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AZ ESZTERGOMI VÁRHEGY ÉS SZÉKESEGYHÁZ
VISZONTAGSÁGAI

A magyar kereszténység bölcsőjénok szoktuk nevezni Esztergomot.
Itt született és keresztelkedett meg Vajk, a későbbi Szerit István kieály,
aki egységes, az akkori időkhöz mérten modern állammá formálta a ma
gyarságot, s ennek az államiságnak mintegy fenntartójaként és biztosí
téka gyanánt megszervezte hazánk területén a Rómához igazodó kateli
kus egyházat. Az általa Esztergomban alapitott székesegyházról így em
Iékezik meg IV. Béla király az 125ű. évi oklevelében: "Az egész Magyar
ország összes székesegyháza felett ékes, valamennyi között az első." Meg
előzően már III. Béla király fényes palotát épített a vár déli fokán. Utána
templomot és a palotát a királyok és az érsekek - Jób, Kanizsai, Széchy,
Vitéz és Bakócz - művészi alkotásokkal díszítették. Az esztergomi vár
hegy így az egyházi központ mellett kulturális központtá is lett.

Ma már az új székesegyház hatalmas tömege koronazza a várhe
gyet, A látogatók - ha csak az ország- és világjárók kíváncsisága hozza
is őket - a nagyságnak lenyűgöző és egyben felemelő érzésével lépnek
be a bazilika tágas előcsarnokába és tekintenek körül a fényözönt árasz
tó kupola alól. Megcsodálják a Bakócz-kápolna finom pompáját és az
egykori királyi palota kőfaragásait és falképeit, majd gyönyörködnek az
eléjük táruló páratlan kórképben, amely a csillogva hömpölygő Duna két
partját rnutatja be a lábatlani cementgyár kéményeitől a szobi kőbánya

fehérlő sziklafaláig. De a sok szépség ellenére is a figyelmesebb szemlélő

kérdően, értetlenül tűnődik egy-egy részleten, ha pedig átfogó tekintet
tel nézi az egész hegyet, egy gigászi terv hatalmas torzójának tűnik a
kép. Hol vannak azok a falak, amelyek a keleti oldalról védték a várat?
Miért szakad meg a Dunára néző várfal éppen a közepén, a bazilika du
nai homlokzata előtt? A hegy közepére épült bazilika miért fekszik mé
lyebben, mint a hegy északi és déli szélét koronázó bástyák? Miért mu
tatják soha be nem teljesedett ívek indulását a bazilikának a Duna felé
eső sarkai? És túl ezeken a kérdéseken, a történelmi érdeklődésű láto
gató hiába keresi a hajdani "szép templomnak" és Szent István vértanú
kápolnájának - Szerit István király keresztelese helyének - legalább
az alapfalait. Érdeklődése nem egyszer méltatlarrkodássá válik, ha érte
sül arról, hogy a várhegy mai képe hatalmas terepátalakító munka nyo
mait viseli magán, amelynek nemcsak az erőditesek jókora része esett
áldozatul, hanem több más középkori épülettel együtt magának a régi
székesegyháznak a maradványai is.

Miért történt ez így? Sokakat érdeklő és alkalomszerű is ez a kér
dés, mert tavaly volt 200 esztendeje annak, hogy BGJ'kóczy Ferenc prímás
rendeletére megkezdték a középkori székesegyház romjainak elbontását.

*
A török idők ostromai közben a vár elveszítette ékességeit, Az egy

kori királyi palota felsőbb emeletei romba dőltek, a megmaradt alsóbb
szint pedig földdel megtöltve, bástyává, ágyúállassá alakult át. Folyton
romlott a székesegyház is, főleg az 1543. és 1594. évi ostrom nyomán.
Esztergom felszabadulásakor (1683) már csak az egyetlen Bakócz-kápolna
volt használható állapotban, ezért tartotta itt a hálaadást Sobieski János
lengyel király, a felszabadító sereg vezére. A székesegyház többi része
rom volt, amely több helyen a boltozat kiindulásáig magasodott ugyan,
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más helyen azonban csak az alapfalak rejtőztek a vastag törmelékréteg
alatt.

