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A Benedek hegy, Káptalan utca, Patak tér és a Séd emlékekPróder József

HELYTÖRTÉNETI  BARANGOLÁS

A Benedek hegy, Káptalan utca,  
Patak tér és a Séd emlékek az 1941–43  

és 1946–50-es évekből

PRÓDER JÓZSEF

A Kollégium, régen Káptalan u. l-ben születtem, Jelinek Sándor anyai nagyapám 
házában. Nagyapám a m. kir. 40. honvéd Nehéztüzér ezred katonája volt, van egy 
levelem, amelyben írja, hogy megyünk az olasz frontra. Öt gyermeke volt itthon, sze-
rencsére hazajött. Édesanyám 11-én este a szomszédban lakó tanító néni barátnőjével, 
Szappanos Istvánnéval, akkor még Hegyi Panni nénivel felsétált a Benedek hegy-
re, többször, hogy jöjjön már ez a gyermek. Majd 1937. augusztus 12-én hajnali fél 
háromkor Kanczler Jenőné Regenye Erzsébet okl. szülésznő, bábasszony segített a 
világa. Nagyapám festő volt, templomoktól lakó házig, mindent festett, címfestőként 
is dolgozott. Háza 2 részből állt, az egyik közvetlen a Séd partján, kb. 10 m kert után 
épült, másik magasföldszintű volt, azt soha nem érte el az árvíz. Végében pottyantós 
WC. A Sédből locsolták a kertet a szomszédok is, hisz mindenkinek volt kertje. A két 
házrész között egy udvar, hatalmas diófával, kisebb virágoskert, s az egyik sarokban 
disznóól (hidas) felső részén tyúkok, ezeket én gondoztam. Időnként kacsáink is vol-
tak, ezeknek a Sédből kellet „derezdét” vágni (vízinövény). Apróra vágtuk, kukori-
cadarával összekevertük és befalták. Mellette egy nagy favágó tuskó. Édesapám 7-8 
évesen kezembe adott egy kis baltát, azzal készítettem aprófát begyújtáshoz, később 
nagyobb fákat is vágtam, időnként ma is gyakorolom. 

A jelenlegi Patak tér, régen Szent Imre, illetve Szent Benedek tér, a Kollégium utca 
pedig Káptalan utca volt.1 A belváros felől sétálva, a Jókai Mór utcán a 46-os számú 
ház után jobbra fordulva érkezünk a Patak térre. Korábban itt volt egy kis piac. Balra 
fordulva a Jókai u. 48-as szám a Káptalani Jószágkormányzóság épülete, ma Gizella 
Hotel és Étterem. A Patak tér jobb oldalán a Jókai Mór u. 46. számú, hosszú ház abla-
kai, folytatásként egy nagy kapu: Patak tér 1. szám. Bent két házrész, a földszintesben 

1  A házszámozásnál az 1947-es térképet használtam.
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lakott Viczena György bádogos, vízvezeték szerelő és 3 gyermeke, mellette a műhe-
lyük. Az emeletesben pedig Lányi Károly kefekötő és családja, fia és egy menhelyi 
fiú Finta Béla. A várfeljáró másik oldala a Patak tér 2. Itt a cipész Hortobányi és 
családja lakott. Télen sokszor felszórta hamuval az utat, hogy ne tudjunk szánkózni. 
A 3-as számú házban lakott Lászlóné, 3 lányával, előttük az utcán 3 vadgesztenye fa. 
Az egyik lány férjhez ment állítólag Garai Gábor költőhöz. Az udvari házban a Lille 
család 2 fiúval lakott. Viczenáék házával szemben, a tér másik oldalán volt a közkút. 
Az egész környék innen vitte az ivóvizet kannákba, vödrökbe. Emlékszem nagymosás 
előtt tele kellett hordani 2 nagy teknőt, 8-10 évesen én is hordtam a két évvel idősebb 
nővéremmel. Patak tér 4. alatt három család lakott: Varsányi, Árkovits és Vigh. A 
kapun belépve a jobboldali házban a Vigh és a Varsányi Jánosék, egy fiú és egy lány. 
Az édesapa a terület egyetlen földművese volt és teheneket is tartott. János fia velem 
egyidős, iskolatárs, majd villanyszerelő lett. Sajnos korán meghalt, ipari tanulóként a 
Péti Nitrogénművekben egy daruhidat szerelt, valaki nem figyelte lent és rákapcsolta 
az áramot. A bánatban majdnem belehalt édesapja. Az Árkovits családfő, Feri bácsi 
gépkocsivezető volt. Gyermekei: Ferenc asztalos, Juliska, Anna, László tengerész, 
György gépészmérnök, Marika könyvelő, közgazdász, Dezső és József technikus. 
Elemér osztálytársam volt 8 évig, kohómérnök lett, Ajkán él. Dezső lánya Krisztina, 
válogatott tornász, ma edző. Édesapámmal és az ifjabb Árkovits fiukkal, a háború 
után kiskocsikkal kijártunk hulladék fáért a Csatár hegy mögötti, Menyekei erdőbe és 
még sok róka- (mi nyúlgombának hívtuk) és vargányát szedtünk. Sőt a Csatárhegyen 

A szülői ház – Káptalan utca 1. Forrás: Próder család archivuma
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az elhagyott (kitelepített svábok) noha és otelló szőlőiből sokat ettünk. Ha megszom-
jaztunk hazafelé, akkor a Sédben lévő homokpadon lyukat ástunk és a benne megje-
lenő, már szűrt vízből ittunk. Akkor nagyon tiszta volt. 

