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Emlékek gyermek- és ifjúkoromból,  
Veszprém utcáiról és tereiről

DEBRECZENYI JÁNOS GYÖRGY

Sokan vagyunk úgy, hogy a korunk előbbre haladtával mindinkább jönnek 
elő gyermek és ifjúkori emlékeink, legyenek azok bármilyenek: kevésbé kelle-
mesek vagy éppen szép emlékűek.

Sok a visszaköszönő emlékem a gyermek – ifjúkori Veszprémről; az akkori 
utcáiról, tereiről, az ott lévő épületek, funkcionális intézmények, magánházak, 
sajátos üzletek, boltok, vendéglátó helyek stb. helyéről, működéséről. Az utcá-
kon megjelenő akkori jellegzetes típusú, a tömegközlekedést és a teherforgal-
mat lebonyolító autóbuszok, teherautók, közszolgálati, hivatali és privát autók, 
de még a különböző céllal árut szállító lovas kocsik is.

Emlékeimben maradtak az utcák árusai és esetenkénti jeles emberei. A nagy 
történelmi múltú és számomra is egy korabeli, hangulatos kisváros képei ma-
radtak meg bennem. A ’60-as években megkezdett ún. városrekonstrukció, le-
het, hogy bizonyos szempontokból célszerű volt, de lerombolta a belvárost és 
vele együtt sok emlékét.

Születésem helye a város nyugati része, a Temetőhegy, a mai Dózsaváros, 
pontosabban a Pápai út melletti Síp utca. Emlékeimet innen kezdeném megosz-
tani úgy, hogy – kortársaimnak, mint igaz, a fiatalabbaknak, mint eddig isme-
retlen – érdekes legyen.

A múltba tekintő emlékeim a közelmúltban átadott, minden tekintetben a 
mai igényeknek megfelelően kialakított, felújított Pápai útról indulnak. Ehhez 
segítséget adott a FORTEPAN honlapján (az ONCSA házakhoz kötődő anyagy-
gyűjtésemben) talált, mellékelt, 1943-as fénykép is.

A sokatmondó kép a pár évvel előtte elkészült Budapest–Graz 8. számú főút 
veszprémi szakaszán készült. A jó minőségben megépített út (apám emlékei 
szerint is) ún. „úsztatott” – víz alatt érlelt betonból, hosszanti és keresztirányú 
dilatációs részekkel készült, számítva a nagy forgalmú terhelésre, ami a későbbi 
években a háborús hadimozgást is ki kellett, hogy bírja.

A mellékelt kép sokatmondó. Balról-jobbról az útszéli kerékvetők és a beke-
rített vásárterek, a jobb oldalán távolabb, az akkor már elkészült ONCSA házak 
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is láthatók. Szintén távolabb, a kép  bal oldalán egy rég elfelejtett funkciójú ház a 
„Vámház” látható! A panoráma képnek is megfelelő felvétel hátterében a veszp-
rémi vár és templom tornyai is jól kivehetőek. Emlékeimet e helytől kezdeném.

A fotón is látható bal oldali vásártérre a későbbi időkben a környék gazdál-
kodóinak megtermelt gabonáit – ide összehordva – itt csépelték ki az akkori 
nagy monstrum formájú „masináló” cséplőgéppel, melyet egy mély-hangos dü-
börgésű traktor hajtott meg. Heteken keresztül folyt a kemény munka, melynek 
végeztével egy sokkazlas szűrű1 állt elő, melyet utána egy fogadott szűrű csősz 
őrzött. Ezután a környék családjainak itt volt módja arra, hogy a friss szalmát 
beszerezve felújítsák az akkori „Biomatracot”: az egyszerű szalmazsákot. Ezt a 
szűrű-területet jelölték ki a rossz emlékű építmény a négyszintes, háromemele-
tes ún. ÁVÓS laktanya megépítése céljára. Aránylag gyorsan épült meg a hoz-
zá tartozó (lényeges) melléképületekkel. Ez a megépült laktanya válthatta ki a 
Dózsa György úton lévő, művelődési ház helyén és annak udvarterében levő 
egykori villa épületbe települt karhatalmi egységet.