A törők kiűzése után a császári katonaság szállta meg a v:árat. A
Bakócz-kápolna, amelyet a törökök mecsetnek használtak, a helyőrség

kápolnájává lett és oltárán elhelyezték a romok között talált Szűz Mária
képet, amelyet azóta kegyképként tisztelnek. A katonaság ismételten ja
vította,erősüette a vár falait, sőt új védőműveket is emelt, a székes
egyház maradványai azonban tovább omladoztak, csak néhány 'kincs
kereső próbált szerenosét közöttük.

1691-be11 az udvarí kamara - hatalmas váltság ellenében - visz
szaadta Széchenyi György érseknek a felszabadulcérsekújvári és eszter
gomi várat a hozzájuk tartozó birtokokkal együtt, de ,azzal a megszorí
tással, hogy a császári katonaság mindaddig a várakban marad, amíg az
ország tová:bbiterülete1nek felszabadítása lehetövé nem teszi, hogy a ka
tonaságot az ország középpontjától távolabb eső helyekre telepítsék át.
Ersekújvár várát 1725-ben el is hagyta a katonaság és erődítményeit le
rombolták. Esztergom esetében azonban túlontúl óvatos volt a haditanács.
A császári hadak már régen elérték ,az Aldunát, az 1723. és 1751. évi or
szággyűlések mégis eredménytelenül sürgették, hogy az ország prímása
visszatérhessen Esztergom várába.

Erre azonban osak azután került sor, hogy 1761 májusában Mária
Terézia Barkóczy Ferenc egri püspököt nevezte k,i a Csáky Míklós halála
óta - immár négy esztendeje - üres esztergomi érseki székre. Az esz
tergomi káptalan és az Ideiglenes székesegyház ekkor még Nagyszombat
ban volt. Barkóczy azonban Nagyszombatot megelőzve Esztergomba jött
és szeptember 21-én a Bakócz-kápolnában vette át az érseki palliumot
Migazzi Kristóf bécsi érsek kezéből. Ennek az aiktusnak országos jelentő

ségét mutatta Batthyányi Lajos nádornak, hét érseknek és püspöknek,
tizennyolc főispánnak és szamos más, országos tisztséget viselő személy
nek jelenléte. Migazzd érsek beszéde is erre utalt: "Semmi egyébbel nem
mutathattad volna meg jobban, hogy egy vagy a nemzet óhajtásával,
mint hogy ezt a helyet választottad ki arra, hogy itt vegyed át a püspöki
hatalom teljességének jelvényét ... Szamos nevezetes templom van a Te
tágas egyházmegyédben, amely alkalmasabbnak látszanék erre a szer
tartásra, de ez a kápolna méltán és különös joggal magának követeli
ezt. .. Az egész ország örül, szereneséf kíván Neked és saját magának,
midőn ezzel a szép és bölcs cselekedeteddel biztos zálogát kapja annak,
hogy az egyházkormányzásnak ezt a kiváló és híres székhelyét a régi
fényébe és dicsöségébe visszaállítod ..." Ezt ikövetően, szeptember 27-én,

.történt meg a nagyszombati Szerit. Miklós rtemplomban Barkóczynak az
érseki székbe való beiktatása.

Az új érsek egyik legelső teendöje volt, hogy az esztergomi vár át
adását kérje a királynőtől. Az 1761. október ID-én kelt folyamodásában
említi, hogy kivéve őt az egykori hódoltsági terület egyházfői már mind
visszatértek ősi székhelyükre. Kérve-kéri a királyné segítségét és így
folytatja: " ... Hogy ezt kérjem, ahhoz bátorítást ad nekem a hely fek
vése is, mert az esztergomi vár a szomszédos magas hegy miatt semmi
féle hadi tudománnyal, vagy eredményt igérő áldozattal sem alakítható
át számottevő erősséggé. Ha pedig úgy vélné valaki, hogy bár az erős

komáromi és gYőIli vár a közelben van, az esztergomi vártól is remél
hető legalább annyi segítség, hogy az ellenséget egy ideig k,éISleltesse,
erre a szelgálatra akkor is alkalmas lehet a vár, ha az érsekek viselik
gondját ..."
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A döntés nem is váratott soká magára: már október 15-én elrendelte
a királynő a vár visszaadását. Országszerte nagy volt az öröm. Az egy
házmegye valamennyi templomáhan hálaadást tartottak, a vármegyék
pedig sorra küldötték üdvözlő katukat és ajánlották fel anyagi segít
ségüket az építkezéshez.

