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A középkori székesegyház

A magyar kereszténység egyik legkorábbi temploma a Szent István első vértanúról elnevezett templom volt. Az 1397. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv
szerint a templomot Géza fejedelem (970–997)
alapította. Ezt az állítást támasztják alá azok a
leírások és rajzok is, amelyek az új székesegyház
építése miatt elbontott, a XIX. század elején még
álló falakról és alapokról készültek. A templom 970
körüli építésére utal a védőszentnek, Szent István
első vértanúnak egyezése a korai térítőegyház
szerepét vállaló Passaui Egyházmegye patrónusával. Fontos érv az is, hogy Géza és István 975-ös
esztergomi megkeresztelkedésekor már kellett

állnia keresztény templomnak, amely a fejedelmi palotához lehetett hozzáépítve. Szent István
király (997–1038), miután a Várhegy északi részén
lévő fejedelmi palotát elhagyta, a Várhegy déli részén építtette fel új királyi palotáját, és az első vértanúról nevezett templomot a régi palotával együtt
az esztergomi érseknek adományozta. A templom
ettől kezdve egészen 1391-ig érseki magánkápolnaként működött. Kanizsai János érsek 1391-ben
alapította meg a Szent István első vértanúról elnevezett társaskáptalant. A társaskáptalan feje a
prépost volt, aki az Esztergomi Főkáptalannak is
fontos tagja volt.

A bazilika esti fényben

A bazilika keleti homlokzata
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Szent Adalbert az eszter
gomi székeskáptalan
kisebbik pecsétnyomóján,
1240 körül

A Várhegy középső, legmagasabb részén állt a
mai bazilika épületének elődje, a Szent Adalbertszékesegyház. Az építkezés a cseh származású
vértanú püspök, Adalbert szentté avatása (999)
után, az érsekség alapításával (1001) összefüggésben kezdődhetett meg. A székesegyház titulusának megválasztásában Szent István királynak
az őt bérmáló püspök iránti tisztelete nyilvánult
meg. Adalbert lett a „magyarországi egyházak
fejének, anyjának és tanítójának” („Caput, mater et magistra ecclesiarum Hungariae”) nevezett

Bakócz Tamás érsek temetkezési kápolnája

Koránázás az esztergomi
székeskáptalan
nagypecsétnyomóján,
1319-1324

esztergomi Főszékesegyház védőszentje is. 1156ból származik az első okleveles adatunk a templomról, amikor Martirius érsek a Boldogságos Szűz
tiszteletére oltárt alapított benne.
1189–1198 között a székesegyházat tűzvész
pusztította el, megsemmisítve a könyvtárat és a
levéltár állományának jelentősebb részét. A megrongálódott épületet III. Béla király (1172–1196)
és Jób érsek (1185–1203) építtették újjá. Ekkor
készült a templom nyugati díszkapuja, a Porta
speciosa is.

eszt erg om i ba zi li k a

Amikor 1304-ben Vencel cseh király és magyar
trónkövetelő elfoglalta az esztergomi várat, a katonák feltörték a székesegyházat, a kincstárat és
a levéltárat pedig kifosztották. Az újjáépítés költségeire Tamás érsek jelentős összegű kölcsönt vett
fel 1307-ben. A székesegyház felújítása, illetve átépítése azonban Telegdi Csanád érsek (1330–1349)
nevéhez fűződik. Róla írja a krónika: „székesegyházának szentélyét alapjaitól kezdve újjáépíttette faragott
és csiszolt kövekből, csodás díszű oszlopokkal, erős lábazatokkal és gyönyörűen kiképzett gerendákkal, nagyszerű boltozattal az építőművészet legjobb tudása szerint, s
azután üveges ablakokkal és kívül erődítményekkel ellátva befejezte. A templomot aranyozott csók-táblákkal,
kelyhekkel, ékszerekkel felszerelte.” A templom hossza
az átalakítások után az előcsarnokkal a szentélyzáradék kezdetéig 71-72 m lehetett.
A székesegyházról bámulattal emlékezett meg
I. (Nagy) Lajos király is, mondván, az összes magyar egyházak mintaképe ez, amely, mint rózsa a
liliomok között, úgy tündököl. A templom egyben
az érsekek temetkezési helye is, ám napjainkban
mindössze három sírkő őrzi a több mint ötven középkori érsek emlékét.
A XIV-XV. században a székesegyház oldalához
mellékkápolnákat építettek. Demeter bíboros