Az új laktanya építésvezetésére az akkor a Budapesti Műszaki Egyetem épí-
tészmérnöki karán frissen diplomázott veszprémi ifjú mérnököt Reichert Hen-

1 Szérű: Keményen levert, kivált agyagfölddel megtömött kisebb-nagyobb kerületű térség 
a mezei gazdák majorjaiban, vagy tanyáin, hol a gabonát nyomtatni, csépelni és szórni 
szokták. Szélesebb értelemben ide tartozik azon tér is, hová a nyomtatni vagy csépelni 
való gabonát összehordják. Nyílt, kerített szérű. Asztagokkal rakott szérű. Régies és táj-
divatos kiejtéssel: szérő v. szűrű. Forrás: A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi.

Forrás: FORTEPAN/Lissák Tivadar
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riket bízták meg. Az ő megjelent „Úgy ahogy volt” című életrajzi könyvében 
bővebben írja le a kinevezésének körülményeit. Ebből egy idézet a kinevezőtől: 
„A városból kivezető a Pápai út jobb oldalán, a város szélén épül egy »ÁVÓS« laktanya, 
ott lesz építésvezető helyettes.”2

A laktanya elkészülte után beköltöztették a kékparolinos köz- és hivatásos 
katonákat és tiszteket, betöltve az épületet és környékét. El lehet képzelni a kör-
nyék lakóinak az ellenérzését, tudatában annak, hogy országszerte hány sok 
ezer családnak jelentettek ők tragédiát, szomorúságot. 

Nekem egyfajta ártalmatlan gyermeki emlék róluk, hogy a sorkatonákat és 
feletteseiket felszerelkezve, Csepel teherautókon szállították le a sédparti Éllő 
János-féle malom és a Laczkó forrás között lévő, őket fogadó, félnyitott épü-
lethez és onnan a szomszéd völgyben kialakított lőtérre, lőgyakorlatra. Később 
az 1956-os forradalom során – majd után –, a laktanyából kidobált szemetet és 
hulladékot az akkor még üres szemközti gödrös részre szórták.

A rossz emlékű helyet elhagyva balra a már előbb említett képen a „Vám-
ház” látható, melynek megépülési és hivatalos elnevezése: Javadalmi Őrház. Az 
e néven és e céllal épült további 4 épület emlékeim szerint a Palotai (Budapest)–
Kádártai úti elágazóban, az akkori városszéli, Almádi út végén a Balatoni vasúti 
sínek szomszédságában a Füredi út akkori kivezető út végén és a József A. és 

2 Reichert Henrik: Úgy, ahogy volt … Kortörténet Veszprémből 1926–1951. Veszprém, 2006. 
253. o.

Az ÁVO volt laktanyája a Pápai úton. Fotó: Wöller István
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a Kiskőrösi út sarkán voltak. Ezek egységes típustervek alapján, szolgálati, fél-
komfortos lakásként is épült házak útra néző, azt jól belátó, kiszögelő ablakos 
helyiséggel voltak készítve.

Az általam jobban ismert Pápai úti épületet a Kovács család lakta, kezelte. 
Kovács bácsi, aki a későbbi időkben (előbbre vagy vissza rangsorolva) mint 
helypénzt szedő dolgozott, oldalán öreg biciklijével, fülében a hallásjavítóval 
járta Veszprém piacait a beszedendő „helypénzért”. E Pápai úti Vámházhoz kö-
tődik édesanyám (Debreczenyi Lajosné) által írt kérvény is, melyben egy oda-
telepítendő telefon szükségességét indokolta, annak okán, hogy a szomszédos 
utcában lakó népes családok mindennapjaiban előforduló, vagy hirtelen előállt 
eseményekre megoldás lenne egy állandó telefonállomás. A kérelmet megértés-
sel, de sajnos – anyagi okokra hivatkozva – elutasították, ami dr. Szigethy Mik-
lós helyettes polgármester aláírásával és a Veszprém Megyei Város pecsétjével 
ellátott iraton is olvasható. Rövid időn belül azonban megvalósult a jogos igény, 
és felszerelésre került egy technikailag „első szériás” telefongyári (BHG) tárcsás 
telefonkészülék.