A Patak tér 5-ben Csesznek Lajos hentes és mészáros lakott gyermekeivel, 2 lány 
és 1 fiú. Itt volt egy üzletük, ahol felesége dolgozott. A Búzapiac téren, péntekenként 
nagy hetivásár, de hétköznap is volt árusítás. Itt is volt egy kékre festett fából készült 
üzletük, a sorban az első. Volt egy szekér formájú (bognár készítette) kis kocsim, az-
zal ide fuvaroztam neki  – főleg nyáron – a hentesáruját. Gyékényből készült kosárban 
volt az árú. Ezért a „tiszteletdíjat” mindig megkaptam, kolbász- vagy hurkaként. Ud-
varukból volt egy fahíd a Séd felett, a szemben lévő kis szigetre, ahol ólakban híztak a 
malacok. Ezt a hidat is elvitt az 1948-as árvíz. A Patak téren, az említett híd felett kb. 
20 m-re volt egy gyaloghíd a Miklós utca felé. Ez is fából volt, komoly gerendákból, 
de összetörve találtuk meg vagy 200 m-rel lejjebb egy telken az árvíz után. A Patak 
tér Csesznekék előtti része volt a környék gyermekeinek játszótere. Leginkább rongy-
labdával fociztunk a háború után, pilickáztunk, golyóztunk, karikáztunk, cicéztünk. A 
pilickázás olyan játék, hogy egy kihegyezett végű, rövid kb.10 cm hosszú bot darabra 
kellett egy hosszú bottal ütni, alatta lyuk volt, ez felrepült a levegőbe és a bottal elütni, 
mint a rögbiben, minél messzebbre. A golyózást üveg és égetett agyag golyóval ját-
szottuk. Akinek volt üveg golyója az a kialkudott távolságra letette és a másik játékos 
a saját agyag golyójával megcélozta pöcköléssel. Ha eltalálta övé lett az üveggolyó, a 
nem talált agyag golyó pedig az üveggolyó tulajdonosáé. A karikázás pedig egy hábo-
rús járműből kiszerelt kb. 40 cm átmérőjű fém karika, belül fogasléc. Ezt hajtottuk kb. 
6-8 mm átmérőjű 1 m hosszú vassal, melynek végén volt egy hajlítás. Természetesen 
gyorsasági verseny volt. 

A Séd parton volt egy kiépített, fából készült „hajókikötő”, azaz itt tettük vízre a 
cigány teknőket. Ezek nagy fából voltak kivésve, domborúra faragva és jól siklottak 
a vízen. A szögletes teknővel nem lehetett jól hajókázni, instabilak voltak. Nyaranta 
órákig evezünk fel-le a Patak tértől az utca végén lévő zsilipig. Az evező két nyeles 
vágódeszka volt. A Margit téren lakott Márvány Dezső fémöntő mester. Ő készítette a 
vár Hősök Kapuja mellett lévő Veszprém Történetét ismertető fém öntvényt. Ma már 
nincs meg. Kár! A mester fia, meg néhány nagyobb fiú szerzett valahonnan egy lelőtt 
repülőgép szivar alakú, közel 3 m hosszú benzin tartályát. Kivágták a tetejét, bele-
került nehezéknek egy sín darab és 2 gyermek akár 10 éves is már evezhetett vele a 
Séden. Sorállás volt az evezésért. Nyaranta egész nap mezítláb (ma sincs lúdtalpam), 
egy klott nadrágban, esetleg egy trikóban játszottunk.

