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BELSEJE 

 Az építmény főhajója fiókos dongaboltozatú . 
Fakazettás síkmennyezet fedi . A két mellék 
hajókban négy oltár helyezkedik el . Az 
északiban Mária mennybemenetele és a Szent 
György oltár , a déliben pedig a Szent Anna  
és a Szent Imre oltár tekinthető meg. A 
templom falait képek díszítik, amik Szirmay 
Antal munkái. A színes üvegablakokon Szent 
István , Szent Margit , Boldog Ilona , Gizella 
királynő , Szent József és Szent Gellér jelenik 
meg. 

 Érdekesség: A székesegyház Gizella királyné 
jobb alkar csontját ereklyeként őrzik. 

 Főhajó: A bazilikus elrendezés legmagasabb 
tere. Szélesebb mint az oldalához kapcsolódó  
mellékhajók. A főhajóknak mindig van ablakuk.  
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A HARANGOK 

 Az északi toronyban található a Szentháromság- 
nagyharang ,amely 3500kg és 177 cm átmérőjű. 
1725-ben készült Bécsben. Ez az ország legidősebb 
20 mázsa feletti harangja.  

 A déli toronyban Szent István harang, Szent József 
harang, Szent Anna harang és a Lélekharang van. 

 Szent István harang: 969,5 kg-os, 125 cm alsó 
átmérőjű. 

Szent József harang: 700 kg-os, 110 cm alsó 
átmérőjű 

Szent Anna harang: 220 kg-os, 79 cm alsó átmérőjű 

Lélekharang: 125 kg-os, 63 cm az alsó átmérője 

Érdekesség:  A Szentháromság-nagyharangot csak 
azért nem foglalták le mert nem fért volna ki a 
toronyból. 



ALAPÍTÁSA 

A székesegyházat Gizella királynő alapította 
ami nagy szerepet játszott abban hogy 
Veszprém a  „Királynék Városa” legyen . A 
templomot Szent Mihály arkangyalnak a 
mennyei seregek vezérének tiszteletére 
építették. Egyes feltételezések szerint az is 
közrejátszott a név választásban hogy ezen a 
területen nagy harcot igényelt az emberek 
áttérítése a keresztény való hitre.  

Érdekesség: A veszprémi püspökséghez 
tartozott egyebek mellett Koppány vezér 
központja mai nevén Somogy megye területe 
is. 



ÚJJÁÉPÍTÉSEK 

 A székesegyház többször is leégett az 
idők folyamán. Az 1380-as veszprémi 
tűzvész után gótikus stílusban építették 
újjá. Felszentelésére 1440-ban került 
sor. Onnan származik a még mindig 
meglévő altemplom. A többi része sajnos 
elpusztult a törökök idejében. Következő 
megújulása a 18. században történt. 
Ekkor a templom barokk külsőt kapott. 
Majd 1907 és 1910 között Aigner 
Sándor  tervei alapján neoromán 
stílusban újult meg. Viszont a gótikus 
szentélyt és az altemplomot békében 
hagyták.   
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NYITVATARTÁS 

 A római katolikus templom Május 1. és 
október 15. között, keddtől vasárnapig 
tart nyitva (a hétfő szünnap). Ezeken a 
napokon 10 és 17 óra között várják a 
látogatókat. 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!  


