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AZ ESZTERGOMI BAZILIKA SZÁZ ÉVES TÁVLATÁBOL

Erre az ólomszürke kövekbe lehelt katolikus fellegvárra az idei
évben ráköszőnt a jubileum verőfénye. Megérdemli, hogy most, ami-
kor centennáríumát űli, megemlékezzünk róla. .

:e.pítkezése négy prímásunk életét őrölte fel, ahogy azt az akan
tusz levelekbe fejlő nyolc oszlopos előcsarnok homlokfalán olvashat
juk. A négy kőbefaragott címerkép elseje a nagy vállalkozás elindító
ját, Rudnay Sándort (1819-1831) hirdeti, ezzel az aláírással: Coepit.
A következő mezőnyben találjuk folytatóját, Kopácsy Józsefet (1838
1847), ilyen jelzéssel: Continuavit. Következik a felszentelő

Scitovszky János (1849-1866): Consecraoit, Végül Simor János (1867
-1891), aki a zárókövet helyezte el: Consummavit. Az aláírások sok
gondban, fáradtságban és áldozathozatalban elmúló 47 esztendőt

ölelnek fel. Mert az alapkőtétel 1822. ápr. 23-án, a bazilika védőszent

je, Szent Adalbert ünnepén történt meg, míg az utolsó téglalapot
1869. nov. l-én, Mindenszentek napján illesztették be. Közbeékelődik

a folytatás: 1838. éve, majd a felszentelés országos ünnepe: 1856.
aug. 31-e.

Az utöbhí emlékezetes napra felfigyelt az egész magyarság s
kellő érdeklődéssel elevenítheti fel a napjainkban élő nemzedék. Az
akkori némaságba fulladt társadalmunk nagyja és kicsinyje Esztergom
felé fordult és megdobbantotta a sziveket a templomszentelés, hogy
végre-valahára sikerült átadni a magyar egyházak fejét és anyját is
tentiszteleti rendeltetésének. A szertartást püspököktől és más egy
házi személyektől körítve maga Scitovszky végezte. Rajta kívül részt
vett még más két bíboros Rauscher bécsi és Haulik zágrábi érsek,
nemkülönben sokan mások az egyházi és világi rétegek köréból. Az
ünnep jelentőségét emelte, hogy megjelent azon Ferenc József udvari
elökelöségeivel, nagyszámú államférfiú s a dolgozó nép beláthatatlan
serege. Mindenki szívéből hozsannás örömmel tört ki az imádság:
jőjjetek, áldjuk az Urat I

Volt is erre ok, mivel nagyjából befejeződött az' óriási mü,
amely annyi gondot, álmatlanságct és verejtéket sajtolt ki eddig há
rom prímásből. Amikor Rudnay felvetette a tervet, jóformán fázott
tőle mindenki. Ellenzői azzal bíztatták magukat, hogy fiaskót vall
vele, akárcsak harmadik elődje, Barkóczy Ferenc (1761-1765). Az
építés gondolatával először ő foglalkozott, mivel eleget akart tenni az
1723:LV. és az 1751:III. tc. előírásának. Mindegyik arra kötelezte a
prímást, hogy káptalanjával és egyházi intézményeivel költözködjék
át eredeti székhelyére, amelyet a török megszállás miatt kellett 1543
ban felcserélni Nagyszombattal. Viszont a költözködés előfeltétele a
megfelelő épületek megteremtése volt.

A feladat nem volt könnyü, hiszen a három százados török meg
szállás, a többszörös csaták az egykori királyi és érseki székvárost
teljesen kivetkőztették eredeti szépségéből és pompájából és lesüly-
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Iyesztették falusias jellegre. A várhegy nagyértékű székesegyháza és
palotái a harcok tüzelésének lettek az áldozatai. A:z előbbiből csupán
a Jób (1185-1203) érsek nevéhez fűződő főkapu, az u. n. porta
speciosa és szinte isteni csoda folytán a ma is fennálló Bakács
kápolna vészelték át a nehéz századokat. Barkóczy elég kemény ere
zetből idegződött ki, hogy nekilásson szép feladatának s díszesebbé
és látványosabbá tegye székhelyét. mint valaha volt. A munkát már
érseksége elején megindította, hogy szavai szerint: felépül jenek a mi
[eruzsáleműnk falai. A manapság is látható famodell élénken szem
lélteti, milyen nagyszabásúnak gondolta el jövendő székesegyházát
és a két oldalához kapcsolódó többi egyházi épületeket. Négy éves
uralma azonban túlrövid volt ahhoz, hogy a kivitelezést végre tudta
volna hajtani.

Tehertétele tehát utódaira várt. Batthyány JózseFben (1776-1799)
megvolt a jószándék a folytatásra, azonban előre haladni mégsem
birt, mert azt a jozefinista egyházpolitika nem tette lehetövé. Az ifjú
Károly Ambrus (1808-1809) még kevesebbet tehetett, hiszen hazánk
földjén is dult a napoleoni háború és itt szerzett ragályos betegségé
ben halt meg ifjúsága virágában.