Időben az ’50-es évek elején maradva, térben a Vámháztól lejjebb húzódva, 
mindkét oldalt, a házhelyeknek még ki nem mért üres terület, a környék népes 
gyerek csoportjának nagy élményű „natúr” játszógrundja volt. Ez időnként, fő-
leg nyaranként a felnőttek játszóterévé is alakult. Ekkor megjelent egy (Bajáról 
induló, ottani származású) „ringlispíles-vurslis” Laci bácsi és csapata, lakó és 
rakomány hordozó járműveikkel. Már a megjelenésük is nagy érdeklődést vál-
tott ki, kibontakozva, összeszerelve állt össze a telepszerű szórakoztató komple-
xum (a mai élményparkok elődjeként). Az összesereglett kíváncsi gyerekek ezt 
bámulva kaptak ötletet a személyzettől, holmi krumpli-tojás-zsír és más élel-
miszer anyagok összegyűjtésére. Így körözhettek azután este egy-egy ingyen 
menettel a hintás, huszárlovas, autós gyerek körhintán. A nagyobbak, felnőttek 
pedig a nagy láncos körhintán, azon sokszor összefonódva, a nagy hajóhintán, 
ahol a nagy lendülettől átfordulva bravúroskodtak, majd azok után az alkalmi 
légpuskás céllövöldés sátorban célozhattak a különböző gipszes, giccses tár-
gyakra, melyek találat esetén aláesve, a durranás után még lőporszagot is adott.

A megnyert mulatós tárgyak többnyire a sikeresen célzók kedveseihez ke-
rültek, közben Laci bácsi a körhinta közepén trombitált, és a dízel aggregát által 
szolgáltatott árammal a hangszóróból zengett a bakelit lemezről, többek közt, 
hogy: Mancikával mi történt a héten, egy bakával sétálgatva a réten, beszélgettek min-
denféle jóról …

A május elsejékre, a felvonulók serkentésére, azon reggeleken zenés reggeli 
ébresztőt tartó, fúvósokkal teli teherautókról szólt a serkentő zene. A belvárosból 
induló az akkori helyi „nagy” vezetők előtt elhaladva, a termelési eredményeket 
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hirdető, békegalambos, lufis felvonulók többnyire a városban és környékén levő 
vállalatok, esetenként NV-ék (Nemzeti Vállalatok) dolgozói és hozzátartozói 
voltak, szinte kötelezően „invitálta”. Ezek a tömegek a városszéli üres telekre 
érve már előbbre is jól megfogyatkozva szétoszlottak. Nekünk, gyerekeknek a 
vizuális csinnadrattán túli élmény volt az ideért feldekorált teherautókról oszto-
gatott, leszórt sós kifli, sós perec.

A valamikori gyermek, majd felnőtt, a későbbiekben még mozgalmi célra is 
felhasznált „játszóteret” elhagyva érünk az 1942-ben beépített Pápai út városz-
széli épületeihez, mely az utcát alkotva összesen 12-14 épületből állt. Lakói több-
nyire iparosok, de az összetételből kiérzik a bevezető út forgalmához is kötődő 
foglalkozás-szolgáltatás, mint a Kovács pék, a Süle garázs, a Payer vendéglő, de 
még a régóta ott működő (Nagy Károly) sírkő faragó is. Az egykori Rohonczy, 
majd Ságvári, s most Völgyhíd térről indul ki az eddig sokszor említett Pápai út, 
amely nagy forgalmát e térről továbbítja a „Nagyhíd”, és az Eszterházy utcán 
keresztül a belváros felé.

A térről indul viszonylag három normál szélességű utca, a Síp és a Lázár 
utcán kívül a többi méretezése a régies, „egylovaskocsis” megközelítésre alakult 
ki. A nagy múltú tér kialakulása a rajta lévő egykoriban és ma is meglévő épü-
leteivel gazdag történelmi képet ad. Élen a Szent László templom és Plébánia, a 

Május 1-i felvonulás a feldíszített és dekorált autóval és a dolgozók  
a veszprémi Lang garázs előtt. Forrás: Debreczenyi–Zsebe családi albumból
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valamikori Rohonczy kúriából Lázár házból átváltozó Szeretet-, majd Szegény-
ház, valamint a Payer Vendéglő épületei, melyeket a háború utáni időkben más 
funkciókra használtak. A térhez kötődő emlékeim kettős: magához a térhez kö-
tődőek, valamint a tér három meghatározó főbb épületéhez kapcsolódóak.