A Jókai Mór út 41–43. alatt volt a Katolikus Legényegylet. A háború után orosz 
katonai kórház lett rövid ideig. A Patak téri Séd partján építettek fa pallókból egy 
5x2 m méretű platformot, ahol mostak. Távozásuk után tutajnak használtuk. Hosszú 
rudakkal toltuk felfelé, lefelé csak kormányozni kellett. 6-7 gyermek is elfért rajta. A 
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környék ifjainak kedvenc játszótere volt a Benedek hegy, cowboyoztunk a hegy keleti 
oldalán, egy ösvényen el lehetett bújni és fapisztollyal lövöldöztünk egymásra, pl. 
durr Pisti, Jancsi, Elemér megvagy. Akit szólítottunk az felment a tetőre a kereszthez, 
a legutolsó akit nem „lőttek” le, az lett a sztár. Ebben az időben sok vadnyugati filmet 
játszottak a moziban, onnan vettük az ötletet. Leghíresebb hős a Tom Tiller volt, de 
sok Tarzan filmet is láttunk John Weissmüllerel a főszerepben. Időnkét a hegyen fe-
jeltünk a kereszt mellett, aki hibás volt a labda leesésében, annak kellett lemenni és 
ő vesztette el a mérkőzést. Hála Isten senki sem esett le a hegyről, kivéve a kismalac. 
Az úgy történt, hogy budapesti rokonaink látogatóba jöttek és szüleimmel elmentek 
egy farsangi bálba. Tombolán megnyerték a főnyereményt, a kismalacot. Nem vitték 
el Budapestre, rám bízták. Már zöldelt a hegyoldal és a várbéli kilátó alatt volt egy 
enyhén lejtős 2x4 m-es füves terület. Mondtam neki, hogy legeljen, én meg otthagy-
tam. Alig, hogy leértem az útra, gurult a malac is. Még volt benne kevés élet mire haza 
tértem és betettem óljába. Aztán szegény jólétre szenderült. Nagy szidást kaptam, 
mert nem vigyáztam rá. A Káptalan utca 2-ben lakott a Hegyi család Ede és Higin 
nevű, már idősebb gyermekeikkel. Hegyi néni olasz származású volt. Két kecskéjüket 
felküldte a Benedek hegyre legelni reggel, este felkiabált nekik, Nero, Bianco – azaz 
fekete és fehér ilyen színük volt –, gyertek haza. Szót fogadtak. Nagy kertjük után, 
a Lovasiék emeletes háza 3. sz. A földszinten egy nagy fiú, Lovasi László lakott, 
pilóta volt, a veszprémi repülőtéren leszállás után egy balesetben halt meg. Az ajtaja 
felett egy tábla, felirata: „Dicső fejed lehajtani el ne feledd”. Testvéremmel, Máriával, 

Patak tér. Forrás: Fortepan 76505/dr. Herth Viktória
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Lovasi Etelkával, aki egyidős volt testvéremmel, valamint Lovasi Árpival és Lovasi 
nénivel sokszor kimentünk a Laczkó forrás felé lévő zöldséges telkükre. Azt hiszem, 
segítettünk neki öntözi. A Káptalan utcai házuk után egy zsilipes híd, amely a víz egy 
részét elengedte, a többi egy oldalágon folyt a Ring Gyuri bácsi malmához. Sokszor 
vittem kiskocsimmal kukoricát őröltetni a sertéseknek és a baromfiknak. A zsilip mel-
letti ház, a másik oldalon 5. számú, Farkas László kádár mester és családja lakása és 
műhelye volt. Nagyon szép hordókat készítettek, sokszor néztem a segédeit, akik nagy 
huncutok voltak. Laci fiát az 5-6 évest, betanítottak a következőre. „Kádár mester az 
én apám, fia vagyok én, ő fúrja ki a hordókat, lányokat meg én.” Aztán csak mondta, 
mondta. 1944-ben a Benedek hegybe alagutat fúrtak. Egy nyílás a Farkasék udvará-
ban volt, a másik a házuk mellett, a harmadik pedig a Tobak utcában. Sok család itt 
vészelte át a bombázást. Az utána következő kis házban Kalmárék laktak a Káptalan 
u. 6. szám alatt. Nagyapám házával szemben Káptalan út 8-ban lakott édesanyjával a 
Hegyi Panni néni (akit már említettem) és Szappanos István férjével aki hadifogoly 
volt sokáig. Mesélték, hogy 1950 után jött haza és a Patak téren játszó gyerekektől 
(köztük Pistike fia) kérdezte meg, hogy hol laknak a Szappanosék. Házuk mellett 
indult fel a hegyre egy szűk utca, az első ház 9. számú Füredi-Tóth festőé volt (bece-
neve Csiszli bácsi). Két fia az Öcsi és a Csibi a legjobb focisták voltak a környéken, 
mindig ők választottak csapatot a gyerekekből. Úgy emlékszem édesapjuk is nagy 
focista volt. Öcsi mindig engem választott. Nagyon sajnáltam amikor nagy korában 
motor balesetben meghalt. Az udvarban még egy ház volt, itt a Glükk család lakott, 6 
gyermekkel. A legutolsó ház 11. szám valószínűleg Flamberger nevű harangozóé volt.

A környéken a szülők többsége iparos, gyermekeik közül is sokan azok lettek. 
Édesapám hamar elintézte a jövőmet, tanulsz fiam vagy jössz mellém szabó inasnak, 
inkább vegyészmérnök lettem. Nagyon jó volt gyermekkorunk, hamar megtanultuk, 
hogy munkát is kell végezni, de sokat játszottunk, és mindig a szabadban mozogtunk.


