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A veszprémi Feltámadt Üdvözítőről
elnevezett templom építésének története

NAGY BALÁZS VINCE

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐRŐL ELNEVEZETT TEMPLOM (Károly-
templom1) Veszprém város különleges karakterű temploma. Központi elhelyezkedé-
se és külső megjelenése miatt is kedvelt a veszprémiek körében. A város központjá-
ban, a kórház közvetlen szomszédságában található sírkápolna nem csak a területi-
leg a Szent Mihály Főplébániához (Bazilika) tartozó hívek, hanem a kórházban gyó-
gyuló betegek lelki üdvét is szolgálja. Építtető püspöke, báró Hornig Károly veszp-
rémi püspök olyan kápolnát, kis templomot terveztetett, amely saját családi sírká-
polna funkciója mellett a városrész híveinek és a kórházi betegeknek is megadja az
Istennel való találkozás lehetőségét.

Báró Hornig Károly a Veszprémi Egyházmegye püspöke, teológiai doktor, egye-
temi tanár, pápai titkos kamarás, kultuszminiszteri tanácsos, bíboros. Sziléziai ere-
detű családból származott, 1840. augusztus 10-én született Budán. Nagyapja kapta a
bárói rangot, édesapja vízi- és vasúti mérnök volt. Nagyszombatban kezdte el teoló-
giai tanulmányait, majd a pesti Központi Szemináriumban és Bécsben tanult tovább.
1888. szeptember 8-án a széles körű tudományos ismeretekkel rendelkező, több
nyelvet beszélő, negyvennyolc éves Hornig Károlyt szentelték fel a Veszprémi
Egyházmegye élére. A várost és lakóit mindig magáénak érezte, igazi lelkipásztor
volt, a művészetek pártolójaként, a szegények megsegítőjeként ismerték. Hornig
Károly püspöki szolgálata alatt óvodát építtetett, az iskolákat támogatta, a fiatal ipa-
ros réteget felkarolta, az idős papoknak, tanítóknak, városi elöljáróknak nyugdíjala-
pot hozott létre. 1917. február 13-án helyezték örök nyugalomra családi sírboltjába,
az általa építtetett a Feltámadt Üdvözítőről elnevezett templomba.2

Az 1903. év elején tervbe került a veszprémi kórházi kápolna bővítése, átalakí-
tása. A test gyógyulásához a lélek gyógyulása is hozzátartozott, ezért is volt fontos
a kórházi kápolna. A kápolna bővítésének gondolata kapcsán felmerült egy új terv
is. Hornig Károly veszprémi püspök családi sírkápolnát szeretett volna építtetni a
városban. Ez az elgondolás találkozott a kórház körüli városrész lakóinak igényével
is, akik új templom építésében gondolkoztak. Az új templom építését a városi veze-
tés is támogatta, mivel az új templom megépítése kiválthatná a kórházi kápolnát, így
új kórtermek jöhetnének létre, bővíthetnék a kórházat is. A püspök, a kórház és a
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város ügye is lett a templomépítés. A város lakói felajánlásokat tettek, gyűjtésbe
kezdtek, és a hívek több ezer koronát össze is gyűjtöttek az új templom megépítésé-
hez. A város legnagyobb adományozója, báró Hornig Károly a veszprémi jószágkor-
mányzóhoz, Rainprecht Antalhoz írt levelében kinyilvánította szándékát, hogy
Veszprém egy új templommal gazdagodjon.

„T. Jószágkormányzó Úr!
Minthogy Veszprém városában a Cserháton és a Vásártér körül lakó híveknek

nincsen közelfekvő templomuk, ahol szentmisét hallgathatnának, a kórházi kápolna
pedig szűk voltánál fogva és azért, mert a kórház belsejében van, erre nem alkalmas:
elhatároztam, hogy a kórház és a Füredi út közt fekvő szabad, háromszög alakú téren
egy kis kápolnát – vagy kis templomot építtetek, melybe legalább háromszáz ember
elférjen, s melynek a kórház felé fekvő oldalán két elkülönített s fűthető oratorium
alkalmaztassék az apácák és az üdülő betegek számára. Továbbá óhajom, hogy ezen
kápolna alatt kis kripta alkalmaztassék öt koporsó befogadására, boldogult szüleim és
családom utolsó tagjai számára. Ezen templom felépítésénél a mostani kórházi kápol-
na helyisége felszabadulván, ezzel a kórház kibővítésének ügye is előmozdíttatik.

