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Veszprém virágai 
Honfoglalásunk millenniumának évfordulója 

alkalmából a Budapesten rendezett ezredéves or-
szágos kiállításra (1896) báró Hornig Károly 
veszprémi püspök a Vörösberényben született, de 
Rómában élő kiváló festőtől, a hetvenöt éves 
Szoldatits Ferenctől rendelt meg egy nagymé-
retű képet. A mellékelt festmény Magyarország 
védasszonyát ábrázolja Szent Imrével és Boldog 
Margittal. A kiállítás bezárása után a monumentá-
lis kép visszakerült a megrendelőhöz Veszprém-
be, s a püspöki palota kápolnájának oltárképe lett. 
Minden valószínűség szerint a gyönyörű, stílsze-
rű keretet Ruprich Károly budapesti műasztalos 
készítette.1 

A festmény előteréből Veszprém két virága, 
két szentje néz ránk: Szent Imre és akkor még 
csak „boldog" címmel rendelkező Margit. Annak 
ellenére, hogy majd két és fél évszázad választot-
ta el őket egymástól, közös vonások fellelhetők 
mindkettőjük életében. Mindketten királyi csa-
ládból származtak, életük egy-egy része, mozza-
nata az ősi Veszprémhez kapcsolódik. Sorsuk ala-
kulását fogadalom határozta meg. Fiatalon haltak 
meg, egyikőjük sem érte el a harminc évet. A tisz-
taságot jelképező liliomot Szoldatits csak Szent 
Imre kezébe adott, pedig alázatos, vallásos életé-
vel Boldog Margit is megérdemelte volna. 

Szentjeink élete 
Szent Imre (1007-1031), a liliomos királyfi. E szép költői képben a mélyen vallásos Imre herceget 

kell látnunk, az első királyi pár. Szent István és Boldog Gizella fiát. A szülők fiukat egyházi pályára 
szánták. Neveltetése is ilyen irányú volt, de a kor követelményét követve a fegyverforgatással is megis-
merkedett. Gondos, körültekintő neveltetése még csak fokozódott, amikor Ottó bátyja halálával trón-
örökössé lépett elő. Atyja nevelőjéül a tudós és szentéletű Gellértet, a későbbi csanádi püspököt rendel-
te. A szerzetes-tanító a kor minden tudományára oktatta, latinos műveltséget adott át neki, ugyanakkor 
lelkének építésével is foglalkozott, az ifjúban szunnyadó erényeket kibontakoztatta. Imre herceg szelle-
mileg gyarapodott, testi erőnléte, ügyessége fokozódott, az Istenhez, az Egyházhoz való ragaszkodása 
megerősödött. Ájtatos volt: vallásos buzgalmában zsoltárokat énekelve virrasztott, bünbocsánatért es-
dekelt. A trón várományosaként is hű maradt klerikusi neveltetéséhez. A krónikások feljegyzése szerint 
a szelídség, az alázatosság, a könyörületesség, az engedelmesség, az önuralom, az igazságosság, a türe-
lem mintaképe volt. Ezek királyi erények is! 

Imre herceget az atyja felkészítette az uralkodói szerepre. István magával vitte országjáró útjaira, 
módja volt végighallgatni apja ítélkezéseit. Vele együtt látogatta a monostorokat, templomalapításnál is 

1 Veszprémi Független Hírlap, 1894 okt. 13. 
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jelen volt. Belelátott az uralkodó gondjaiba. Az ügyes fegyverforgató és lovagló Imre megtanulta a had-
vezetést. Alig húszévesen a hatalmat is gyakorolhatta a számára Bihar vár központtal megszervezett 
hercegségben. A kormányzás alapelveit István uralkodói végrendeletként megírta/megíratta fia számá-
ra az Intelmekben. 

Imre herceg gyermekként és ifjúként gyakorta töltött hosszabb-rövidebb időt Veszprémben királyi 
szülei és nevelője. Szent Gellért társaságában. A legenda szerint Veszprém ősi és ódon. a vértanú Szent 
György tiszteletére épített templomban ,,égi jelenés" kíséretében tette le a szüzességi fogadalmát. A ma 
is látható Szent György-kápolna helyén állt az önálló kerek kápolna, ahol Szent Imre fogadalmat tett. A 
13-14 éves ifjú az önként vállalt aszkéta élet mellett trónörökösként is kitartott. Az önmegtaitóztató éle-
tét felesége is bizonyította. 

A trónöröklést egy vadkan hiúsította meg. 1031-ben egy vadászaton érte a végzetes baleset. Szent 
István reménysége, hogy Imre folytatja állam- és egyházszervező munkáját, a sírba szállt a félig kész 
fehérvári bazilikában. 