Rudnayban azonban feléledt Barkóczy bátorsága és akaratereje.
Nem félt az eléje tornyosuló nehézségektől és megkezdte a nagy rnű

vet, jólehet lépten-nyomon újabb akadályokba ütközött. Még saját
káptalanja is ellenezte, okul hozván fel, hogy a mérhetetlen kiadá
sokkal tönkreteszi magát és érseki javadalmát. De nem kevésbé fél
tette saját érdekeit, mert nem volt kedve felcserélni nagyszombati ké
nyelmes otthonát Esztergom bizonytalanságával. Hasonlóképen visel
kedtek a kormánykörök, sőt volt idő, amikor a Szeritszék bécsi kö
vete, Leardi is kifogásolta. A méretezést tulzottnak találta, mivel meg
itélése szerint a készülő székesegyházat legfeljebb a Szent Péter ba
zilikája, vagy talán a londoni Szent Pál temploma szárnyalja túl. En
nek a nagyméretű egyházi központnak szerinte még a falusias jellegű

városka sem ad méltó keretet s így mindenképen egyszerűaíteni kel
lene. És hogy reagált rá társadalmunk tehetősebb rétege? Egyszerűen

közömbösen vette, mivel nem akart áldozatot hozni.
Ennyi gátlás és akadékoskodás sem vette el Rudnay kedvét és

nem lohasztotta erejét. A bécsi udvari építészet vezetőjével, Ludwig
Remivel folytatott hiábavaló kísérletezés után, az ugyanitt dolgozó
kismartoni Kühnel Pál műépítészt bízta meg az általa előadott tervek
elkészítésével. Ő viszont a prímás hozzájárulásával maga mellé vette
unokaöccsét, a tehetséges Packh Jánost, hogy a munka minél szapo
rábban menjen. A terv hamarosan elkészült s rendelője meg volt elé
gedve, mert a felvázolt épületkomplexum pompás látképet nyujtott.
Maga a bazilika a középpontba esett s déli és északi oldalvégzéséből

szökött ki a derékszögben megtört kettős prímási palota. Valamivel
mélyebben s levegős térhatással kellett volna felépülnie ugyancsak e
két oldalon a négyszöges alakú két szemináriumnak. Végül a domb
lejtős részén jobbra és balra húzódtak volna a kanonoki házak elip-
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tikus bezárődásaal. Valamennyi építményt két emeletes magasságra
teJ.:vezték.

Az előzetes számítások szerint az egész vállalkozás négy milliót
kívánt, amire az érseki javadalom elégtelennek látszott. Ezért kérle
Rudnay átmeneti időre a széküres váci püspökséget, ahogy azt meg·
kapta annak idején Migazzi bécsi érsek a váci építkezések fedezésé
re. Kérése nem teljesült s mivel a pénznehézségek utódai alatt is kí
sértettek, a tervet nem sikerült eredeti alakjában megvalősítani,

Egymaga több mint 800.000 Irt-ot költött rá. Ebből fel tudták
húzni, de már csak egyenes vonalban a két-soros kanonoki hAzaka\.
s velük párhuzamosan haladt a bazilika építése. Még az ő idején
elkészült a hatalmas méretii sírbolt, az oldalfalak felemelése, azok
belső burkolása vörös márványlapokkal, továbbá a Bakács- és a Szent
István vértanúról nevezett kápolnák beépítése. Ezzel párhuzamosan
-dolgoztatta a szebrász- és festőművészeket. Ferenczy István kifarag
ta Szent István oltárszobrát, az olasz Pisani Károly Ambrus sirern
Iékét, az osztrák Schroth pedig a kripta feljárat két allegorikus alak
ját. Az egri származású Hess Szent István királyunk megkeresztelé
sére kapott megbízást, melyet a főoltárra szántak. Elkészült vele, de
a várakozást nem elégítette ki, igy nem is került oda.

Ennyit Rudnay! Sajnos. a halálát követő széküresedés hét éve
alatt egy lépéssel sem haladt előbbre a munka. Még jó, hogy az idők

viszontagsága nem kezdte ki jobban a falakat, mint ahogy megtette.
S ezután következett Kopácsy. Az alapkő letételénél. mint székesfe
hérvári püspök ünnepi szónok volt s ekkor a többek közt ezeket mon
dotta: Primásunkat egyedül Isten dicsőségének buzgó szomjuzása, az
önérdekkeresésnek félretétele és elődeinek követése birta rá, hogy a
nyugalmat terhes gonddal, a takarékos kincsgyűjtést majdnem határ
talan kiadásokkal cserélje fel. Lelje tehát érdemét abban, hogy nagy
alkotása a késői utódok előtt is állni fog s nevét kitörölhetetlenül
beleirje a magyar szivekbe. '

