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HELYTÖRTÉNETI BARANGOLÁS

Sokgyermekes veszprémi családok anno

DEBRECZENYI JÁNOS GYÖRGY

Írásom, mint érdekes, egyforma kiállású, 19 házas utcáról, a Veszprém nyugati 
városszéli Síp utcáról, annak is a felső részéről szól. Annak a 19 félkomfortos, 
kisméretű, kis udvarokkal ellátott házaknak az egyikébe születve, és közel 30 évet ott 
eltöltve, valamint az elmúlt években a Veszprémi Levéltárból idevonatkozó anyagok 
gyűjtése alapján bő forrásom van ezen épületek, mint ONCSA házak1 létrejöttének 
leírásához.

Azonban ezek előtt szükségesnek vélem, hogy azokról a veszprémi családokról, 
akik akkor (a házak folyamatos elkészülte során 1943–1944), ide beköltözhettek, 
azokról a nagycsaládokról adjak leírást.

Ezek a népes családok fenntartói egyszerű kétkezi munkások voltak, iparosok: 
kőműves, ács, asztalos, cipész, stb., de többen is voltak gyári, erdészeti munkások, 
segédmunkások.

Egy azonos volt ezekben a családokban, a sokgyermekesség, a gyermekek száma 
csaknem minden esetben 6-8-10, de akadt egy 14 gyermekes is közöttük. Ma már ez 

1 Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap, rövidítve ONCSA 1940-1944 között a nagycsaládos 
falusi nincstelenek támogatására, a születések számának emelésére és gyermekvédelmi célokból 
alapított állami szociális szervezet volt, melyet az 1940/23. törvénycikkel hoztak létre. 1941–
1943 között a terv keretében kb. 12 ezer típuslakást építettek telepszerűen a rászoruló családok-
nak, 30 éves kamatmentes kölcsön alapján. A típustervekhez a tájegységenkénti falusi lakóházak 
szolgáltak mintául. Több ezer család jutott földhöz, és közel 12 ezer ember kapott a gazdálko-
dáshoz szükséges állatállományt. Fiatal házasoknak kölcsönt, gyermekeknek segélyt nyújtottak. 
Közjóléti szövetkezeteket hoztak létre. Egyidejűleg nép- és családvédelmi pótadót vezettek be, 
továbbá az állami illetékekből befolyó jövedelmek 27%-át az ONCSA pénzügyi fedezetére fordí-
tották. A telepeken élők életmódját, és gazdálkodását folyamatosan ellenőrizték és tanácsadással 
támogatták. A program lebonyolítását az Országos Szociális Felügyelőség hálózata végezte. A 
program irányítását helyi szinten 1941-től szociális felügyelők vették kézbe. Az építkezéseknek 
a háború vetett véget. Bővebben lásd: Czuczor László: Az Országos Nép és Családvédelmi Alap 
(ONCSA) szervezete és működése. Levéltári Szemle, 1982/1. 43–56.
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egetverően furcsának hangzó lenne. De azon időben is volt erre a területre cinikus 
megjegyzés, úgy mint: „gyerekgyár”.

Ha belegondolunk, hogy ezek a szülők az elmúlt évszázad elején születve átéltek 
egy első világháborút, egy tanácsköztársasági forradalmat, egy országcsonkító Tria-
nont, egy világgazdasági válsági időszakot, valamint a II. világháborút, a gyermeke-
ikkel.

Nekik ez az 1943–44-es beköltözés, közvetlenül a Magyarországot is érintő hábo-
rú előtti időkben, hátra hagyva az albérleti-szuterén, és sok esetben szükséglakásos vi-
szonyokat, ez mekkora öröm lehetett, hogy önálló hajlékhoz jutottak. Egy személyes 
megjegyzést engedjen meg az olvasó: valószínű, hogy ezen örömélmények mellett 
fogantam és születtem én is!