A kortársak a trónörökösben a szent életű embert tisztelték. A sírjánál bekövetkezett csodák ezt még 
jobban táplálták. Szent László király kérelmére VII. Gergely pápa Imre herceget a szentek sorába iktat-
ta. 1083. november 5-én Szent László jelenlétében háromnapos böjt után ..Szent Imre testét fölemelték, 
s díszes koporsóba helyezték, hogy a hívek előtte tisztelegve megértsék: példája nem céltalan önsanyar-
gatásra int [...], hanem lelki és szellemi kapcsolatokon alapuló szeretetre"2. Szent László király nevéhez 
fűződik Szent Imre herceg napjának esztendőnkénti megülése november 5-én. 1092. május 20-án a sza-
bolcsi zsinaton hozta ezt a végzést az ország valamennyi főpapjával és apátaival közösen.' Ez is hozzá-
járult a szent tiszteletéhez elsősorban egyházi vonalon. De hamarosan az ifjúság védőszentjeként emle-
gették, példaképül állították eléjük évszázadokon keresztül. 

Szent Margit (1242-1270). a Veszprémben gyermekeskedő királylány. A Várhegy fokáról látható 
Szent Katalin-kolostor és templomának romja. Ennek a XIII. századi Domonkos-rendi női zárdának 
volt neves lakója Margit 1246 és 1252 között. 

A tatárok elől a dalmát tengerpartra menekülő IV. Béla és felesége kilencedik gyermeküket Isten 
szolgálatára ajánlották fel az országért és saját megmenekülésükért. A tatárok hirtelen eltakarodása 

2 Török József: A magyar föld szentjei. Kecskemét 1997. 90. old. 
3 Magyar törvénytár. 1000-1526 évi törvénycikkek Bp 1899. 51., 63. old 
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után, 1242-ben a királyi pár visszatért az országba. Fogadalmukat nem felejtették el. Az alig felcsepere-
dő kis Margitot három és fél éves korában Mária királyné a veszprémi Szent Katalin-zárdába hozta, és a 
domonkos apácákra bízta. Abban a korban nem volt szokatlan, hogy az előkelő szülők egy-egy gyerme-
küket Istennek ajánlották fel. Ezért találhatott a zárdában Margit királylány hozzá hasonló korúakat. 
akik társai lettek a játékban, később a tanulásban, munkában, vallásos buzgóságokban. 

A veszprémi kolostorban ismerkedett meg Margit a tudás megszerzésének örömével és a vallásos hit 
mélységével. Iskolamestere Katalin nővér volt. A tananyag az egyházi élethez igazodott, hivatásukra 
készítette fel az apácajelölteket. „Ezen időben kezde Szent Margit asszony (ti. a kisgyermek) tanulni az 
ábc - t - mondja a róla szóló legenda- , Ave Mariá-1 és kevés időnek utána igen jól kezde tanulni és éne-
kelni az egyéb kisded leányokkal."4 Persze ez mind deák (latin) nyelven történt. 

Margitot vonzotta a kolostor lakóinak szigorú regula szerinti élete. Már kisgyermekként felöltötte a 
szerzetesruhát. Ha jobb anyagból készültet kapott, mint társai, akkor csak kényszer hatására vette fel, 
mert nem akart kitűnni társai közül ilyen világi hívságokban. Gyorsan olyan munkát végzett, hogy ru-
hája minél előbb elnyűttnek látsszék. Alázatosság, szerénység, a szegénység önkéntes vállalása már eb-
ben a korban erényei közé tartozott. Ötéves korában vezeklőövet kért. Gyenge teste ekkor még nem bír-
ta huzamos viselését. Imádkozással és önsanyargatással akart Istennek hü gyermekévé válni. Közben 
szülei felépíttették a Nyulak-szigetén (Margit-sziget) a kolostort apácalányuk számára. Margit tízéves 
korában búcsút vett Veszprémtől, s számos szerzetestársával együtt itt folytatta tovább vezeklő, engesz-
telő életét. 

Nem királylányként élt a kolostorban. A legalantosabb munkát is elvégezte. A betegápolásban jeles-
kedett. Buzgón vett részt a különböző szertartásokon, melyeket mindig megtoldott hosszan tartó imád-
sággal. Sokat böjtölt, testét sanyargatta. Szülei fogadalmát maradéktalanul teljesítette. Nem lehetett el-
tántorítani, elcsábítani a világi életre. Kérőit visszautasította, pedig a tizenkét éves korában letett szer-
zetesi fogadalmát apja kérésére semmissé nyilvánította volna a Szentszék. 