1385-ben a templom déli, Kanizsai János érsek
1396-ban az északi oldalhoz építtetett egyegy kápolnát. Újabb átépítésre Szécsi Dénes
érsek (1440–1465) idejében került sor, aki 1453-ban
a Boldogságos Szűz Mária és Szent Adalbert tiszteletére szentelte fel az újjáépített bazilikát. A felszenteléskor kiadott oklevél annak a ténynek
fontos bizonyítéka, hogy a középkor folyamán –
pontosan meg nem határozható időpontban – egy
titulusbővülés történt, így a székesegyház Nagyboldogasszony és Szent Adalbert együttes oltalma
alá került.
A híres humanista, Vitéz János érsek (1465–
1472) a templom tetőzetét meredekebbre rakatta,
és azt mázas cseréppel fedette be. A székesegyház
északi oldalához könyvekkel gazdagon felszerelt
emeletes könyvtárat építtetett.
A templom déli oldalához 1506-1507-ben Bakócz Tamás bíboros építtetett kápolnát, amely
– átvészelve a török megszállást – a magyarországi
reneszánsz építészet legszebb, épségben megmaradt alkotása.
Az esztergomi várat 1526-ban még sikertelenül
ostromolták meg a hódító törökök, így a székesegyházat sem érte sérülés.