Az ’50-60-70-es évekbeli, a térhez kötődő emlékeim.
A Síp utca és Pápai ut sarkán időnként megjelent egy idősebb férfi: a Szűcs 

bácsi. Ölében egy kisdobbal, kezeiben a dobverőkkel, a torkában a beépített 
„hangerősítéssel.” A dob pergetése után hangzott a hír (adás), miszerint: a hir-
detmény először … Az eseményeken időnként egy kis malőr is történt, mert az 
összejött felnőtt hallgatóság soraiban akadtak nagyobb kamasz, komisz gyere-
kek is, akik bekiabálásukkal (miszerint: „viszi a kutya a pörköltet”) alapos indu-
latba hozták az idős embert, aki azok után összepakolta a dolgait, és otthagyta a 
helyszínt. Az esetekből néha még polgármesterig elérő ügy is lett.

A tér közepén volt már a háború előtt is működő ún. Schögl bolt, amit gaz-
dája: Schögl Márton és felesége (Csomay) Gizi néni működtetett. Kis vegyesbolt, 
rolós bejárattal, a több ilyen üzletet is meghatározó olajos padlózat, a polcos, 
pultos eladótér, régi serpenyős, súlyos mérleggel. Az árukínálat: alapvető élel-
miszerek, alapanyagok, liszt, cukor étolaj stb. Vegyi és mosóáruk szolid kíná-
lata, Trisó, Flóra mosó- és mosdószappan. A gyerekeknek élményszerű fekvő, 
szögletes, nagyszájú cukorka tartó üvegekben a kedvenc cukorkák. A szolid 
kínálatot szerényebben vettük igénybe, volt, amikor egy negyedkilós csúcsos 
zacskós kristálycukorért kellett leugranom. Ez a környéket ellátó kis boltocska 
a háború utáni években, mint Népbolt működött. 1964-ben nyílt meg a mai na-
gyobb és bővebb választékkal a közeli Tizenháromváros téri ABC üzlet.

A téli, esetenkénti saját disznóvágásokon túl, a környék lakosainak főleg a 
hétvégékre volt igénye a friss húsra. Ez a háború előtti időkben megoldottabb 
volt. A Temetőhegyen több hentes, így a Wenzel, Rábaközi, Supka, valamint a 
mi környékünkön a Sárzó hentes is tartott húskimérést. Ezek a háború utáni 
években bezártak. Az ötvenes évek elején a Sárzó hentes utcára nyíló üzletét 
állami működtetéssel újranyitották, kiszolgálója egy alacsony, testesebb, sziva-
rozó valamikori hentessel. Az üzlethez kora hajnali 4-5 órakor be kellett állni a 
majd későbbi tolakodó sorba, hogy hozzájussunk az áruhoz. Ez a hús aztán a 
hideg pincében szita alatt várta a hétvégi feldolgozást.

Az akkori Ságvári tér és Szabad Nép utca3 sarkán ma is áll a térség legkisebb 
építménye a Steczina néni féle trafik, A működtető idős néni valószínű, mint 
első világháborús özvegy működtethette. A kis kerek épület külső tömör, belső 
sok kis ablakos ajtóval, rajta egy még kisebb kiadóablakkal. A kis asztala fölött 

3 Ma Völgyhíd tér és Eszterházy Antal utca.
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polcokon az akkori, ’50-es éve kínálata, pipadohányok, tűzkő, gyufa, cigaretták: 
az 5 éves és 3 éves terv, a Munkás, majd később a Kossuth, a Tulipán, és a Fecske. 
De a gyerekek részre is tartott apró cukorkákat. A sláger közöttük a 20 filléres 
diánás és rumos ízű volt. 