Minthogy a hely, melyre a kápolnát vagy templomot építtetni szándékozom, a
város tulajdonát képezi, tegyen Kormányzó úr lépéseket annak átengedése iránt.

Egyúttal megbízom, hogy szakértő által tervet és költségvetést készíttessen egy
román stílusú, egyszerű, de csinos kápolnára vagy kis templomról, s hogy annak
költségeire központi pénztáramból negyvenezer koronát a veszprémi egyházmegyei
alapítványi pénztárnál letegyen; – a terveket nekem bemutassa, s azok jóváhagyása
után az építést még ez évben megkezdje és be is fejezze.

Báró Hornig Károly, s. k. 
veszprémi püspök”3

1903. július 13-án Rainprecht Antal, a püspöki javadalmak kormányzója megbíz-
ta Kesselbauer Ágoston városi mérnököt a veszprémi kórház előtti téren megépíten-
dő templom vázlat- és kiviteli tervének elkészítésére.4 1903 nyarán elkezdődhetett a
templom építése. 1903. augusztus 5-én megtörtént az épülő új templomnak az alap-
kőletétele. Az alapkőletétel előtt dr. Rada István prépost-kanonok a kórház kápolná-
jában szentmisét mondott, majd a szentmise után a kórházi orvosok, ápolók, a város
tisztségviselői és a hívek jelenlétében az új templom alapfalaihoz vonult, és megál-
dotta azt. Először a leendő oltár helyén mondott imát, majd az alapkövet áldotta
meg, amelyben elhelyezték és lezárták az alapkőokmányt5.

1903. szeptember 7-én hivatalosan megtörtént a templom építésére szánt telek
tulajdonjogának átruházása (a városi kórház és a Füredi út által határolt belterület) a
katolikus egyház részére.6
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A veszprémi polgármester7 javaslata és Veszprém rendezett tanácsú város képvi-
selő-testületének 1903. december 21-i határozata alapján a helybeli kórház-kápolna
építéséhez a városi pénztárból 13 367 korona 49 fillér összeget a püspök rendelke-
zésére bocsátottak.8

1903 decemberében kiírták
a templom tetőszerkezetének
elkészítésére a pályázatot,
amelyet ifj. Bognár János ács-
mester nyert el. A következő
évben, az akkor még újdonság-
nak számító vörös-tarka eternit
anyaggal fedték be a templom
tetőszerkezetét. A Budapesti
Eternit Művektől, Hatschek
Lajostól rendelték meg a tűz-
biztos, vízhatlan, fagyálló,
könnyű fedőanyagot. Az eter-
nit tetőzet felrakása nem sike-
rült tökéletesen, az évek során
többször javításra szorult.
1904 nyarán Kesselbauer
Ágoston Veszprém városi mér-
nök megpályázta a székesfe-
hérvári városi mérnöki állást,
amit meg is nyert, így a temp-
lomépítés vezetése Rainprecht
Antalra maradt. A toronyba
felkerülő négy harangot a

veszprémi Tóth Árpád harang- és ércöntőmester készítette el. A templom faoltára
Bécs egyik neves cége, Franz Leimert műhelyéből került ki. A templom tornyára a
kereszt 1904. augusztus 20-án került fel, dr. Rada István prépost-kanonok végezte a
kereszt megáldását. A keresztet csigák segítségével tették a helyére. Az ácsmester
öccse, Bognár Gyula állította be a helyére a keresztet, ami nem volt veszélytelen tett.
A hagyományt követve, a torony állványzatáról a munkások pereceket és áldomás-
poharakat dobáltak le a nézőközönség közé. 1904 decemberében elhozták a püspök
szüleinek és testvéröccsének földi maradványait Budáról, illetve Bécsből.9 A temp-
lom szentély alatti sírboltjában kaptak végleges elhelyezést hamvaik. Trum Antal
veszprémi asztalosmester műhelyében készültek el 1905 októberére a neogót fara-
gott padok. A templomszentelésen hangzott fel először a hívek előtt a különleges