De most már a bemutatkozás: Debreczenyi János György vagyok, és az említett 
(veszprémi) Síp u. 18-ban születtem, ahogy az akkor megszokott volt, otthon szülés-
sel. Megszokott volt a bába néni is a nagyon rutinos és népszerű Kanczler Bözsi néni. 
(Kanczler Jenőné sz.: Regenye Erzsébet), akinek előzetes véleménye az volt, „hogy 
ide egy orvost is kellene hívni”, mert édesanyám akkor már 41 éves volt, így dr. Sza-
kál Lajos veszprémi gyermekorvos áldásos segítségével születtem meg 1944. július 
24-én s, méghozzá ikertestvérrel és 10. gyermekként!

A veszprémi Viadukt építése. A csoportképen édesapám is látható.  
Fotó: A budapesti Palatinusz Rt. felvétele2

2 A közölt felvételek a család tulajdonában vannak
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Gyermekkoromban többször emlegették (édesanyám), hogy én vagyok a fészek-
fentő, amelynek értelmét csak jóval később, idősebbként nyomoztam ki. A jelentése 
kb. a következő: a fészket utolsóként elhagyó (ott kikelő) fióka?! 

Apám Debreczenyi Imre Lajos, egy Veszprém-jeruzsálemhegyi múltra (250 évre) 
visszavezethető iparos családok utódjaként született 1903-ban. Nyolcan voltak testvé-
rek. Ők is fiúként az építőiparos (ács-kőműves) szakmát tanulták ki, folytatva elődjeik 
foglalkozását. Tehát apám is az ácsszakmát kitanulva kortársaival éppúgy, mint előd-
jeik, több veszprémi köz- és magánépület létrehozásánál is megbízható szakemberek 
voltak.

Édesanyám: Zsebe Margit egy, még népesebb 13 gyermekes család 4. gyermeke-
ként született 1903-ban, a veszprémi Komakút feletti akkori Püspökmajorban. Szülei 
(nagyszüleim) rendkívül szorgalmas, hűséges szolgálói, lakói voltak, a nekik alapvető 
biztonságot jelentő gazdaságban.

A sokgyermekes Zsebe család kb. 1915-ben

Édesanyám is itt nevelkedett fel kilenc élő testvérével e népes családban (a 
körülmények a fantáziára bízva!) A családról készült kép (kb. 1910-15. között) ma 
már érdekes ritkaság, a megjelenítés, az öltözék! Hiányzik róla a családapa Zsebe 
József, aki akkor épp Doberdó-Piave- Isonzó környékére kapott „meghívást”.
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Anyám és nyolc testvére felnőtté válva sikerrel tudták a szakmákat kitanulni, így 
cipész, autószerelő, sofőr, a lányok szakácsnő és édesanyám varrónő lehetett a veszp-
rémi Lengyel Sán- dorné szabóságában, azt kitanulva.

Érdekességként is megemlítem, hogy innen származó nagybátyám Zsebe József 
a ’30-as évek veszprémi taxis foglalkozás után dr. Róna Sándor veszprémi Magyar 
Nemzeti Bank, bankigazgató sofőrjeként dolgozott hosszú időn át.3

Dr. Róna Sándor az egykori veszprémi bankigazgató.  
Középen tőle jobbra Zsebe József gépkocsivezető

A nagy, sokgyermekes családok kialakulását és annak okait, szociológusok, tár-
sadalomkutatók sokan feldolgozták, sok irányból részletezték, ezekben is valószínű 
nagy szerepet kaphatott a vallásosság.

Az én katolikus családomban – gyerekként – hallomásból a „gyermek, mint áldás” 
„Isten áldása”, a mai terhesség fogalma helyett az „áldott állapot” volt a kifejezés.  
A gyermeket „a szívük alatt hordták” és nem teherként viselték.

3 Ez megismerhető a róla készült interjú alapján a Veszprémi Múltbatekintő sorozatban a YouTu-
be-on is „Ki volt Zsebe József” címen. Lásd még: Napló, 2014. nov. 15. Zsebe József taxisofőr 
és autói. 5.
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A legtöbb katolikus családban ott volt a vastag Biblia, melynek utolsó üresen ha-
gyott lapjain az édesanyák a gyermekek születési adatait és sajnos más elhalálozási 
adatokat beírták.