A kis trafik jól ellátta a környéken lakókat, munkába járókat, diákokat. A cu-
korkás korból előlépve kiskamaszként én is a vevőkörhöz csatlakozva, bátortala-
nul kértem a megbontható Tulipán cigiből 10 szálat. A néni a szálakat összefogva 
egy végén papírcsíkba tekerve adta ki a kis ablakon, szemüvege fölött rám lesve, 
gondolhatta, na ez is elkezdi … Így is volt, stikában csak 1-2 szálat pöfékeltem el. 
Az esti szorosabb együttléteknél apám is érzékelte az illatosított dohány szagát. 
Nem lett belőle különösebb perpatvar, fenyítés, de én is megéreztem, hogy erre 
nincs szükségem. Ettől nem leszek felnőttebb, és így a maradék cigaretták úgy-
mond méltatlanul a szomszéd domboldal sziklaüregében porladtak el.

A térhez kötődő emlékeimben van egy olyan, mely pár nap különbséggel 
két ellentétes érzést váltott ki belőlem. Az első: örömökkel teli élmény volt látni 
a Nagyhíd felől a spontán szerveződő és a Szegényház felé tartó csoportot. Rit-
musban mondták: Marski ruszki, Üresek a vagonok pakoljatok oroszok. A tüntetők 
nem oszlottak el itt a téren, a Szabadnép utcára fordulva folytatták útjukat a 
belváros felé. Ez volt október utolsó napjaiban. A még gyermekként is várt vál-
tozásnak aztán a november 4-e hajnala véget vetett. A következő napok már a 
rettegés napjai voltak. A Szegényház előtt is orosz tank állt.

A Steczina néni-féle trafik a Ságvári (ma Völgyhíd) téren. 
Fotó: Bándi László
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Nővéremnek szeptemberben koraszülött ikrei születtek, ezért szükség volt 
egy pót-tejet adó mamára. A Szabadnép utca végén lakó tejmamához én jártam 
le a pótlásért. Egy alkalommal visszafelé jövet a tank előtt posztoló orosz katona 
leállított és megmotozta az ölemben lévő, fehér ruhába göngyölt, két skálázott 
cumisüveges csomagot. Elengedett, de a félsz bennem volt. Ezt otthon elmesél-
tem, és ezek után a továbbiakban édesapám járt le.

Nagyobb, a közösséghez kötődő és talán legnagyobb emlék a térrel is kapcso-
latban a következő volt. A környéken élő iskoláskorú, tanköteles gyermeklétszám 
miatt, vagy az akkori iskola csoportosítási rendelkezésből eredően, a környék né-
pes gyermekcsoportját átirányították a belvárosi, így az alsó tagozatosokat az ún. 
református, a korosabbakat a szintén ún. (II. számú) zsidó-iskolába.

Ez egy rendelkezés csupán, de a tanulók oda és visszajuttatása már aggo-
dalom volt. Ezt megtapasztalva és féltve a gyerekeket, a többi szülő kérésére 
is, édesanyám elkezdett szervezkedni, hogy egy alkalmi autóbuszjáratot rend-
szeresítsenek. A megőrzött dokumentumokat tanulmányozva, azokat követve, 
kérések és elutasítások sora olvasható. Édesanyám kilincselt leveleivel az Autó-
közlekedési Főigazgatóságnál (Budapest, Szabolcs u. 17.), a Közlekedési és Pos-
taügyi Minisztériumnál (Budapest, Dob u. 75.), a Magyar Rádiónál (Budapest, 
Bródy S. u. 5-7.). A sok esetben elutasított kérvények után azonban mégiscsak 
a valamikori Payer vendéglő sarkán kiállt egy ún. Fakarusz, egy Csepel autó 
alvázra felépített lépcsős, ablakos dobozszerű falemezüléses jármű. 

Ez a szám nélküli jármű – de 
nevezhető helyi járatnak – jutta-
tott be minket, gyerekeket biz-
tonságban a belváros felé, majd 
folytatta útját azon keresztül a 
Veszprém külső vasútállomás-
ra, aztán onnan vissza. A „Faka-
ruszt” aztán követték a sikeres 
IKARUS buszok. A kezdő típu-
sai után megjelent az utazási 
igényekhez felzárkózó, a csuk-
lós autóbusz elődjeként a furcsa, 
vontatott pótkocsis, melyeket 
úgy lehet elképzelni, mint egy 
vontatott lakókocsit, az előző 
vontató buszból működtetett aj-
tóval, rajta jegyeket, bérleteiket 
kezelő kalauzzal. Érdekesség-

A „Fakarusz” 
Forrás: FORTEPAN/UVATERV
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ként részlet az 1962-es (mellékelt) jegyár és menetrend mellékletből: 1 vonaljegy 
a hosszától függően: 1-2-4-6-8 Ft, hetijegy 7-14 Ft, tanulói havi bérlet 20-24 Ft.