A súlyos vezeklések felőrölték Margit egészségét, s rövid betegség után 1270. január 18-án meghalt. 
„Gyermekéveitől kezdve a lángoló áhítat és a szűzi tisztaság, az alázatosság és önsanyargatás, a 

gyengédség és szolgálatkészség, a világ örömeinek megvetése és az ég boldogsága után való sóvárgás 
tekintetében társait mind messze túlszárnyalta. [...] Teste a földön járt, nélkülözött és szenvedett; lelke 
szüntelenül Isten trónja előtt, az ég szentei között túláradó boldogságban lebegett" - írta róla az élettör-
ténetével foglalkozó Fraknói Vilmos történetíró püspök.5 

Társai gyermekkorától fogva csudás tüneményeket észleltek Margiton, csodatételek hatalmát tulaj-
donítottak neki, melyek halála után megszaporodtak. A szentté avatási tanúkihallgatásokról készült 
jegyzőkönyv 74 csodás eseményről számol be, elsősorban rendkívüli gyógyulásokról. 

Annak ellenére, hogy halála után hamarosan elindult a kanonizációs eljárás, csak hét évszázad után, 
1943-ban került az Árpád-házi Boldog (1789) Margit a szentek sorába. 

Emlékük ápolása 
A püspöki székhely, illetve megyeszékhely Veszprém megkülönböztetett módon őrizte szentjeinek 

emlékét; kialakította és táplálta méltó tiszteletüket. A zűrzavaros évszázadok után ez csak a XVIII. szá-
zadban vált lehetségessé, illetve ettől az időtől vannak emlékeink. Feltehetően Veszprém templomaiból 
sem hiányzott a középkorban Szent Imrét ábrázoló oltárkép, freskó, üvegablak vagy szobor. Csak jóval 
később került ki az egyházak falain kívülre. 

Az 1750-ben felállított Szentháromság-szobor alakjai között megtaláljuk Szent Imrét is. Az 
1828-1836 között épült piarista templomot Szűz Mária és Szent Imre tiszteletére áldotta meg 1836. jú-
nius 30-án Kopácsy József veszprémi püspök. Az 1907-es nagy utca elnevezések és házszámozás re-
formjakor lett először a városnak Szent Imréről elnevezett tere, az akkori Benedek teret keresztelték át 
(ma Patak tér).6 A piarista főgimnáziumban 1921-ben megalakult az ifjúság körében a Szent Imre cser-
készcsapat.7 

4 Árpád-kori legendák és intelmek. Bp. 1983. 111. old. 
5 Veszprémi Hírlap, 1896. ápr. 5. 
6 Veszpéni Megyei Levéltár, Veszprém város közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyve. V. I72.a I68.kgy./I907. 

(VII.4.) 
7 A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló veszprémi róm. kath. főgimnázium értesítője az 1921/22. tanévben. 

Veszprém, 1922. 9. old. 
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A Szent Imre kultusz halálának 900. évfordulóján megrendezett ünnepségeken (1930) terebélyese-
dett ki. Veszprém képviselő-testülete a Jutási utat elnevezte Szent Imre útnak, a Búzapiac teret (ma a 
Hotel környéke) pedig Szent Imre térnek. Gaal Sándor királydíjas karnagyunk zenét komponált. Dr. 
Gutheil Jenő kanonok, teológiai tanár megírta Veszprém. Szent Imre városa című történelmi tanulmá-
nyát. A katolikus itjúság létrehozta a Szent Imre Kört. Számtalan lélekemelő rendezvény volt Veszp-
rémben: kiállítás, iskolai, egyesületi ünnepségek. Zarándokokat fogadott: Zalaegerszeg. Kaposvár. 
Celldömölk, Enying és az egyházmegye távoli településeinek híveit. Zászlódíszbe öltözött a város. A 
templomok zsúfolásig megteltek, többször a szabadban tartották a szentmisét. A jubileum évében a 
veszprémi székesegyház Szent Imrét idéző emlékekkel gyarapodott a megyéspüspök és a székes-
káptalan gondoskodásának köszönhetően. Az oldalsó bejárat melletti (jobb oldalhajó) mellékoltár új ol-
tárképet kapott. Nepomuki Szent János képe helyére került a soproni Schwartz Antal festőművész ké-
szítette Szent Imre-kép. Azóta is ez a Szent Imre-oltár. A székesegyház belső, északi falába márvány-
táblát helyeztek, melynek szövege utal a herceg Szent Gvörgy-kápolnában tett fogadalmára. Ereklyével 
is gazdagodott a székesegyház. Rott Nándor megyéspüspök kérésére Schulte Károly József bíboros, 
kölni érsek Szent Imrének Aachenben tisztelettel őrzött földi maradványaiból ereklyét adományozott a 
mellékoltár részére. Államsegélyből és az egyházközség pénzéből 1929-ben felépült kéttantermes isko-
lát Szent Imréről nevezték el. A jubileum évében szentelték fel.8 Veszprémben köztérre 1941-ben került 
Szent Imre-szobor. Erdey Dezső fiatal szobrászművész alkotását az egykori Szent Györgv-kápolna (az 
1957-es ásatás során került napvilágra) helyén állíttatta fel a város a káptalan és a kultuszminisztérium 
bőkezű támogatásával. Ezzel a bronzszoborral köszöntötte az. avatáson megjelentek sokaságát névnap-
ján. november 5-én a ..liliomos" herceget. 