 

Zsebe nagyanyám bejegyzései a születettekről és  
az elhunytakról a családi bibliában

A sokgyermekes családokból eredően az ott felnőtté váló gyermekekből kerültek 
ki azután a szorgalmas asszonynak való lányok és a derék, jó dolgos, a hazát megvédő 
fiatalemberek.
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Ezen felismerésen túl a sokgyermekes családok elismerése, megsegítése kiváltotta 
a jobb helyzetben lévő társadalmi rétegek segítőkészségét, és az itt Veszprémben is jól 
megszervezve működött. Ennek egy nagyon jelentőségteljes és szép példájáról tudósít 
a Veszprémi Hirlap is, amely címlapján megosztva adja hírül vitéz Horthy István tra-
gikus gyászhírét és annak érkezésének a körülményeit.

A címlapon a másik cikk a „Sokgyermekes magyar anyák kitüntetése és ünneplése 
a városi színházban” címen indul.4 A legcélszerűbb és hatásosabb lenne mindkét cikk 
teljes megismerése, de ezek terjedelme miatt az ismertetéstől most tekintsünk el! Az 
ide vonatkozó tudósító cikkből csak a leglényegesebbeket idézném az ünnepség sor-
rendjében.

„A Szent István napján délelőtt 11 órakor bensőséges ünnepség keretében nyújtot-
ták át tíz sokgyermekes veszprémi anyának a kormány kitüntetését és pénzjutalmát.

Az ünnepségen megjelentek a hatóságok, hivatalok vezetői és képviselői is, igen 
sokan mások. A honvédség népes tiszti küldöttséggel képviseltette magát, de jelen volt 
Beöthy Dezső nyugalmazott vezérőrnagy, országgyűlési képviselő is. Az ünnepséget  
a Levente zenekar, a Hiszekegy-gyel nyitotta meg, majd utána dr. Nagy László polgár-
mester mondott megnyitó beszédet.”5

Az ünnepséget dr. Nagy László, Veszprém polgármestere nyitotta meg. Beszédé-
ben kiemelte:

„A mai nagy világégésben, amikor a világ minden részén dúló véres küzdelmek-
ben harcolnak hőseink az Isten, haza és a családért, annak jövő boldogulásáért, még 
nagyobb megbecsülésben, tiszteletben, szeretetben és támogatásban kell részesíte-
nünk az annyi sebből vérző Édesanyákat, különösen pedig a sokgyermekes anyákat, 
akik a jobb jövő reményében hozzák meg nagy áldozatukat.

Az 1918. évi forradalmak, a kommunizmus és a Trianoni béke-diktátum után ele-
settségünkben és szegénységünkben a Kormányzóné Főméltóságú Asszony a Magyar 
Anyák Szent Istvánnapi Bizottsága élén indított akciót a sokgyermekes asszonyok, 
a sokgyermekes anyák, családok támogatására. Ugyancsak a Kormányzóné Főmél-
tóságú Asszony vezetésével a Magyar Anyák Nemzetvédő Bizottsága hozta létre  
a búzavirág-akciót a sokgyermekes családanyák kitüntetésére, a legutóbbi években az 
Országos Nép- és Családvédelmi Akció segélyezi, támogatja és karolja fel a sokgyer-
mekes családokat.

Ezen Alap a sokgyermekes családokat különféle módon segélyezi, támogatja, – 
így a múlt évben családi lakóházak építéséhez kamatmentes kölcsönt adott Veszprém  

4 A Magyar Anyák Nemzeti Szövetsége Szederkényi Anna írónő javaslatára minden év augusztus 
20-án tüntette ki a sokgyermekes magyar anyákat. Az első átadási ünnepséget 1928. augusztus 
20-án tartották.