A Bakócz-kápolna kupolája, rekonstrukció a XIX. század második feléből
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A Szent Adalbert-székesegyház díszkapuja:
a Porta speciosa
A Szent Adalbert-székesegyház főbejárata, a Porta speciosa (Ékes kapu) a templom nyugati
homlokzatán nyílott. Maga a név szimbolikus utalás a jeruzsálemi templom egyik fontos
bejáratára. Bár előképeit megtalálhatjuk a bizánci kapuzatdekorációk között, a külső
és belső oldalán egyaránt díszített kapu ikonográfiai rendszerének sokrétű struktúrája
nyugati jelenség. A Porta speciosát a XII. század közepén és második felében elterjedő
figurális portálok sajátos rokonának tartjuk. Jelképrendszere a kereszténység hitelvei
alapján létrejött magyar királyság és az egyházkormányzat közös hatalomg yakorlásának
reprezentatív megjelenítése.
A főbejárat lépcsős, oszlopbélletes kapu volt, vörös és fehér márványból készült, amelyet
színes márványokból kirakott képek díszítettek, a figurák háttere azonban mindenütt sötétkék volt. A kapu két oldalán elhelyezkedő egy-egy oroszlánon, illetve guggoló emberalakon
a kaput kísérő félköríves fülkék pillérei nyugodtak. A fülkékben három-három próféta, a
kapufélen evangélisták és szentek márványalapba berakott képei voltak, kezükben bibliai
idézeteket tartalmazó mondatszalagokkal. A kapu képciklusa és feliratsorozata a mennyei
Jeruzsálem középkori jelképrendszerének egyik legteljesebb ismert kifejtése.
A szemöldökgerenda fölötti ívmezőben a Szent István-i országfelajánlás első magyar
történelmi ábrázolását látjuk: középen Mária ül zsámolyszerű trónon, ölében a kis Jézus.
Két oldalról egy-egy fehér ruhás angyal száll alá Máriához. Mária balján Szent István
király áll, nyitott koronával, két kezében tartva mondattekercsét: „Vállald el kegyesen, Szűz
Mária, országaim kormányzását.” Mária válasza a kis Jézus lábánál lévő felirattekercsen olvasható: „Kérésedre vállalom, hogy megőrzöm tieidnek, ha Adalbert a szentségi jogokat vállalja.”
A Szűz Anya jobbján Szent Adalbert püspök áll, jobbjában pásztorbotot, baljában írásos tekercsét tartva: „Meghajlok parancsaid előtt, ó Szűz, és megteszem, amit kívánsz.” Szent Istvántól
jobbra egy vörös kazulába öltözött figura, Szent Adalberttől balra pedig egy klerikus áll.
Az ívmező alatt, a szemöldökgerendán balról Jób esztergomi érsek, jobbról III. Béla
király térdel. Az érsek mellett a bazilika, a király mellett az esztergomi vár látható. Az ajtószemöldök alsó szegélyén olvasható felirat: „Nyitva az élet kapuja, hív a vőlegény, jöjjetek be!”
A Porta speciosa 1764-ben semmisült meg, amikor a székesegyház déli, romos tornya
rádőlt. A kaput egy, a XVIII. század közepén készült festményről és leírásokból, valamint
az eredeti töredékek alapján rekonstruálhatjuk.
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A régi Szent Adalbert-székesegyház díszkapujának (Porta speciosa) ábrázolása
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A Bakócz-kápolna
A reneszánsz centrális építészet legjelentősebb Itálián kívüli emléke, egyben a magyarországi reneszánsz építészet legépebben megmaradt alkotása az esztergomi Bakóczkápolna, amelyet a mai bazilika elődjének, a Szent Adalbert-székesegyháznak a déli
oldalához építettek hozzá.
A kápolna építtetője Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek (1497–1521), az itáliai
egyetemeken nevelkedett humanista főpap, aki főkancellárként az egyik legjelentősebb
világi hivatal birtokosa is volt. A magyar főpapok közül ő az egyetlen, akinek komoly
esélye volt a pápai trón elérésére, mivel II. Gyula pápa halála (1513) után a széküresedés
időszakában az Egyház ügyeit intéző háromfős kormányzótanács tagja volt, de a pápaválasztáson alul maradt Giovanni de Medicivel (X. Leó) szemben.
A Gyümölcsoltó Boldogasszony (Angyali üdvözlet) tiszteletére felszentelt kápolna alapkövét 1506-ban tették le. Az építkezéshez Bakócz Itáliából hívott tervezőket – köztük
lehetett Johannes Fiorentinus –, de hazai anyagból, tardosi vörös mészkővel dolgoztatott.
Nagyon valószínű, hogy Bakócz ezzel a márványfényű vörös kőanyaggal saját bíborosi
méltóságának kívánt egyedülállóan fejedelmi kifejezést adni, emellett ily módon illeszkedett a főszékesegyház egészének a színvilágához, amelyet szintén tardosi vörös
mészkővel borítottak.
A kápolna oltára carrarai fehér márványból készült, amelynek mestere Michelangelo
munkatársa, Andrea Ferrucci fiesolei szobrász volt. Ferrucci Firenzében, a Santa Maria
del Fiore szobrászműhelyében készítette el a Bakócz által megrendelt szobrokat, és
1519-ben szállította Esztergomba őket. Ferrucci az 1510-es évek eleje óta volt munkatársi
kapcsolatban Michelangeloval, aki a fiesolei szobrásznak több megbízást is adott. Ezért
a Bakócz-kápolna oltárának szerkezeti és plasztikai részleteiben, valamint a figurális
kompozíciókban is kimutatható Michelangelo hatása. Az eredeti domborművek közül
felül az angyali üdvözlet, alatta a négy evangelista félalakja látható. Alul jobbra kisebb
méretben maga a térdelő, imádkozó megrendelő érsek is megjelenik. A gazdagon díszített
boltozaton négy címer látható: kettő Bakócz címere, egyik II. Ulászló királyé, a másik
Bakócz utódának, Szatmári György pécsi püspöknek a címere. A kupola alatt az alábbi
felirat olvasható: THOMAS BAKOCZ DE ERDEVD CARDINALIS STRIGONIEN(SIS) ALME
DEI GENETRICI MARIE VIRGINI EXTRVXIT ANNO MCCCCCVII (Erdődi Bakócz Tamás esztergomi bíboros az Istenszülő kegyes anyának, Szűz Máriának építtette az 1507. évben).
A törökök a kápolna szépségét maguk is megcsodálták, és mecsetnek használták.
Az oszmán uralom végére a gyönyörű Szent Adalbert-székesegyház elpusztult, egyedül
A Bakócz-kápolna oltára