Barkóczy nyomban munkához is látott. A káptalan valamennyi tag
jától írásos véleményt kért és neves építészekkel tárgyalt, Előbb lsidore
Canevale-val próbálkozott, de 1762. márciusától kezdve már Franz Anton
Híllebrandt az építésze.

Ifjúságának Rómában töltött évé alatt Barkóczy megismerte és
megszerette a barokk templomokat és a kényelmes palotákat. Ezt egri
építkezései is mutatták. Érthető tehát, hogy az esztergomi várhegyre is
nagyszabású, emellett célszerű és kényelmes épületekből álló és szabá
lyosan egymáshoz kapcsolódó együttest akart telepíteni: méltó székesegy
házat és korszerű otthont a visszatérő érsekség intézményei és személy
zete számára. Emellett figyelemmel kívánt lenni a múlt emlékeire is,
amelyek közül külön is megemlíti, a régi székesegyház "porta specíosa"
ját és a Bakócz-kápolnát, mint az egykori nagyságnak a romok között
is tündöklő jeleit. Mindezeken túl alkalmazkodnia kellett a hadi tanács
kívánságaihoz is: Barkóczy azzal a kötelezettséggel kapta meg a várat,
hogy annak erődítményeit épségben fogja tartani.

A reánk maradt kevés levéltári anyagban egyetlen rajz van, amelye
szempontok figyelembevételével készült tervet mutatja, E terv szerint a
székesegyház a régitől kissé északra, körülbelül a mai ,bazilika helyén
épült volna, keletre néző szentéllyel és a Duna felé nyíló főhomlokzattal,

miként a régi templom. A Bakócz-kápolnát az eredeti helyén hagyja ez
a terv és külön előcsarnokkal és folyosóval kapcsolja hozzá a székesegy
ház déli oldalához. A porta. speciosa sorsáról nem tájékoztat ez a rajz. A
várhegy Duna felőli oldalára, a székesegyház bejáratától jobbra és balra
tervezték az érseki palota egy-egy épületszárnyát, a szentély mögött pe
dig az erődítményeket áthidaló lejárót terveztek a várhegy keleti lábá
hoz, ahol a hegy felé kinyíló V alakban helyezték el a kanonoki házak
két sorát.

Mínt az aláb]; idézett Ievélből kitűnik, sok töprengés, próbálkozás
eredménye volt ez a terv, mégsem felelt meg teljesen Barkóczy kívánsá
gainak. Mindent elkövetett tehát, hogy megszabaduljon attól a korláto
zástól, amit az erődítmények fenntartásának kötelezettsége jelentett. Maga
Barkóczy így ír erről az Eszterházy Ferenc kancellárhoz. a bécsi udvar
nagybefolyású Quinquin-jéhez intézett és Pozsonyból. 1763. március 11
én keltezett levelében: "Tegnap eljött hozzám Híllebrandt, az én építé
szem, az esztergomi épületek rajzával - ugyanaz, aki a pozsonyi vár
javítási munkáit is vezeti - és őfelsége legkegyelmesebb kijelentéséből

meghozta nekem azt az örömet, azt az óhajtva várt hírt, hogy figyelem
nélkül az esztergomi vár erődítésíre, szabadon építsem fel az épüle
teket, amelyeknek építését tervezem. úgy, amint azoknak egymáshoz való
kapcsolata és céljuknak megfelelő kényelmes használhatósága azt meg
kívánja. Nem tudom eléggé kifejezni örömömet, amelyet őfelségének az
én Esztergomom iránt való ez a jóságos megértése és szándékaim kánti
kegyes engedékenysége okozott nekem. Ezáltal ugyanis megszabadulok a
legkínzóbb gondtól, aggódástól és nyugtalanságtól. Ha ezek nem nehezed
tek volna reám eddigi munkámban, az esztergomi épületeknek nem cse
kély része megvalósult volna már, nemcsak elgondolásban, hanern alap
jaiban is. Most megszabadultam ettől a legsúlyosabb akadálytól ..."