A veszprémi Károly-templom.
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém megyei

helyismereti gyűjteményéből, 1906.
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orgona Huber Antal közreműködésével, és a székesegyház énekkara tette ünnepé-
lyesebbé a liturgiát.10

Kránitz Kálmán püspök a Magyarok Nagyasszonya ünnepén (1907. október
13.11) ünnepélyes keretek között szentelte fel báró Hornig Károly megyés püspök
családi sírkápolnáját. A 10 órakor kezdődő templomszentelési szertartáson a székes-
káptalan tagjai, papok, hívek, a város elöljárói, a város képviselői, a püspöki urada-
lom kormányzója a tisztikarral, a különböző iskolák vezetősége és növendékei nagy
számban képviseltették magukat. A szentbeszédet a székeskáptalan nagyprépostja,
dr. Palotay Ferenc mondta.12

A templom 1913-ban készült el teljesen, amikor Csikász Imre szobrászművész
tervei alapján helyére került a vörös márvány kapuzat is. Hornig Károly testi marad-
ványait 1917. február 13-án helyezték a sírboltba. Az utolsó helyre a kriptában özv.
báró Hornig Vilmosné holtteste került 1927. január 10-én. Ekkor teljesedett be
Hornig Károly püspök óhaja, hogy családjának utolsó tagjai vele együtt várják a fel-
támadást.13

A veszprémi Károly-templom külső megjelenése, építészeti megvalósítása egye-
di jelleget mutat a város többi temploma mellett. Hornig Károly püspök román stí-
lusú kápolnát kívánt emelni. A román stílusú hosszhajó elrendezést a helyszíni
viszonyok lehetetlenné tették,14 így egy központi alapszerkezetű, bizánci hatású
templom épült meg, de román stílusú kidolgozásokkal, megoldásokkal. A centrális
elrendezésű, bizánci épületekhez hasonló templom hossztengelyét az akkori
Vásártér felé néző szög felező vonalába helyezte azzal a meggondolással, hogy így
bármely oldalról közeledünk a templomhoz, mindig két homlokzat távlati képe tűnik
majd elénk.15 A templomot alsóörsi homokkőből (vöröskőből) építették, az ajtók,
ablakok bélelete, gömbszegélyes oszlopai, oromzatok és párkánydíszek is gondosan
faragott homokkőből készültek.16

A keleti oldalon elhelyezkedő főkapu tatai vörös márványból faragott építmény-
be van illesztve. A főkapu nyílás egy kápolnaszerű előépítmény falába, egy befelé
fokozatosan szűkülő tölcséridomba épült, amit a kapu gazdagon faragott oldalfalai
emelnek ki. A kapu jobb és baloldalán két-két vörös márvány oszlopot találunk, ezek
szárain végigfutó faragott román stílusú díszítmények művészi és lefinomult hatást
tükröznek. A kapu felett egy kőkeresztet viselő, háromszögű tetőoromzat faltere dra-
périaszerűen van kiképezve. Középen 15-15 bojtos bíbornoki kalap látható, alatta
báró Hornig Károly keresztben egymásba fonódó monogramja van kivésve. Az
egész kapuzat Csikász Imre17 szobrászművész tervei szerint készült.18

A vörös márvány kapuzat felett félkörívű színes ablak helyezkedik el, amely a
nagy bejárati faltér lépcsőzetes félkörívű párkánnyal díszített oromzata felé magas-
ra felnyúlik. Az oromzat oldalait szépen kialakított támtetők díszítik, csúcsán pedig
rózsakereszt található. A vörös márvány főkapuzattól jobbra és balra három-három
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szűk, mélyen fekvő román stílusú ablak található, amely a belépő csarnok megvilá-
gítására szolgál.19

