkal, a vetélkedők előkészítésével, a 
foglalkozásokkal ez a házacska nagyban elősegítette és ma is elősegíti, hogy a gyermekek és 
felnőttek megismerjék Várpalota múltját, s ezzel hozzájárul a hazaszeretet legfontosabb té-
nyezőjéhez, a lakóhely megismeréséhez! A manuális foglalkozásokkal pedig a szabadidő 
hasznos eltöltésére nevel, azzal a céllal, hogy ne csak befogadjon, hanem a múltra támaszkod-
va alkotó tevékenykedéssel építsék gyermekeink a jövőt! 

Pacsuné Fodor Sára 
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