Ezúttal került rá a sor, hogy amit másban látott, maga valósítsa
meg, és ezt meg is tette. Valamivel lassúbb iramú volt, mint elődje,

kevesebbet is áldozott, összeg szerínt valamivel többet, mint íélmil
liót, de mégis sokat ért el. Szerencsétlenségére el kellett vesztenie az
ambiciózus és megbizható Packhot (aki rablógyilkosság áldozata lett)
de Hold Józsefben szerenesés kezű folytatót talált. A,z ő tanácsára a
sötétes árnyalatü vörös márványburkolatot eltávolitották és szürke
szinűvel váltották fel, hogy a bazilika belseje világosabb legyen. Ha
sonlóképen a kupolát tartó boltíveket is erőtállóbbakkal kellett ki
cserélni. Befejezést nyert a szentély boltozata, Tető alá került a ku
pola s a két tornyot sikerült az óraszerkezetig felhúzni. Kopácsy
1845. aug. 18-án megérte azt az örömöt, hogy megáldhatta és felszen
telhette a kupola keresztjét.'

Közben szépült a belső. A műértő Pyrker egri érsek ajánlatára
felszólította a velencei Grigolettii, hogy fesse meg a föoltárképet,

.mégpedíg az Assumptiojelenetét. Ez a mestermű méreteiben és tech-
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nikai kivitelében oly pompásan sikerült, hogy a müvész a megállapí
tott tiszteletdíj mellett még külön 1000 Napoleon-aranyat kapott ju
talmul. Kevésbé versenyezhetett vele a müncheni Moralt ecsetje, aki

'a szentély mennyezetét színesitette meg a Szentháromsággal s a képet
körülölelő angyalok kilenc karával. Az olasz Casafrande alkotta meg
a Dunára tekintő zárófal peremére szánt öt szobrot. Kár, hogy nagy
terhük veszélyeztette a fal épségét, ezért később (1901) le kellett szed
ni és Kiss György Szent István és László királyaink szobraival helyet
tesíteni;

Kopácsyezzel befejezte feladatát és Scitovszky következett so
ron. Elsősorbanfelhúzattaaz északi tornyot és a délit olyan magas
ságra, hogy be lehetett szereltetni a harangokat. Ezek közt külön em
lítést érdemel a legnagyobbik, az u. n. Nagyboldogasszony harangja.
A bécsujhelyi Hilzer cég öntödéjéből került ki s mélyzengésü hang
jáva! először 1855 Karácsony éjfélén kongott-bongott bele Esztergom
vidékének "csendes és szent éj jelébe".

A külsőnél sokkal fontosabbnak tartotta a belső felszerelést és
itt sokat és nagyot alkotott. Aldozatkészségét hirdeti M oser salzburgi
orgonagyáros 64 változatú orgonája, akkoriban hazánk legnagyobb,
szabású orgonaja. Hangjai a felszenteléskor szólaltak meg elsőízben

és a zene nagy mesterének, Liszt Ferencnek szerzeményével, az "Esz
tergomi mísével' az ő karvezetése mellett bűvölte el a hallgatókat ..
Ugyancsak Scitovszky volt, aki Meixner mesterrel a két oldalkápol
na felett bronzzal bevont domborművön megörökítette a Jézus bevo
nulása Jeruzsálembe és Jézus a kisdedek közt címen ismert bibliai ese
ményt. Elkészültek az oldalfalak freskói, továbbá a hajó négy mel
lék- és a szentély főoltára.

Ha teljesen nem is, de annyira rendbejött minden, hogy 1856.
aug. 21-én meg lehetett tartani a felszentelést. Az abszolutizmus ko
rában ez volt az első eset, amikor a nemzet egyetemlegesen megmoz
dulhatott az ünneplésre. Hazánk színe-java adott itt találkozói.

&; hogy leírásunk teljes legyen, szólnunk kell Simorről. akit
cimerláblája ekként márkáz: Consummavit ! Ez abból állt, hogy fel
épittette a bazilika külsejének főékességét, az oszlopos előcsarnokot,

beleállítva az egykori főszékesegyház két helyreálIítójának, Hunyadf
Jánosnak és Széchy Dénes (1440-1465) bíboros-érseknek álló szob
rait. A továbbiakban kijavíttatta az időközben meglazult kőfal és réz
tető burkolatait. Te Toma műértésével kiképeztette a Bakács-kápol
na kis kupoláját. A hajófalnak a Keresztoltár felé eső részén a tu
rini Della Vedova szobrásszal elkészítette egykori nagy elődjének;

Pázmány Péternek (1616-1637) szónoki testtartásba helyezkedő alak
ját. Ugyancsak ő készíttette el a kanonoki stallumokat.

A,mi a bazilikát, mint szent helyet illeti, ezekkel ő is consumma-
vit, ami rá esett. Teljessé lett s belső szépségével és külső architek
turájával pazarul uralkodik a vidéken. Szép ez, de fontosabb, amire
a hívőket figyelmezteti a nyugati homlokzat ormán ez a felirat::
Quae sursum sunt, quaerite! Keressétek, ami odafenn van I
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