Az előcsarnoktól északra és délre az épülettömegből erősen kiszögellő és
kereszthajóra emlékeztető épülettagokat találunk, amelyek északi és déli záró falai-
ból kis kerek apszis alakú kápolnák lettek kialakítva. A déli kis kápolnában áll a
lourdesi Szűzanya szobrával ékesített oltár, míg az északi oldalon álló párja a kórus-
ra vezető lépcsőt rejti magában. Mindegyik apszisszerű épületrészt alul a várfalak
lőréseihez hasonló hangnyílások, felül pedig félköríves román ablakok világítják
meg. A kereszthajóra emlékeztető épületrész után a központi elhelyezésű, nyolcszö-
gű, magas falakkal megépített, kupolaszerű belső tér tárul elénk. Oldalfalain, a
körülötte lévő csarnokok és épületrészek tetői felett délről és északról egy-egy nagy
kerekablakot, a nyolcszög másik négy oldalán pedig egy-egy, gömbszelvényes osz-
loppal ellátott ikerablakot láthatunk. Ezek felett a tetőpárkány alatt, a szabadon álló
nyolcszögű oldalfalakon galériás koszorú vonul végig. Az egész kupola tarka eter-
nittel fedett, meredek nyolcszögű tetővel, tetejét rózsakereszt díszíti.20

A templom északi oldalán, a szentély közelében található a háromemeletes,
négyszögű torony. A torony alsó részén lőrésszerű hangnyílásokat, legfelül pedig
két-két gömbszelvényes oszloppal elkülönített hármas ablakokat találunk, amelyek
a harangállványokhoz és harangokhoz bepillantást adnak. A torony szegleteinél és
az oromdíszek találkozásánál kőből faragott vízköpők találhatók. A torony falazatá-
nak tetején alkalmazott négy oromzatnak összekötő csúcsai felülről nézve keresztet
képeznek, és együttvéve a hosszú sisakot alkotják. A templomtorony falazatának
magassága 25 méter, a kereszt csúcsáig a templom összmagassága 34 méter. A tor-
nyot a kórház felőli közlekedés kedvéért bejárattal látták el.21

A toronnyal ellentétes oldalon találjuk a középkori vártoronyalakú sekrestye épü-
letet, emeleti részén szépen faragott, kiugró párkánykerítéssel. A torony és a sekres-
tye között van a nyugati oldalon található szentély, amely a nyolcszög három olda-
lával zárt apszisban végződik. A szentélyt a földszinten kis csarnok futja körül,
amelynek a sarkaiból emelkedő támfalak, amelyek a szentély boltozatának súlyát
viselő támívekbe mennek át. A támívek alján a toronyéhoz hasonló vízköpők van-
nak. A szentély támívei között levő szentélyfalat nagyobb félköríves ablakok törik
át. A szentély tetőpárkánya alatt galériás koszorú fut végig. A templom épületrésze-
it vörös-tarka eternittel burkolt és különböző meredekségű tetőzettel fedték be,
amely az épületnek élénk tagozottságot ad.22

A Károly-templom belső tere különleges építészeti és művészeti megoldásokat
rejt. A márvány kapuzatból nyíló bejárat az előcsarnokba vezet. Az előcsarnok két
pillér alkotta három, kapuszerű nyílásán át lépünk be a templom kupola alatti, köz-
ponti terébe. A nyolcszögű hajó felül csillagboltozattal van fedve, amelynek zárókö-
vén a Hornig-család címere jelenik meg. A gótikus ívbordák közeit a csillagos ég
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kék mezejébe festett angyalok díszítik. A csillagboltos kupola kereszt alakú alapraj-
zából a felső nyolcszögbe való átmenetet homorú gömbrészek képzik, amelynek fal-
részeit Ezekiel, Jeremiás, Izajás és Dániel próféták mozaik utánzatú képei borítják.
Alattuk a szöglet mellett Gábriel, Rafael és Michael arkangyalok állnak ragyogó
öltözetben, a negyedik sarkon az őrzőangyal jelenik meg egy gyermekkel. A szen-
tély felé néző falrészen egy-egy angyal látható. Az oltár feletti ablak üvegjére, man-
dorlás keretben Jézus dicsőséges feltámadása van megfestve, felette pedig a kupolás
rész nyugati falrészén Magyarország Nagyasszonya látható, amelyet négy imádko-
zó angyalpár vesz körül.23