Az akkori idők magyar autóbuszgyártás csúcsmodellje az IKARUS 66 is be-
vonult a veszprémi helyi közlekedésbe is. Nemzetközileg is elismert kényelmes 
belsővel és akkor modern farmotorral. A Dózsából, a Bakony művektől induló 
3-as, 4-es, 5-ös számú járatokon az akkori város szinte minden pontjára el lehe-
tett jutni a munkába-, az iskolába járóknak vagy éppen a piacozóknak a többnyi-
re megtelt, de a keddi-pénteki piaci napokon zsúfolttá vált járművükön. 

Az előző sorokat nem a helyi közlekedés kortörténetének bemutatására 
szántam, de így volt, így indult több mint 72 éve. A befejező sorok szóljanak 
elismeréssel a napjainkra felfejlődött 25 vonalas, a csatolt településeket is behá-
lózó, a közelmúltban üzembe helyezett új, korszerű autóbuszparkról.

A mindenkor, más és más,  Rohonczy, Ságvári, Völgyhíd elnevezésű teret 
korábban és napjainkban is három különböző rendeltetésű épület övezi.

A Payer vendéglő – Payer-ház, melyet tulajdonosa Payer Károly 1908-ban 
vásárolt meg és a Viadukt megépítése után átépítve is működtette a háború utá-
ni államosításig. Tulajdonosai ezek után, mint lakók, maradhattak a valamikori 
vendéglőhöz tartozó lakásban.

A vendéglő épülete akkoriban – az ’50-es évek elején – a „kultúraellátás” cél-
jára, ideiglenesen moziként is használták, az akkori, többnyire szovjet készítésű, 
a II. világháborút bemutató filmeket játszva. Kíváncsi gyerekként az ott jegysze-
dő Tiszttartó néni jóvoltából beslisszanhattam ezekre a vetítésekre.

Az Ikarus 66 a Budapest és Jutasi út kereszteződésében. 
Forrás: FORTEPAN/UVATERV
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Az épület további sorsa már más, szebb emlékű. A környék jogos igénye 
alapján helyet kapott itt egy 7/40-es számon működtetett gyógyszertár, melyet 
az akkor friss házas dr. Pávics László és felesége, De Chatel Mária vezetett. Az 
ő ténykedésük emberi, szakmai hozzáállása elnyerte a környék lakóinak a tisz-
teletét, szeretetét. A gyógyszertárhoz tartozó lakásukban Luca lányuk és László 
nevű fiúgyermekeik megszületésével bővült a családjuk.

Pávics úr és Apám korábbi ismeretségük révén, közvetlenebb kapcsolatban 
voltunk velük. Jelzi az is, hogy a házasságunkban elsőre, mint fiút váró apa, 
kislányunk Évi megszületésekor így „vigasztalt”: tudod Jancsi, minden okos 
embernek elsőre kislánya születik. Az itt élők közül az idősebbek mostanáig 
tisztelettel emlékeznek reájuk.

Jó irányú fejlődésként az épület további részében alakítottak ki két felnőtt és 
két gyermekorvosi körzetet ellátó rendelőt. A felnőtt rendelést a Hosszú utcai 
volt OTI4 épületéből felhozva, a már ott is háziorvosként működő dr. Szakáll 
Károly rendelését. Szakáll doktor úr egy igazi, a családok környezetét, életét is 
ismerő háziorvos volt. Bajuszos, mosolygós, barátságos megjelenése már eleve 
segítette az egyszerű eszközökkel, szerekkel való gyógyítást. Így hasonlóan dr. 
Bakonyi Sándor is, valamint utódjaikként dr. Sándor János, Kutasi dr. és dr. 
Németh Ottó.