a Bakócz-kápolna maradt használható állapotban. Megőrzésére mindig törekedtek az
újkori újjáépítési tervekben. Packh János 1822–1824 között végrehajtott bravúros áthelyezési eljárása következtében sikerült megőrizni a kápolna eredeti művészi értékeit.
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A historizmus igényeinek megfelelően bizonyos kiegészítésekkel újra befejezték és használhatóvá tették a régi és az új székesegyház jogfolytonosságát is szemléltető kápolnát.
1874-ben az oltár alsó részének szoborfülkéibe Pietro della Vedova Szent Istvánt és
Szent Lászlót ábrázoló szobrai kerültek. Az oltárszekrényt is a szobrokkal egyidejűleg
készítették. A felette függő ikon a híres máriapócsi Szűzanya kegyképének egy másolata.
Állítólag 1732-ben a vár romjai között találták, és azóta a kápolna dísze. E kép révén
zarándokhellyé vált a pogány uralmat is átvészelő kápolna. Az imameghallgatásokról, a
hívek kéréseiről számos régi ezüst fogadalmi tábla látható az oltár két oldalán még ma is.
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A török megszállás időszaka

Esztergom, 1543
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Szulejmán 1529. szeptember 15-én ismét megostromolta a várat, de elfoglalni nem tudta. Egy
1542-ben kelt forrás teljes szépségében írja le a
templomot, és elragadtatással szól a főoltárról, a
szentély pompás faragványairól. A következő évi
támadásban a szentélynek a várfalra dűlő része
bolthajtásával beszakadt, és vele a templom nagyobb része összeomlott. A Bakócz-kápolna viszont épen maradt. Végül Esztergomot a törökök
nagy áldozatok árán, árulással foglalták el 1543.
augusztus 9-én. Kezdetét vette a 150 éves török
uralom, az ország három részre szakadt, Esztergom a végvár szerepét töltötte be.
A székesegyház a 150 esztendős török uralom
idején, részben az ismétlődő ostromok következtében erősen megrongálódott. A Bakócz-kápolna
szépségéről azonban Dselálzáde Musztafa török
utazó is dicsérőleg írt: „Egy bámulásra méltó templom
van benne, melynek falai színes márványból, ablakai
aranyos üvegből valók, fülkéi […] szögletes márványból
kifaragva, továbbá csodálatos képekkel, festményekkel
[…] van ékesítve.”
A megszállók az oltár figurális részeit megcsonkították, márványszobrait lefejezték, sőt az
Angyali üdvözlet-domborművet is megrongálták,
de a kápolnát meghagyták dzsáminak. I. Szulejmán
szultán imafülkét alakíttatott ki, és faragott szószéket helyeztetett el benne. Oszlop nélküli, függőlépcsővel ellátott karzatot építtetett, melynek
szélére fából drágaköves, vésett korlátablakokat
és vasrácsozatot illesztettek. Később a karzat falára egy kis tömjéntartó szekrény került sárgarézből, tiszta aranyfedéllel. A kápolna mellé művészi

minaretet építettek, melybe száztíz lépcsőfok vezetett.
A keresztény seregek több alkalommal váltakozó sikerrel ostromolták a várat, de tartósan bevenni nem tudták. Mátyás főherceg 1594-ben megkísérelte a visszafoglalást. Ebben a csatában jelen
volt a mantuai herceg kíséretében az itáliai Claudio
Monteverdi zeneszerző. A vár falai alatt harcolt a
korai magyar nyelvű költészet jeles alakja, Balassa
Bálint, aki itt kapott sebesülésében halt meg.
Az érsekség a székeskáptalannal és prépostságokkal együtt a főegyházmegye védettebb helyére,
Nagyszombatba (ma Trnava, Szlovákia) menekült,
és itt építette ki székvárosát. Székesegyháza a
Szent Miklós-templom lett. Még évekkel később
is, 1549-ben, a kincstári leltárban öt ezüst fejereklyetartó – köztük Szent Adalberté – és két karereklyetartó – Szent Istváné és Szent Imréé – szerepel.
A nagy műveltségű humanista tudós, Oláh Miklós

Esztergom 1595. évi ostroma
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A Várhegy a XVIII. században