A többi figurális festmény mind a fő témára vonatkozik, a templom rendeltetésé-
nek és nevének – a feltámadás templomának – igyekszik kifejezője lenni. A kórus
felett Jairus lányának feltámasztása, a déli falmezőn a naimi ifjú, a vele szemben
fekvő északi falon Lázár feltámasztása látható. A képek központi alakja az irgalmas
és csodatevő Jézus. A szentély jobb falán a kezében kardot tartó Szent Pál, balolda-
lon pedig a kulcsokat tartó Szent Péter jelenik meg előttünk. A templom figurális
festése Steiner Rudolf24 soproni akadémiai festő nevéhez köthető, akinek két évig

A veszprémi Károly-templom főkapuja (részlet). Nagy Balázs Vince fotója, 2017.
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Krauth Pál soproni templomfestő segédkezett. A szentély körül pilléres csarnok
található. A templom belsejének falain akanthus levelekből alakított, festett dombor-
művű párkánydísz fut végig.25

A templom befogadó képessége 300 fő. A templom építtetésének, festésének, fel-
szerelésének összes költsége meghaladta a 200 000 koronát. A Károly-templom épí-
tésénél a kőműves munkát Horváth Sándor építőmester végezte, Fabb Károly fel-
ügyelete alatt. Az ácsmunkát ifj. Bognár János ácsmester, a kőfaragó munkát Velty
Ferenc, a bádogos és rézmunkát Wolfram János, a torony csigalépcsőit, a templom
és kerítésének díszes rácsait Kiss Sándor lakatos, az orgonát Ország Sándor, az
üvegfestést Róth Miksa, a márványmozaiklap burkoló munkákat Walla József készí-
tette, a harangokat Tóth Árpád öntötte.26

Hornig Károly veszprémi püspök nem csak megépíttette és felszerelte az egyhá-
zi liturgia fontos eszközeivel a város és családja számára a Feltámadt Üdvözítőről
elnevezett templomot, hanem a fenntartásáról is gondoskodott, és a „Báró Hornig
család temetkezési kápolna alapja” címmel alapítványt hozott létre, amelynek keze-
lésével a székeskáptalant bízta meg. 1903. november 7-én a veszprémi székesegy-
ház nagyprépostja átvette és alapítványi okmányában rögzítette a báró Hornig
Károly veszprémi püspök által felajánlott, a Feltámadott Üdvözítőről nevezett temp-
lom alapítvány javára fordítandó tőkét, amelyet a székeskáptalan alapítványi hivatal
gondozására bízott.  A templom alapítványa javára Hornig püpök úr 45 000 koronát
adományozott, amelynek kamataiból biztosította a templom működését. A templom
fenntartására tett tőke 12 000 korona volt, amibe az egyházi liturgikus ruházatok
megfelelő ellátottsága is beletartozott. Szentmisékre 15 000 koronát hagyott. A
templomi igazgató lelkész javára, a templom anyagi igazgatására 4000 koronát
szánt. Az orgonista (kántor) részére 6000 koronát, a sekrestyés részére 4000 koro-
nát, az egyházi ruhák gondozásáért, mosásért a kórházban működő irgalmas nővé-
rek 4000 korona kamataira tarhattak igényt. A fizetések 1905. január 1-jétől kerül-
tek érvénybe, és utólagos negyedévi részletekben teljesítették.27

A veszprémi püspök családi sírkápolnáját liturgikus eszközökkel és a templom
működéséhez szükséges tárgyakkal is ellátta. A templom felszereltségéről és ellá-
tottságáról egy 1917. évben felvett leltárból kaphatunk hiteles betekintést.

Báró Hornig Károly veszprémi püspök által építtetett veszprémi sírkápolna
(Feltámadási vagy Károly-templom) 1917. évi leltára:28

1. Alapítványi vagyon az alkalmazottak részére 1916. év végén: 43 250 korona
(az alapítványi hivatalnál)

2. A kápolna fenntartására szánt alap (kamatai tőkésítendők) 1916. év végén: 17
710 korona 25 fillér (az alapítványi hivatalnál)

3. Folyó kiadások alapja 1916. év végén: 10 179 korona 26 fillér (az alapítvá-
nyi hivatalnál)
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4. Báró Hornig Károly végrendelete értelmében jár még a kápolna fenntartásá-
ra: 25 000 korona

5. Az elrekvirált harangok ára (hadi harangalap): 4080 korona 77 fillér

1. Harang a toronyban, 4 db, három hadicélokra rekviráltatott – térítési összeg
3960 korona, 1918-ban az alapítványi főpénztárban elhelyezve.