5 Veszprémi Hirlap, 1942. aug. 23. Sokgyermekes magyar anyák kitüntetése és ünneplése a városi 
színházban. 1–2.
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város területén 22 ilyen sokgyermekes családnak. A folyó évben a város területén  
a Síp utcában 12 házat épít fel az Alap a város útján, és majd juttatja azokat sokgyer-
mekes családoknak. Természetesen nem mindenki kaphat egyszerre, s mivel az akció 
minden évben ismétlődik, mindig több és több sokgyermekes család jut ilyen családi 
házhoz.”6

A Polgármester a továbbiakban a legkülönbözőbb, az ONCSA-ból eredő juttatá-
sokat, kedvezményeket sorolta fel, majd zárásként elmondta: „Fogadjátok e jutalmat 
és kitüntetést olyan szeretettel és hálásan, mint amilyen szeretettel és hálával adatik.”

A polgármesteri megnyitó beszéd után dr. Czapik Gyula megyéspüspök – ahogy 
a lap tudósítója kiemelte – „szívekbe markoló szavakkal méltatta az anya véghetet-
len nagy és minden akadályt legyőző szeretetét.” Továbbiakban kiemelte: „Isteni hit, 
hazaszeretet és a család az a három hatalmas pillére, amelyeken megnyugszik egy or-
szág élete. Ha ez a három pillér hiányzik, akkor összeomlik minden. A család pillére, 
szíve, drága gyöngye az édesanya! [...] Büszke az az édesanya, kinek gyermeke van. 
De még több, még nagyobb az az édesanya – méltóságosabb –, kinek sok gyermeke 
van.” – fejezte be ünnepi beszédét a Főpásztor.

Czapik püspök beszéde után a Főpásztor kiosztotta a megjelent sokgyermekes 
anyáknak a kitüntetéseket és jutalmakat.7

Kitüntetésben és jutalomban részesült: Loksa Józsefné napszámos neje, kinek 14 
gyermeke közül 11 élő. Villand Károlyné napszámos neje, kinek 12 gyermeke közül 
11 élő. Tóth Istvánné gyári munkás neje, kinek 10 gyermeke közül 9 élő, Vaczola 
Józsefné földművelési napszámos neje, kinek 10 gyermeke közül 8 él.

Kitüntetettek voltak Kovács Gézáné Danuvia Fegyver- és Lőszergyár Rt. mun-
kásának neje, kinek 13 gyermeke közül 12 élő. Tavaszi Józsefné favágó napszámos 
neje, kinek 10 gyermeke közül 9 él. Solymosi Andrásné napszámos neje, akinek 10 
gyermeke közül 7 él. Kelemen Sándorné MÁV üzemi altiszt neje, akinek 9 gyermeke 
közül 7 él. Debreczenyi Imre Lajosné ács-segéd neje, akinek 8 gyermeke közül 7 él. 
Taferner Antalné kőműves-segéd neje, akinek 10 gyermeke közül 6 él.

6 Uo. Dr. Nagy László megnyitó beszéde
7 Izabella főhercegné, Horthy Miklósné fővédnökök, Szederkényi Anna intézőbizottsági elnök és 

Klebelsberg Kunóné elnök saját kezű aláírásával „Elismerő oklevél” is átadásra került. A Geb-
hardt Tibor grafikus által tervezett oklevél kőnyomatú, mérete: 247x325 mm.
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A sokgyermekes magyar anyák kitüntetésének nemzeti szalagos érméje8

Ezután vitéz Markóczy Jánosné9 köszöntötte a sokgyermekes anyákat: „Sokgyer-
mekes magyar Anyák! A magyar élet büszkeségei vagytok. A mai napon ti vagytok az 
elsők Isten és a magyar haza előtt. Veszprém város társadalmi egyesületei és a ma-
gyar anyák nevében jöttem ide köszönteni Titeket. Köszönjük nektek, hogy áldozatos 
szívvel gyermeket adtatok a magyar hazának. Veszprémi magyar anyák! Tanuljatok 
sokgyermekes anyáktól. Hazánk jövője nemcsak a hadvezérektől, a tankok, gépek, 
sokaságától, hanem a sokgyermekes magyar anyáktól függ. Az Isten éltessen benne-
teket!”10