Esztergom visszafoglalása a töröktől

érseket már Nagyszombatban iktatták be. A török
hadak által el nem foglalt, királyi Magyarország
megmaradt területének világi központja Pozsony
lett. Nagyszombatban és Pozsonyban működtek
a reformáció korában a katolikus megújulás, a
tridenti zsinat utáni korszak nagy érsekei, köztük
Pázmány Péter (1570–1637) is.
Esztergomot a szövetséges osztrák, magyar, bajor, lengyel csapatok 1683. október 27-én szabadították fel a török uralom alól. Lotharingiai Károly
a Szenttamásról és Szentgyörgymezőről, Miksa
bajor herceg északról, Sobieski János lengyel király pedig Párkánynál bezárta a vár körüli védelmi
vonalat, és háromnapos kemény küzdelem után
a törökök Ibrahim pasával az élükön megadták
magukat. A templomot október 28-án újraszentelték, miközben megszólaltatták a környék összes
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harangját. A mise után Te Deumot intonált Sobies
ki János király.
Szelepcsényi György (1666–1685), a kiváló főpap megérte székhelyének felszabadítását. Ő is
örvendezve írt a pápának, mert a kereszténység
„nem csekély lendületet nyert Esztergom visszafoglalásától és a vele együtt vissza állított hírneves székesegyházának régi dísze s ékessége visszaszerzésétől”.
A felszabadítás után még sokáig rendezetlen viszonyok uralkodtak a Várhegy területén,
ami miatt nem költöztek vissza az érsekek és a
káptalan a székvárosukba. Szelepcsényi György
a helyreállításra végrendeletében tetemes költséget szánt. Széchényi György érsek 1687-ben
az istentisztelet megtartása végett a Szűz Mária-kápolnát 15 ezer forintért restauráltatta, és
rézzel fedette be.

A török seregek végleges elvonulását (1685), illetve
a kuruc várostromot (1706) követően békés évtizedek köszöntöttek Esztergomra, így megindulhatott a főegyházmegye névleges központjának lassú és csendes újjáépítése. A Várhegy megmaradt
katonai, császári fennhatóság alatt, ezért alapvető
jogi nehézségekbe ütközött az érsek visszaköltözése. A Mária Terézia császárnőnél jelentős politikai
befolyással bíró Barkóczy Ferenc érsek (1761–1765)
1761-ben el tudta érni az osztrák katonaság kivonását az érseki vár területéről.
Barkóczy nagy lendülettel fogott az építkezés megszervezéséhez. Ambiciózus elképzeléseit
neves építészek öntötték formába: a romok felmérését a váci székesegyházat tervező Isidore
Canevale, a tervek kidolgozását pedig a kamarai
főépítész, Franz Anton Hillebrandt végezte. Tervein a bazilika főhomlokzatával a hozzá felvezető,
mesterséges lejtő felé fordul keleti irányba, míg
a fennmaradt Bakócz-kápolna beépül a székesegyház tömbjébe. A prímási palota épületszárnyai
a Várhegyen, a kanonoki házsorok a szemináriumokkal a templom előtti (és a hegy alatti) teret körbefogva helyezkedtek volna el. A vatikáni
építészeti mintát követő és a Várhegyen túlnyúló,
reprezentatív egyházkormányzati központ építése
azonban rövid idő múlva megszakadt. A bontási,
talajegyengetési és a szentélynél elkezdett alapozó
munkák ugyanis az érsek korai halála miatt leálltak. Az építkezés folytatását megakadályozta,
hogy a főpapi szék sokáig betöltetlen maradt, és
a császári katonaság már Barkóczy halálának évében újból beköltözött a várba.

A tervezett főszékesegyház helyére egy kisebb
méretű templomépületet emeltek a várkatonaság
számára. Károly Ambrus érseki beiktatása, majd
temetése ebben a Szent István király tiszteletére
szentelt katonai templomban történt. A latin kereszt alaprajzú vártemplomon bécsi és pozsonyi
mesterek dolgoztak 1767–1771 között. Tervezője

Szent István király szobra
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A bazilika XIX. századi
építéstörténete

Az esztergomi Várhegy látképe az új székesegyház építésének megkezdése előtt

Franz Anton Hillebrandt. Két mellékoltárkép és két
homlokzati szobor maradt fenn. Szent István és
Szent László király kőszobrai a bazilika előtti felhajtó mellvédjénél napjainkban is megtalálhatók.
A katonai kistemplomot fél évszázaddal később
végül azért kellett elbontani, mert a ma is fennálló
bazilika építéséhez erre a térségre is szükség volt.
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1781-ben a középkori főszékesegyház romjainak
megszentelésére kálvária-szoborcsoportot állíttatott Görgey Márton kanonok az egykori bazilika
szentélye helyén, amely ma a szomszédos Szenttamás kápolnája előtt látható.