2. Orgona, 1 db, a karzaton.
3. Harmónium, 1 db, a karzaton.
4. Pad a templomban, 8 db.
5. Népnek való imazsámoly, 3 db, fából.
6. Pad a mellékkápolnában, 1 db.
7. Pad a karzaton, 2 db.
8. Oltár a templomban, 1 db, fából kereszttel.
9. Oltár a mellékkápolnában, 1 db, fából, Mária szoborral.

10. Kánon tábla, 6 db.
11. Gyertyatartó, 22 db, fémből.
12. Gyertyatartó, 4 db, fából.
13. Gyertyatartó a sekrestyében, 1 db, rézből.
14. Öröklámpa, 2 db, fémből.
15. Asztalka a főoltárnál, 1 db, az egyházi szer része.
16. Asztalka a mellékoltárnál, 1 db, az egyházi szer része.
17. Szenteltvíztartó és asperorium, 1 db, fémből.
18. Szenteltvíztartó a templomban, 2 db, márványból.
19. Falépcső a szentségtartóhoz, 2 db.
20. Hornig-féle imazsámoly, 1 db, díszesen faragott a szentélyben.
21. Könyvállvány, 1 db, fából.
22. Gyertyagyújtogató, 1 db.
23. Hármas oltárcsengettyű, 2 db.
24. Szekrény a sekrestyében, 1 db, az egyházi ruhák szerelvények részére.
25. Ruhafogas vasból, 1 db, a sekrestyében.
26. Szék, 1 db, a sekrestyében.
27. Vaskályha nagy lámpával, 1 db, petróleum fűtésre.
28. Csengettyű, 1 db, a sekrestyében.
29. Oltárszőnyeg, 3 db, egy díszesebb, kettő egyszerűbb.
30. Szőnyeg, 1 db, a sekrestyében.
31. Kézmosó állvány, 1 db, fából, réztartállyal.
32. Imazsámoly új, 1 db, a sekrestyében.
33. Imazsámoly, 1 db, a templomban litániákhoz.
34. Füstölő, 1 db.
35. Tömjéntartó, 1 db.
36. Kehely, 1 db, ezüstből aranyozva.
37. Áldoztatókehely, 1 db, díszes és cibóriumköpennyel.
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38. Szentségtartó, 1 db.
39. Pacificale, 1 db, ezüstözött.
40. Feszület fából, 1 db, a sekrestyében.
41. Feszület fémből, 1 db, a Mária-kápolnában.
42. Ostyatartó, 1 db, üvegből.
43. Kézmosó az oltáron, 1 db, üvegből.
44. Ampolna, 4 db, üvegből.
45. Tálca, 2 db, egy üvegből, egy fémből.
46. Fehér miseruha, 3 db, két díszes.
47. Vörös miseruha, 3 db, két díszes.

A veszprémi Károly-templom.
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém megyei helyismereti gyűjteményéből,