467



Valószínű, hogy Hillebrandt már számított erre a kedvező fordulatra
és így a levélben emlitett rajzok már a megváltozott helyzethez alkal
mazott, újfervet ábrázolták. Hillebrandt ugyanis 1763. március 15-én 200
hollandi dukátot vett fel a prímás pénztárából az esztergomi építkezés
tervéért, az pedig alig valószínű, hogy Barkóczy a már elejtett tervet
jutalmazta ilyen jelentős összegű honoráriummal. Hogy az új tervnek
hamarosan el kellett készülnie, azt az is mutatja, hogy 1763. április 12
én már megkezdődötta munka. Az új tervnek egyetlen rajza sem maradt
reánk, de nagy vonásaiban mégis ismerjük azt '(1gy irat hátlapjára heve
nyészve odavetett vázlatból, valamint a Barkóczy idejében elvégzett mun
kát feltüntető rajzokból. Ennek az új tervnek az a legnagyobb változása
az előbbivel szemben, hogy a székesegyház szentélyét nyugat, vagyis a
Duna felé fordítja és a most már kelet felé tekintő főhom1okzatot a ke
leti várfalak lebontása árán nyert széles feljáróval köti össze a kanonoki
házsorok közötti térrel. Ezt az elrendezést követi a Rudnay Sándor prí
más korában készült (Kühnel- Packh-féle) terv is, amely az érseki pa
lota és a káptalani épületek egy részének híjával meg is valósult.

Azalatt a rövid két esztendő alatt, ami Barkóczy kormányzásának
idejéből még hátra volt (meghalt 1765. június 18-án), osak a bontás és a
talajmunka egy része és egy kevés alapozás készült el. így maradt a vár
hegy 1820-ig, amikor Rudnay prímás rendeletére hozzákezdtek a bántás
Iolytatásához, 1822. április 23-án pedig letették a mai bazilíka ialapkö
vét. A bazilika felszentelését csak Szcitovszky János prímás érte meg
(1856), a templom teljes befejezése pedig Simor Jánosra maradt (1869).

Még Barkóczy idejében lebontásra került a középkori székesegyház
maradványainak a templom hossztengelyétőlészakra eső része és elhord
tákennek a vésznek az altalaját is míntegy 7 méter mélységben, Bár a
székesegyház déli oldalának maradványai jelentősebb változás nélkül
maradtak Rúdnay idejére, a Barkóczy által megkezdett bontás megvál
toztathatatlanul eldöntötte ezeknek a sorsát is. Egy olyan templomot,
amelyet hosszában kettévágtak és a lebontott rész alól még a talajt is
elhordtak, legfeljebb csak romkertként lehetett volna fenntartani. A ha
zatért érsekségnek pedig székesegyházra volt szüksége és a történelmi
folytonosság úgy kívánta, hogy az új székesegyház ne a város más ré
szén épüljön fel, hanem az ősi helyén, a magyar Sionon.

Ha Barkóczynak és az ő nyomában járó Rúdnaynak és utódainak
megadatott volna, hogy a várhegy átalakításának nagyszabású tervét tel
jes egészében végrehajtsák, a régi várból mi sem maradt volna a mi ko
runkra. A nagy terv azonban csak részben valósult meg. Ennek köszön
hetjük, hogy a vár északi és déli bástyája nagyjából a XVIII. századi
állapotban maradt reánk, és a déli bástyában az 1930-as években feltár
hatták III. Béla király palotájának maradványait. E feltárással kapcsolat
ban előkerűlt a Rúdnay korában ráborított földtakaró alól a várkapu és
a kaput a déli bástyaval összekötő várfal is. Legutóbb pedig hozzákezd
tek, hogya bazilika dunai homlokzata előtti várfalat is rnegszabadítsák
a múlt század huszas éveiben ráhordott földtől.

. A keleti várfalak helyrehozhatatlanul megsemmisültek az eléjük épí
tett sáncokkal és egyéb védőművekkelegyütteemiatt azonban alig tehe
tünk szernrehányást Barkóczynak. A XVIII. és XIX. századi újjáépítés

·lendillete egymásután rombolta le nemcsak a sáncokat és várfalakat, ha
nem az esztergomi királyi város és viziváros, Pest, Buda, Székesfehérvár,
Kolozsvár és sok más városunk városkapuit is, még pedig nem egyszer
anélkül, hogy értékesebb terv megvalósítása szükségessé tette volna.