Az üdvözlés után dr. Nagy László köszönete meg a megyéspüspöknek, hogy elvál-
lalta az ünnepi beszéd megtartását és a kitüntetések átadását, valamint Makóczynénak 
a szíves üdvözlő szavait. Ugyancsak megköszönte a város közösségének, hogy eljöttek  

8 Az emléérem Zsákodi Csiszér János (1883–1953) munkája. Az emlékérem körirata: MAGYAR 
ANYÁK NEMZETI ÜNNEPE 1928 ZS. CSISZÉR J. Az arany, ezüst és bronz változatú érem 
átmérője 40mm. 

9 Markóczy János ezredes, a Veszprém-jutasi Altisztképző parancsnokának felesége. 
10 Veszprémi Hirlap, 1942. aug. 23. Sokgyermekes magyar anyák kitüntetése és ünneplése a városi 

színházban. 2.
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az ünnepségre, példát adva arra, hogy „... e városban a nemzetfenntartói magasz-
tos hivatásukat teljesítő sokgyermekes édesanyák iránt a tisztelet, nagyrabecsülés és  
a szeretet, mint mindig, most is megvan ez ősi város falai között.”

Végül a sokgyermekes anyák nevében Debreczenyi Imre Lajosné – édesanyám – 
mondott szép beszédében köszönetet.

„A kitüntetett és jutalomban részesített asszonytársaim nevében hálásan megkö-
szönöm a Kegyelmes Püspök Úr és a Méltóságos Ezredesné Asszony hozzánk intézett 
szép szavait. Nagy örömet okoz ez nekünk, sokgyermekes édesanyáknak, hogy gon-
dolnak ránk, gondoskodnak rólunk. Hálásan megköszönjük a Kormányzónk Főmél-
tóságú Asszony, a Magyar Kormány és az Országos Nép- és Családvédelmi Alapnak, 
hogy mirólunk, sokgyermekes asszonyokról, családokról iparkodnak gondoskodni. 
Jól tudjuk, hogy egyszerre mindnyájunknak nem tudnak adni sokat, egyszerre mind-
nyájunkon segíteni nem lehet, éppen ezért türelemmel kell bevárni azt az időt, amikor 
egyre-egyre rákerül a sor.”11

Az impozáns és meghatóan szép ünnepséget a Levente zenekar Himnusza zárta be.
A sokgyermekes nagycsaládok sokoldalú gondjai azokon a segítőkészségeken 

keresztül, írásomból is megismerhetőek. E gondok közt minden esetben a lakhatás,  
a lakáshoz jutás volt a legmeghatározóbb.

Az ilyen jellegű gondot is a szüleim 1928-as házasságkötésük utáni éveit is követ-
ve csak albérletekben, Céhház utca, Gépház u., valamint a veszprémi főépítész Már-
földy Aladár Nándor telepen megépült villa alagsorában is lakhattak. Anyám, mint 
ház körüli segítség, apám meg, mint építőiparban dolgozó. A következő ideiglenes 
lakhelyük a volt Veszprém, Komakút téri kiürült kaszárnya épületében több más sok-
gyermekes családdal együtt kaptak szükséglakást!

Nem kell sok fantázia, hogy itt milyen körülmények lehettek. 1943-ban kapták 
meg a Síp utcai ONCSA házak egyikét. Az elhagyott, kiürített kaszárnya épület  
a Veszprémi Zsidóság összegyűjtő helye lett, és ők innen indultak többen az utolsó út-
jukra. A helyi nyilas különítmény nem átallott gyermekeket, pár csokoládé ellenében 
felfogadni, hogy a szerencsétleneket kísérve, mondókázzanak mellettük – emlékezett 
vissza az idősebb (de ebben nem érintett) testvérbátyám.