1908.
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48. Viola miseruha, 1 db.
49. Zöld miseruha, 1 db.
50. Fekete miseruha, 1 db.
51. Fehér pluviale, 1 db.
52. Fehér stóla, 2 db, egy díszes a litániákhoz, egy egyszerű.
53. Fehér-viola stóla, 1 db.
54. Alba, 5 db, három díszesebb, kettő egyszerűbb.
55. Cingulum, 3 db.
56. Vállkendő, 15 db.
57. Kehelykendő, 50 db.
58. Palla, 7 db.
59. Korporálé, 9 db.
60. Kéztörlőkendő (hosszú), 6 db, a sekrestyei lavabóhoz.
61. Kéztörlő (kicsi), 25 db.
62. Karing, 4 db, egy egyszerű, egy közepes, kettő díszes.
63. Viaszkos oltárterítő, 2 db.
64. Alsóoltárterítő, 3 db.
65. Felsőoltárterítő, 8 db.
66. Sekrestyei asztalterítő, 4 db.
67. Porvédő oltárterítő, 4 db.
68. Áldozási-terítő, 2 db.
69. Asztalka terítő, 4 db.
70. Könyvállvány terítő, 5 db, különböző színekben.
71. Antipendium, 1 db, díszes hímzéssel.
72. Antipendium a szentségkitételnél, 1 db, díszes hímzéssel.
73. Szentségtartó alá való corporálé, 4 db.
74. Velum, 1 db.
75. Piros ministránsruha, 2 db.
76. Viola ministránsruha, 2 db.
77. Fekete ministránsruha, 2 db.
78. Ministráns ing, 6 db.
79. Guadratus, 3 db, egy fekete, kettő viola.
80. Misekönyv, 1 db.
81. Misekönyv a gyászmisékhez, 1 db.
82. Evangéliumos könyv, 1 db.
83. Rendkívüli ájtatosságok könyve, 1 db, kötött.
84. Rituale Rom. Veszprém, 1 db.
85. Zászló, 2 db, egy nemzeti, egy fekete.
86. Szalmagyékény (nagy), 3 db.
87. Lábtörlő, 2 db, vasból.
88. Öntözőtömlő a szükséges vasakkal és öntözővel, 12 méter hosszú, 1 db.
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Megjegyzendő, hogy időközben egy portakarót a templomból elloptak. Veszprém
1920. dec. 30.
Monstranciát és ciboriumot éjjeli betörés alkalmából elloptak. Veszprém, 1921.
jan. 23.

A Károly-templom lelkipásztorának kinevezése és elmozdítása a mindenkori
veszprémi püspök, széküresedés esetén a káptalani helyettes jogkörébe tartozott a
következő kitétellel: veszprémi egyházmegyés, kifogástalan életű pap nevezhető ki,
akinek ezen állással járó kötelességek teljesítésére egészségi állapota is megfelelő.
A templom sírboltjába az alapítón és legközelebbi hozzátartozóin kívül senki sem
temetkezhet.29

Az 1929. évi visitatio canonica parochiae kötetben leírták, hogy a templom igaz-
gatója (rector ecclesiae) a mindenkori püspöki titkár, akinek feladata a templom
anyagi ügyeinek intézése, és a napi istentiszteletet elvégzése.30

Hornig Károly veszprémi püspök 1912. május 19-én Budapesten megírt végren-
deletében is megemlékezett az általa építtetett veszprémi családi sírkápolnáról.
Hornig bíboros 25 000 koronát hagyott a templom fenntartási költségeire, temetését
és földi maradványainak elhelyezését is itt kívánta egy egyszerű vaskoporsóban.31
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A veszprémi Károly-templom belső tere.
MNL VeML, XV.81.a, Veszprémi Kaleidoszkóp, Rózsa Tamás gyűjtéséből

JEGYZETEK

1 A templomot építtető püspökről – báró Hornig Károlyról – nevezték el így a hívek. 
2 MOLNÁR 2001, 8.
3 VH 1903. febr. 15., 1.
4 VÉL I.1.44.a, 3513/1907. A Károly-templom alapító oklevelében van feljegyezve.
5 VH 1903. aug. 9., 4. Az okmány a következőt tartalmazza: „Ezen templomot építtette nagymél-

tóságú és főtisztelendő báró Hornig Károly, valóságos belső titkos tanácsos, veszprémi megyés
püspök úr 1903. évben, püspökségének 15-ik esztendejében. A templom alatti sírbolt a püspök
úr szüleinek és legközelebbi rokonainak nyughelyéül készíttetett s oda óhajt temettetni a püspök
úr is. A templomot és kriptát tervezte Kesselbauer Ágoston városi építészmérnök s az építést
ugyanannak és Rainprecht Antal püspöki jószágkormányzónak, a Ferencz József-rend lovagjá-
nak felügyelete alatt Horváth Sándor veszprémi építőmester eszközölte. A veszprémi székeskáp-
talan nagyprépostja az időben Kemenes Ferencz, Veszprém vármegye alispánja Kolossváry
József, Veszprém város polgármestere Szeglethy György és a kórház igazgatója dr. Csolnoky
Ferencz volt. E templom alapját felszentelte ngos. és főtiszt. dr. Rada István székesegyházi
kanonok. 1903. évi augusztus hó 5-ik napján.”