Szent Margit neveltetésének színhelye a török időkben lett az enyészeté. Szentéletű lakójáról elneve-
zett Árpád-kori emlékünkre, a Margit-romokra későn figyelt fel a város. Tulajdonjogát csak 1929-ben 
sikerült visszaszereznie. 1936-ban ásatás során szabadították ki a romokat elfedő földből és törmelék-
ből. A régi falak egy részére a XVIII-XIX. században lakóházak épültek, s ezek megakadályozták a ko-
lostor teljes feltárását. A templomból már több részlet maradt fenn. 1938-ban a romok környékét park-
szerűen rendezték, ezzel idegenforgalmi látványosság lett.9 A Várhegy északi fokáról, a Szent István és 
Boldog Gizella szobrától jól látható. Az utóbbi években nyaranta emlékmisét tart a katolikus egyház a 
romoknál.10 

1907-ben örökítette meg először a királylány nevét közterületen a város közgyűlése: a Szerzetes ut-
cát Szent Margit utcának nevezte el ." Az 1931-ben megalakult egyházi vegyeskar Árpád-házi Boldog 
Margit Vegyeskar néven szerepelt.12 A Jutaspusztán működő iskolakápolnának védőszentje Szent Mar-
git-'3 

1938-ban Rott Nándor veszprémi püspök építtette fel a neobarokk Boldog Margit-templomot. A 
templom védőszentjét ábrázoló főoltárképet Krusnyák Károly festőművész készítette 1939-ben. A vá-
ros északi részén élő katolikus hívek egyházközséggé szerveződtek, s 1944-ben önálló plébánia lett Ar-
pád-házi Szent Margit címmel. Az első plébános, dr. Szemes József kérelmezte az akkori veszprémi 
püspöknél, dr. Mindszenty Józsefnél a szent ereklyét a templom részére. 1946-ban ünnepélyes keretek 
között érkezett meg Szent Margit ereklyéje a város második legnagyobb templomába, ahol a főoltár 
mögött kialakított fülkében helyezték el. Az évtizedek alatt kialakított különböző ájtatosságok a szent 
tiszteletét fejezik ki. 

* 

A II. világháborút követő évek lerombolták szentjeinkhez fűző emlékeinket. A róluk elnevezett utca 
és tér is „demokratikus" elnevezést kapott 1950. április 4-én.14 Tiszteletük beszorult a templomokba, és 
csak a hívő közösségekben élthetett tovább. Változást az 1989-90-es évek hoztak. Feléledt a 126. sz. 

8 Veszprémi Hírlap, 1930. nov. 9. 
9 Molnár Jánosné: Szent István-jubileum Veszprémben. In: Molnár Jánosné: „Emlékek nélkül nemzetnek híre 

csak árnyék" Veszprém 2001 84. old. 
10 Gy. Lovassy Klára: Emlékmise a Margit-romoknál. In: Veszprémi 7 Nap. 1999. jún. 24. 
11 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém város közgyűlési és tanácsülési jegyzökönyve. 172.a 168 kgy./1907 

(VII.4.) 
12 Veszprémi Hírlap, 1931. márc 8 
13 A Veszprémi Egyházmegye papságának névtára, 1975. 107 
14 Veszprémmegyei Népújság, 1950. ápr. 4 
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Szent Imre cserkészcsapat, 1995-től a Padányi Iskolában működik.'5 1994. július l-jétől megnyílt a 
Szent Margit Katolikus Óvoda.'6 A legújabb várostérképen már olvasható a Margit tér és a Szent Mar-
git park (a rom, illetve a templom környéke). Szent Imre jubileum év alkalmából 2007. február 19-én 
megalakult Veszprémben a Szent Imre Egyesület.17 

Egyedülálló az egyháztörténetben, hogy egy uralkodócsalád, a magyar Árpád-ház 38 szentet adott a 
katolikus egyháznak. Életükben rendkívüli emberek voltak, haláluk után tiszteletet érdemelnek. Veszp-
rém büszke lehet arra, hogy hajdanán falai között járt ké t az utókor által szentté avatott fiatal. Szent Im-
re és Szent Margit, Veszprém „virágai". 