E szomorú történés és a nagy családos, hányatott, kemény sorsokat megismerve, 
térek át az örömünnepre az örömök utcájába a veszprémi Síp utcára, az ott fokozato-
san elkészült 18+1, vagyis a 19, már említett kialakítású családi házakra és azokat a 
megváltás örömével elfoglaló családokra.

11 Uo. Az anyák köszönete. 2.
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Tervdokumentáció a ház külsőről és a lakás alaprajzáról

A beköltöző családok apraja-nagyja ki-ki szorgalmasan megtalálta a korához illő 
napi tevékenységet, feladatot, úgymond „relatív boldogan”.
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  Sokgyermekes veszprémi családok annoDebreczenyi János György

Az itt eltöltött kb. 1 év után a háború ide is elért és a házak nagy része kiürült, 
lakói elmenekültek, többnyire a környék búvóhelyeire, de sokan – így az én családom 
is – a szülők és a hét gyermek, beleértve a 3 hónapos korúként magamat is, a Csatár 
hegyi pincék adtak menedékhelyeket. A kényszerből elhagyott házakat elfoglalták az 
átvonuló, sok esetben barbár csapatok. De ez már egy másik történet. 

A sokgyermekes Debreczenyi család az ONCSA házak egyikében (1947)

Írásom befejező részében a sokszor említett sokgyermekes család gyermekeként 
jó szívvel kijelenthetem: Jó volt sokadik gyereknek lenni, a sok hasonló korú 
gyermektársammal együtt játszani a kornak megfelelő egyszerű játékokat. Erre az 
akkori utcát körülvevő üres telkek, valamint a szomszédos Séd völgye és a Gulyadomb a 
maga természetes formájában egy ideális tér volt számunkra. Kezünkben uzsonnaként 
egy-egy hagymás zsíros kenyérrel és a szomszédos kertek sokszor még félig éretlen 
gyümölcsével. Közben libapásztorkodva a tavasszal kikelt 20-25 kislibával.

Hasznos volt a szülők és a felnőttek szorgalmas munkásságát, és annak eredmé-
nyét látni és a megtapasztalt törekvést átvenni. A kislibákból őszre kopasztható és 
hizlalható baromfik lettek és tollait a szomszéd nénikkel együttesen esténként a nagy 
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konyhaasztalt körbeülve fosztották, s készült belőle az idősebb lánytestvéreknek a 
„stafírung”: a vánkos és dunyha.

Tavaszidőben a veszprémi állatpiacon (a kisállomás mellett) megvett két kis „vá-
lasztási” mangalica kismalacokból ősz végére komoly hízók lettek, a bérlőként meg-
művelt (a Kiskuti csárda fölötti) föld terméséből.

Gyermekként is nagy élmény volt egy-egy disznóvágás, és az utáni disznótor, 
majd később a füstölt sonka és kolbász Ma már kevesen emlékeznek rá és kevesen 
tudják, hogy a disznóöléseket a Rákosi-rendszer idején be kellett jelenteni és abból 
zsír formájában kellett leadózni.

A nagyobb testvérek előbb felnőtté válva hivatást, szakmát, képesítést kitanulva 
váltak új családalapítóvá. A családok szakadtak: sajnos, mint leventeként elhurcolt, 
valamint az ’56-os forradalom utáni (nem biztató) körülmények miatt is. Az utcánk-
ból is legalább 6 fő választotta ezt! Ez a mi családunknak is három testvérét érintve, 
drámai volt!

A családok későbbi, már ott született gyermekei is a ’60-as évek közepére-végére, 
új családot alapítva, több esetben a szülői házat kibővítve, komfortosítva, csak 1-2 
gyermek vállalásával folytatták a családi életüket.

Az egykori Síp utcai ONCSA házak belső térre bővültek, változtak, de mára csak 
az utcafronti homlokzatok maradtak egységesek, emlékeztetve talán a valamikori 
megépülésük okára: a nagycsaládosságra!