6 VÉL, I.1.44.a, 3513/1907.
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7 Szeglethy György, (Devecser, 1854. április 20.–Veszprém, 1910. május 19.) jogász, Veszprém
város polgármestere. Jogi tanulmányok befejezése után Pápán rendőrfogalmazó. 1884-ben a
vármegyéhez került: árvaszéki jegyző, 1893-tól árvaszéki ülnök. 1899 és 1910 között Veszprém
város polgármestere. Ebben az időszakban épült a balatoni vasút, a városban a postapalota, álla-
mi óvodák is létesültek. Rendezték a piacot és néhány utcát, bevezették a villanyvilágítást. A
veszprémi Vámosi úti temetőben nyugszik.

8 VÉL, I.1.44.a, 4284/1903. Hornig Károly köszönettel fogadta a város adakozását az épülő temp-
lom javára. Mivel a püspök sírkápolnája építéséhez minden anyagi fedezetet biztosított, így
kérte a város vezetőit, hogy ezt az összeget inkább az elhanyagolt, és rossz állapotban levő Szent
Anna-kápolna felújítására fordíthassa. A város ezt engedélyezte is.

9 Hornig Károly veszprémi püspök rokonai földi maradványait 1904. december 2-án szállították
Veszprémbe, és másnap – szombaton – helyezték el a családi sírboltba. VV 1904. dec. 4.,
Hornig püspök rokonait a Károly-templomba temeti.  Veszprémvármegye, 1904. dec. 4., 4.

10 MOLNÁR 2007. 4.
11 1896-ban XIII. Leó pápa a magyar millennium alkalmából Vaszary Kolos bíboros prímás esz-

tergomi érsek kérésére engedélyezte Magyarország részére Magyarok Nagyasszonya ünnepét.
Az ünnepet először október második vasárnapján tartották, majd X. Piusz pápa áttette október
8-ra. A II. vatikáni zsinat után a Magyar Püspöki Kar szeptember 12-re módosította az időpon-
tot, de 1984-től ismét október 8-án ünnepli a katolikus egyház.

12 VH 1907. okt. 20., 2.
13 MOLNÁR 2007. 4.
14 A városi közkórház előtti tér háromszög alakja, valamint a balatonfüredi országút és a kórház

épületének találkozása fontos tervezési alapként szerepelt a Kesselbauer-féle tervben, így eleve
kizárta a román stílusú hosszhajós megoldást.

15 DORNYAI 1917. 2.
16 DORNYAI 1917. 2.
17 Csikász Imre (1884–1914) 1912 végén Budapestre költözik. Két átmeneti műterme után

(Andrássy út, Aradi utca) a Százados úti Művésztelep lakója lesz, itt volt utolsó műterme is. Itt
készítette el Hornig Károly veszprémi püspök megbízására a veszprémi Feltámadt Üdvözítőről
elnevezett templom márvány kapuzatának tervezetét. Ribó Zoltán szerint a kaput 1913 nyarán
maga Csikász faragta márványba. E. TAKÁCS MARGIT 1964. 34. 

18 DORNYAI 1917a. 2–3. 
19 ÁDÁM 1907. 2.; DORNYAI 1917a. 3.
20 DORNYAI 1917a. 3.
21 DORNYAI 1917b. 1.
22 DORNYAI 1917b. 1.
23 ÁDÁM 1907. 2.; DORNYAI 1917b. 1–2.
24 Steiner Rudolf végezte a püspöki rezidencia dísztermében és kápolnájában a Maulberts-féle

freskók restaurálását.
25 DORNYAI 1917b. 2.
26 DORNYAI 1917b. 2.
27 VÉL I.1.44.a. 4825/1907.
28 VÉL I.1.4.d.1. 17 d.
29 VÉL I.1.44.a. 4825/1907.
30 VÉL Visitatio canonica parochiae Veszprém I.1.8. 129. kötet
31 VÉL I.1.44.a, báró Hornig Károly veszprémi püspök végrendelete.