Molnár Jánosné 

További irodalom: Árpád-kori legendák és intelmek. Bp. 1983. 62-67., 110-179. old., Balassa László -
Kralovánszky Alán: Veszprém. Bp. 1982. 77., 83-84. old.; B. Margit. IV. Béla király leánya, szentté avatása tárgyá-
ban foganatosított tanúkihallgatás jegyzőkönyve (1276). Fraknói Vilmos c. püspök közlése. In: Veszprémi Hírlap 
1896. ápr.5-jún. 14. (14-25. szám); Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém 1977. 74-85., 166-181. 
old.; U.ő: Veszprém, Szent Imre városa. Veszprém 1930.; Molnár Jánosné: Egy templom születésnapja. In: Napló 
1998. okt. 21.; U.ő: Szent Imre kultusza. In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok XVIII. Veszprém, 2000. 
45-58. old.; Szentek élete az év minden napjára. Szerk.: Schütz Antal 1-IV.kőt. Bp., 1933. I. köt. 105-113., IV. köt 
156-161. old.; Tóth László: A veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templom és plébánia története. 1996. (Kézirat). 

A Pápai Református Kollégium évszázadai 
Az újkori Magyarországon a XVI. században, a reformáció századában egy új intézménytípus, a 

protestáns kollégium honosodott meg, amely az internátuson kívül magában foglalta a különféle (alap-, 
közép-, és felsőfokú) oktatási intézményeket, de keretül szolgált a helyenként és koronként változó kul-
turális intézményeknek is. A protestáns kollégiumok Európa-szerte a városi kultúra részét alkották, s 
legtöbbször középkori előzményekre: a plébániai, káptalani iskolákra épültek, azok megújítására töre-
kedtek. 

A református kollégium kialakulása 
Pápán is hasonló volt a helyzet. A Bakonyalja és a Kisalföld találkozásánál fekvő, privilegizált jog-

állású - 1439 óta harmincadvám-mentességet élvező - mezőváros a középkor végén a Nyugat-dunántú-
li régió fejlett gazdasági-kulturális és igazgatási központja volt. Pápa székhelye volt a róla elnevezett, s 
a győri püspökséghez tartozó főesperességnek; központja a várhoz tartozó uradalomnak. Kereskedő és 
iparos polgársága az ország távoli vidékeivel tartotta a kapcsolatot. Művelt fiai a nyugat-európai egye-
temeket látogatták. 

A város hadászati jelentősége Buda eleste (1541) után nőtt meg, amikor Győrrel. Palotával, Veszp-
rémmel és a Balaton-felvidéki várakkal együtt Habsburg-birodalom fővárosát, Bécset védte a hódító 
oszmán-török birodalom ellen. Királyi végvárként Buda visszavívásáig, s az ország felszabadításáig a 
paraszt-polgári fejlődés sajátos típusát képviselte. 

A reformáció térhódítása hosszabb időt vett igénybe, s nemcsak a városi polgárság nyitottságától, 
hanem a város fölött joghatóságot gyakorló földesúr magatartásától is függött. Forrásaink és a történeti 
hagyomány szerint a pápai városi (plébániai) iskola 1531-ben, Thurzó Elek földesúr (1527-1535) tá-
mogatásával vált protestánssá. 1534-ben Gyzdawith Péter már lutheri szellemben tanította a növendé-
keket. 

Az iskolát a városiak tartották fenn, akik évtizedeken át a reformáció lutheri, majd az 1570-es évek 
második felétől a kálvini irányzatot követték. A katolikus hitéletet képviselő ferences barátok 1570-ben 
hagyták el Pápát - ezt követően már semmi sem állhatta útját a reformáció győzelmének. Megindult a 
reformáció irányzatainak kikristályosodási folyamata. A Dunántúlon a helvét és lutheránus irány az 

15 A Padányi Schola Catholica 150 éves jubileumi évkönyve. Veszprém, 2004. 326. old. 
16 Napló, 1994. szept. 28. 
17 Napló, 2007. febr 21. 
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