Rudnay Sándor (1819–1831) érseki kinevezését követően azonnal szükségesnek látta, hogy Bécsben
terveket rendeljen egyházmegyéje ősi székhelyének újjáépítésére. A jelentkezők közül a kismartoni
születésű építész, Kühnel Pál (1765–1824) elképzelései nyerték el tetszését. 1820-ban kötöttek szerződést a tervek, a felmérési rajzok elkészítésére,
illetve a tereprendezés megkezdésére. Székesegyház, érseki rezidencia, papnevelde és kanonoki házak együtteséből álló grandiózus egyházi
központ képe lebegett a megrendelő szeme előtt.
A korabeli rajzok és egy nagyméretű, szemléltető
makett alapján alkothatunk képet a nagyszabású
tervekről. A térrendezés a barokk kori előzményekre vezethető vissza, de a felépítmények stílusa már
az 1820-as évek klasszicista ízlését tükrözi. Nem
valósult meg minden egyes épület, de a XIX. század
végére kialakult látvány az elhagyott elemek nélkül
is méltó módon testesíti meg a Magyar Katolikus
Egyház s benne az esztergomi egyházmegye történelmi jelentőségét.
A tervező építész az ifjú Packh Jánosra (1796–
1839) bízta az építkezés helyszíni irányítását. Választása sikeresnek bizonyult, hiszen a beosztott
önállóan tudott kényes részfeladatokat is megoldani, jelentős technikai újításokat alkalmazott, takarékos volt, és mestere halála után átvette a vezetést. 1822. április 23-án, Szent Adalbert napján
ünnepélyesen letették az alapkövet. Ekkor a hegytetőn és a Várhegy keleti oldalában az előkészítő
munkálatok már javában folytak. Mindenekelőtt
biztosítani kellett a magaslat és az alatta elterülő
tágas tér közötti közlekedési kapcsolatot. Széles

feljárót építettek az alacsonyabban fekvő területek
és a magaslat közé. A régi Barkóczy-alagutat újabb
párhuzamos alagúttal és pincerendszerrel bővítette Packh János. A tágas észak-déli átjárót a köznyelv hamar „Sötét kapunak” nevezte el. A magas
alagút két oldalán létrejött teremsorokat erőteljes

Rudnay Sándor érsek
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A bazilika és környezetének egy korai tervváltozata

téglapillérek által tartott, cseh süvegboltozattal
fedte le, idővel ezek az érseki és a káptalani uradalmak központi raktárává, elosztóhelyévé váltak.
A hűvös pincék feletti rámpán sok ezer köbméter
földet, törmeléket, építőanyagot hordtak le és fel
ökrös szekereken a következő évtizedekben.
A XVIII. században megkezdett újkori templomépítkezés nyomait is eltávolították a hegyről, mert
az új székesegyházat sokkal nagyobb alapterületűnek szánták. A középkori előzményhez képest
lényeges változtatás volt még a tájolás megfordítása. Praktikus okokból kerülhetett a főbejárat
keletre, míg a szentély nyugatra, a Duna felőli oldalra. Az alapokat a Szent Adalbert-székesegyházhoz viszonyítva több méterrel mélyebbre ásták.
Statikai okokból a monumentális felépítményt tartó szerkezeti elemeket részben a Várhegy tömör
sziklájára terhelték. A talaj geológiai adottságai
így szükségszerűen befolyásolták az altemplom
méreteit és a kupolával fedett négyezeti tér kitűzésének helyét. Packh János javaslatára keleti
A bazilika belső díszítésének terve
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A bazilika építése

irányban egészen a sziklatömb széléig tolták el az
épület zárófalát. A szentély és a kupolatér ezáltal
a stabil, természetes kőalapra nehezedett, cserébe
az altemplom rövidebb lett a tervezettnél, csak a
kereszthajó határáig ér, mivel ott ért véget a laza,
könnyen kitermelhető, agyagos talaj.
Az elsőként elkészült, impozáns megjelenésű
altemplom tervét teljes egészében Packh János leleményének tartjuk. Stílusa eltér a főtemplom többi részétől. Az öthajós ókeresztény bazilikákat, a
korai keresztény, centrális mauzóleumokat juttatja
eszünkbe az alaprajzi kialakítás, míg a támaszok
és a tereket összekötő nyílások formája, különösen
díszítményeik az ősi Egyiptom művészetét idézik.
Az 1820-as években az észak-afrikai, ókori építményekről elterjedt ásatási rajzok sok építészt
megihlettek. A prímási sírboltba vezető oszlopcsarnok bejáratát két hatalmas allegorikus nőalak
őrzi. Az egyik kezében koszorút és pálmaágat tartva az utolsó ítéletet testesíti meg. A másik balját
leeresztve egy fáklya lángját oltja ki, míg a jobbját