A székesegyház maradványainak elbontásaról már nehezebb ítéletet
mondanunk. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a középkori szé
kesegyház - a Bakócz-kápolna kivételével - már 1683-ban romhalmaz
volt, romosabb. mint az egykori zsámbéki prépostsági templom mai ál
lapotában. Ismeretes, hogy ennek megóvása, vagy helyreállítása kérdésé
ben mennyire eltérőik a vélemények. Kétszáz évvel ezelőtt pedig legfel
jebb azt a megoldást választották volna, hogy a meglévő alapok és egyéb
falrészek felhasználásával új templomot építsenek a régi helyére, a kor
ízlésének megfelelően barokk stílusban. Igaz, így a legszorosabb értelem
ben vett OOi helyen maradt volna a székesegyház, kapujaként megta1·t-.
hatták volna a porta "speciosá"-t, Széchy Dénes és Vitéz János sírkövé
nek töredékeit egykori sírjuk helyén szemlélhetnők és iéi barokk falbur
kolat alól napfényre hozhatnők a középkori falrészeket. De ha úgy ítél
nénk, hogy Barkóczynak ezt a megoldást kellett volna választania, akkor
olyasmit kivánnánk. ami a XVIII. század közepenek felfogásával és Bar
kóczy egyéniségével egyaránt ellenkezik. Barkóczy a "mi új Jeruzsále
münk" felépítésének szándékával kezdett munkához: monumentális szé
kesegyházat akart, 'körülvéve a többi egyházi épület koszorúj ától, amely
modem központja a magyar katolikus egyház kormányzásának.

De az igazság kedvéért azt is el kell mondarnmk, hogy Barkóczy gon
dosan ügyelt a romok közül előkerülő emlékekre. A munkát ismételten
személyesen ellenőrizte és erre iéi célra kis kerti házat is építtetett magá
nak a déli bástya tetejére. Rőssel Ferdinánd, az építés vezetője, jelenté
sekben számolt be a talált régiség-ekről, egyforma pontossággal sorolva
fel a római érmeket és a középkori síremlékek töredékeit. Széles György,
a Bakócz-kápolna papja, aki már korábban is, a saját buzgóságából, gon
dosan tanulmányozta a vár régi köveit, utóbb már Barkóczy megbízásá
ból jegyezte fel naplójában a bontás nevezetesebb eseményeit. Munkájá
nak eredményeként hosszabb kéziratos művet terjesztett Barkóczy elé és
ennek rövid kivonátát még Barkóczy életében nyomtatásban is kiadta.
Széles közléséből tudjuk azt is, hogy a "porta speciosa" Barkóczy szán
déka ellenére dőlt romba 1764. május 2-án. A \kapu északi oldalán állott
toronya bontás közben összeomlottés maga alá temette a kaput is.

Itt mindjárt felmerül a kérdés: Iha így áll a dolog, hogyan hiányoz
hat olyan sok azok közül a leletek kőzül, amelyekről tudomásunk van az
említett forrásokból? Főként: miértusa:k néhány tövedék maradt reánk
a "porta speciosa" márványdíszeiből? Feleletül elég arra utalnunk, hogy
Barkóczy halála után 11 évi széküresedés következett; a megkezdett rnun
ka nyomban abbamaradt, néhány hónappal Barkóczy halála után pedig
a katonaság is visszatért a várba. A széküresedés ideje alatt nagyobb
építkezés volt a várban: ekkor építették az ún. Mária Terézia-féle hely
őrségi templomot, melyet azután 1820-ban lebontottak. Hogy mí történ
hetett ez idő alatt a megőrzésre összegyűjtött emlékekkel, azt elgondol
hatjuk, ha Mathes Jánosnak (a Rudnay-korszak aedilis commíssaríusá
nak) panaszát olvassuk az értékes rnárványfaragások beépítéséről, vagy
barbár elpusztításáról. Mathes értesít bennünket arról Ls, hogy a "porta
specicsáv-nak mindrnáig őrzött töredékeit a várnak, sőt a városnak kü
Iönböző helyeiről kellett összeszednie.

FORRASOK: Prtmást levéltár. Archívum Ecclesiasticum .Vet.us No. 1326. és 1343. 
szétes György: Descrtptlo rnscríptíonum ... Esztergom, 1765. - Mathes János:. Veteris
arcis Strigoniensis... dcscrtptío. 'Elsztergom, 1827.
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