A környéken megnövekedett gyermekszám szükségessé tette, hogy a két 
körzetet is ellátó gyermekorvosi szakrendelő is helyet kapjon az épület további 
részében. A rendeléseket nagy és lelkiismeretes szaktudással látta el kezdetben 
dr. Kaszásné dr. Balogh Ilona, dr. Stick Erzsébet és dr. Kovács Erzsébet, vala-
mint az utódjaik is. Ha szükségessé vált, a beteg gyermekhez még házhoz is 
kijöttek. A szülők még ma is tisztelettel emlékeznek rájuk is.

A tér központinak is mondható épülete gyermekkorom köznyelvén (is) a 
Szegényház létrejöttét, eredetét több forrásból is, mint: Molnár Jánosné: Mesélő 
Házak címen 2019-ben megjelent könyvéből, valamint Varga Béla: Veszprém Vá-
ros Lexikona 2009-ben megjelent kötetéből is megismerhetjük. A Szegényházhoz 
az emlékeim a háborút követő évekből kötődnek. A háztetőn lévő nagy méretű 
sziréna, az oszlopos bejárat két oldalán a ma is meglévő, földből kiálló két vörös 
kő, melyeket kerékvetőként, vagy fogatkikötésre használhattak. Az itt élők nagy 
része bentlakó volt, csak kis részük volt, aki rendszeresen kijárt a környékre, 
esetleg a belvárosba. Az ide kerültek mindegyike ellátásra szoruló, a társada-
lomból kiszorult testi, szellemi vagy mozgássérült, esetenkénti, valamikor jobb 
körülményekből – ki tudja milyen okból – kiesett férfiak és nők itt ellátási biz-
tonságban voltak. Többek közt az élelmezésük is saját konyhás megoldású volt.

4 OTI: Országos Társadalombiztosítási Igazgatóság.
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Az általam így megismert Szegényház, mint szociális otthon működött az 
1951-es megszűnéséig. A bentlakókat a megyei és azon túli különböző helysé-
gekbe, szociális otthonokba helyezték át. Diákotthon, kollégium formában mű-
ködött a továbbiakban az épület, fiatalokkal feltöltve, s ezzel a környék is egy 
kissé fiatalodva.

Szent László Templom és Plébánia épület:
A valamikori, a több száz évvel ezelőtti temetkezési hely, (későbbiekben a 

város e részének Temetőhegy nevet adó) dombon a Szent Lászlóról elnevezett 
kis kápolna állt. A kápolnát 1901-ben elbontva, a helyén épült fel 1901–1902-ben 
a mai kiállásban meglévő Szt. László templom, majd 1941-ben a Plébánia ran-
got megkapva, a Plébánia épülete. Még gyermekként is döbbenetes volt látni az 
1956-ban valószínűleg az orgona elektromossági hibája miatt keletkezett éjsza-
kai tűz rombolását! A kiégett orgonát az összeolvadt sípjaival, a templombelső 
festését, az oldalfalon lévő három freskó megsemmisülését!

Az egyházközség szorgos vallásukat gyakorló, az egyházat segítő családok 
lakták, köztük a szüleim is. Apám, mint egyházfi, Anyám pedig a templomot és 
annak működését sokoldalú tevékenységével segítette, melyekhez gyermekként 
vitt magával. Anyám tevékenységeiről némi feljegyzések is maradtak.

Emlékeim szerint a hitoktatásokat követő első szentáldozás, és az azt követő, 
a Plébánia udvarán hosszú asztalokon feltálalt kakaó és kalács nagy élményt 
jelentett. Figyelemre méltó, hogy az eseménnyel kapcsolatban készült csoport-
képen a középen ülő Kerényi József kanonokot 44,  körülbelül azonos korú fiú-
gyerek veszi körül!

A „Szegényház” – „Szeretetház” – „Kollégium” Fotó: Bándi László
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Kerényi kanonok úr – így felnőttként – egy kemény, de ezáltal pozitív ered-
ményeket elérő karizmatikus, ugyanakkor karitatív személy volt! Környezeté-
ben lévőknek az UNRRA-ból5 megszerzett ruha és élelem segélyeket osztott a 
környék rászorultjainak.