Az altemplom szentélye

figyelmeztetőleg felfelé tartva a földi élet mulandóságát és az örök életet jeleníti meg. Andreas
Schroth (1791–1865) bécsi díszítőszobrász műve
mindkettő. Szintén ő a kivitelezője az altemplom
valamennyi faragásának és az oszlopcsarnokba
vezető félköríves nyílás feletti márványberakásos
képsornak is. Ez utóbbi az evilági lét és a túlvilági lét egymást követő folyamatát a hernyóból
lepkévé váló élőlény átváltozásával és a saját farkába harapó kígyó képével szemlélteti. Az építés
idején divatos orientalizáló szemlélet szembetűnő
nyomait őrzik a kriptával egyidejűleg befejezett
„Sötét kapu” két bejáratának faragott oszlopai is.
A tagozatok faragását ugyancsak Andreas Schroth
műhelyére bízta a megrendelő. Az oszlopcsarnok,
vagyis az altemplom központi terének hátsó falába
illesztett régi sírkövek a középkori Szent Adalbertszékesegyházból származnak. Többek között: Csák
Ugrin érsek, Szécsi Dénes érsek, Vitéz János érsek, Szánthó Ambrus kanonok, Gosztonyi András
kanonok, Garázda Péter humanista költő sírjának
fedlapja maradt az utókorra. Jobbra és balra kisebb nagyobb sírkamrák nyílnak a központi térből.
Falaikba süllyesztett sírhelyek láthatók. Az északi

Az altemplom bejárata
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Vitéz János érsek
sírköve az altemplomban

Szécsi Dénes érsek
sírköve az altemplomban

oldalon egy nagyobb dongaboltozatos terembe
léphetünk. Körben több sorban láthatók a feliratos
emléktáblákkal lezárt régi loculusok. Rudnay Sándor prímás óta az altemplom centrális szentélye a
prímások temetkezőhelye.
A középkori székesegyházból egyedüli jó állapotú épületrészként fennmaradt Bakócz-kápolna megtartása Rudnay érsek számára sem volt
kétséges, de elődeivel ellentétben lemondott arról, hogy az eredeti helyén megőrizze. A kápolna
megmentésének módja egyedülálló az 1820-as
évek magyarországi és az európai építészetben.
Szent István vértanú kápolnájának mennyezete
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Az értékmentő műemlékvédelem történetének
mérföldkövét jelenti. Packh János aprólékos rajzi
felmérés után 1600 darab számozott elemre szedte szét a becses reneszánsz kápolnát, majd vis�szaépítette új helyére, az épülő bazilika déli oldalkápolnájaként. Nem maradhatott azonban minden
részlet az eredeti állapotában. Alkalmazkodva az
új székesegyházhoz, az oltár tájolását meg kellett
cserélni, így az oltár az egykori szentélyből kikerült, és a nyugati zárófalhoz erősítették. Míg régebben az oltártömbje kívülről is látható volt, most
teljesen a kerítőfalon belülre került. A külső, déli
falon Andreas Schroth neoreneszánsz motívumokból komponált díszítőfaragványai jelzik a helyét.
1823 őszére készen állt a Bakócz-kápolna, majd
rá egy évre az altemplom és a „Sötét kapu” munkálataival is végeztek.
A Bakócz-kápolnával szemben, a főhajó északi oldalán kapott helyet a vértanú Szent Istvánnak kialakított oldalkápolna, melynek építése
1828-ban fejeződött be. Az egységes, klasszicista stílusú, tiszta áttekinthető tér az eredeti
díszítményeivel a bazilika egyik legszebb része.
Kazettás dongaboltozatát fehér, sima törzsű, dór
jellegű márványoszlopok tartják. Oldalfalak helyett óriási ablakokat és a főhajó felé nyíló, magas árkádíveket láthatunk benne. Ha Packh maga
fejezhette volna be az egész építkezést, talán ehhez a térhez hasonló szigorú, szabályos, mértani