A környék lakóival – hívőkkel megértő volt. Erre szükség is volt a hábo-
rút követő években. Kiváló szónoki tehetségével prédikációiban, beszédeiben 
könnyeket csalt hallgatóságának, a háborúban eltűntek, meghaltak hozzátarto-
zóinak a szemébe. Beszédeiből kiérzett az igazságérzete, véleménye az akko-
ri állapotokról. 1959-ben az itteni tevékenységét megszüntetve, egyik napról a 
másikra eltűnt. Lesencetomaji áthelyezéséről hírt kapva, a környéken járva egy 
alkalommal felkerestem, ami neki élményszerű örömet jelentett.

Szüleim 1975-ös haláláig velük, utána velem is kapcsolatban volt, az egyházi 
ünnepeken köszöntött és viszont köszöntöttük egymást, míg bekövetkezett ha-
láláról a győri idős papok otthonából a lesújtó gyászjelentést meg nem kaptam.

A Kerényi kanonok urat 1959-ben felváltó dr. Albrecht József plébános úrról 
már ifjúkoromtól vannak emlékeim. Amikor Albrecht plébános úr elkezdte a 
templomoldalak meredek részeinek a kiárkoltatását, sokan furcsállották, míg az 

5 UNRRA: United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Nemzetközi gazda-
sági segélyszervezet. 1943. nov. 9-én állították fel egy 44 ország által aláírt egyezmény 
keretén belül. Célja a háború sújtotta országok segélyezése és gazdasági talpra állításá-
nak segítése volt. Forrás: Magyarország a második világháborúban. Lexikon.

Kerényi József kanonok és az elsőáldozók 1951-ben.   
Forrás: Debreczenyi–Zsebe családi albumból
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eltelt idő igazolta a ténykedését. A domb további eróziós folyamatát fékezték e 
munkálatok. Az előbbi döntésre talán alapot adott az, hogy (tudásom szerint) ő 
a Hit- és Jogtudományi diplomán túl agrár diplomával is rendelkezett.

Halk szavú, barátságos emberként ismertük meg. Az egyházközség befo-
gadta és tisztelte, segítve a munkáját is. Házasságkötésünket (Bándi Katalinnal) 
1968. októberben ő vezette le. Albrecht plébános a szertartást befejezve kísért 
bennünket a templomot betöltő hozzátartozók, ismerősök közé, átadva az üd-
vözlő és gratuláló, minden jókat kívánóknak.

Az 1970-ben született kislányunk keresztelőjét még ő tartotta meg, de 1973-
ban eltávozva a későbbiekben elhunyt. Zalahalápi sírját (alkalmi arra járásunk 
során) megkeresve tisztelegtünk emlékének.

Pappá szentelése után 1971-ben itt káplánként szolgáló Léber Mihály – aki 
egy szorgalmáról, lelkes hitgyakorlásáról ismert, népes, Temetőhegyi család 
gyermeke – papi hivatása kezdetén, első karácsonyi éjféli miséjét itt celebrálta. 
A misén elhangzottakat egy jó minőségű orsós magnóra rögzítettem. A ma is 
meglévő kazettára átjátszott felvételt neki is átadtam. A felvételt hallgatva ma is 
egy élmény, főleg a befejezésben, a karácsonyi énekek a templom orgonájával 
kísérve (Teréz nővér által), valamint a kórusból zengő, a mindenki által tisztelt 
Kungli József dr. érces hangját hallva.

A további, Léber atyához kötődőek a kislányunk első áldozása és az arra való 
felkészítése. Az 1976-ban született Balázs fiamat az akkor rövid időre itt szolgáló 
kezdő kispapként Nagy Károly keresztelte, majd a fiam kislányát, Lucát. Uno-
kánkat 2009-ben a Szent Mihály székesegyházban szintén ő keresztelte meg, de 
már egy nagytiszteletű kanonokként!

A 47 év közalkalmazotti munkaviszony és mellette a sok bevállalt egyéb 
munka után, a 2007-es nyugdíjba vonulásomtól már több időm maradt emléke-
im számbavételére, és azok leírására! A számvetést – ami kötődik Veszprémhez 
– szeretném tovább folytatni, majd a lehetőség szerint sok színes részletekkel 
azokat bemutatni!