Szent István vértanú kápolnájának oltára
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Szent István vértanú szobra

formákból összeállított, elegánsan kiegyensúlyozott arányrendszerű, klasszicista stílusú templommá válhatott volna a bazilika. Ehelyett a hosszan
Habsburg Károly Ambrus érsek síremléke
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elhúzódó építkezés folyamán többször változó
stílusírányzatok nyomait viseli magán az ország
főtemploma. A Szent István-kápolna oltárának
főalakját a kor legjelentősebb magyar szobrásza
Ferenczy István (1792–1856) márványból formálta meg. A neoreneszánsz domborművekkel
ékesített oltárépítmény és a tabernákulum feletti talapzaton térdelő helyzetben jelenik meg
Szent István vértanú márvány szobra. A főalak
mögött a festmények rámájához hasonló, szögletes, aranyszínű stukkódísz keretezi a megkövezés domborműves jelenetét, és felette a megnyíló
égből a mennyei dicsőség koszorúját tartó angyal
száll le. A szentségtartó ajtaját Palkovics György
kanonok készíttette 1830-ban Herczog G. ezüstművessel. A kápolna keleti falánál helyezkedik el
a Habsburg-családból származó Károly Ambrus érsek (1808–1809) síremléke. A fiatalon elhunyt főpap síremlékét testvérei faragtatták meg Giovanni
Pisani itáliai szobrásszal 1830 körül.
Rudnay Sándor halálának évéig megépültek a
kerítőfalak a boltvállakig és kezdetét vette az egyik
legnehezebb mérnöki feladat, a kupola építése.
Packh János minden egyes munkafázisban kereste
az újítás lehetőségét. Többnyire egyszerű, olcsó, de
hatékony megoldásokra lelt. Előnyben részesítette
a környékben fellelhető, illetve helyben előállítható építőanyagokat. Ezen törekvése nyomán kezdtek helyben kitermelt agyagból, modern üreges
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Kopácsy József érsek

téglát égetni, és szintén az építész indítványára
nyitottak meg újra egy régi római kori kőbányát
a várostól nem messze. Az építkezés nyomán felélénkült Esztergom gazdasági élete, és a lakosság
száma is növekedni kezdett. A bazilika körül foglalkoztatott iparosok, napszámosok családjaikkal
a közeli Szent Tamás-hegyen telepedtek le.
1831-ben Rudnay Sándor halálával az építkezés megtorpant. Az uralkodó nem nevezett ki
utódot a megüresedett érseki székbe, és a munkálatokat azonnal leállította. Packh János hiába
bizonygatta számos művészi kivitelű tervrajzzal,
számításokkal, hogy érdemes befejezni a megkezdett vállalkozást, valamennyi próbálkozása
kudarccal végződött. A császár közben egy Pietro Nobile nevű építésztől olcsóbbnak vélt terveket rendelt meg, de ezekből semmi nem valósult
meg. Mindössze a csapadék ellen védő átmeneti
tetőzet építésére adtak ki engedélyt. 1838 végén
Kopácsy József (1838–1847) személyében végre
új főpásztor került Esztergomba, aki kitartott az

A bazilika kupolája
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Scitovszky János érsek

A bazilika dunai homlokzata
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eredeti tervek és a tervező-építésvezető személye
mellett. Packh azonban 1839-ben rablógyilkosság
áldozata lett, így mégis új építészt kellett helyette
keresni. Az építkezés terén kevésbé tapasztalt új
hercegprímás az egri érsektől, Pyrker Jánostól kért
tanácsot, aki ezekben az években székvárosában
emelt új templomot. Az egykori velencei pátriárka
és egyben kiváló ízlésű műgyűjtő valamennyi előforduló művészi feladat ellátására tudott alkalmas
embert ajánlani.
Hild József (1789–1867) széles körben foglalkoztatott és méltán népszerű építészeti irodát
tartott fenn Pesten. Megbízott új építésvezetőként
haladéktalanul hozzálátott a bazilika lefedéséhez.
A hajók dongaboltozatot kaptak, így a falak nem
voltak már kitéve az időjárás viszontagságainak.
A kupola szerkezeti koncepcióját megváltoztatta,
s emiatt egyes részeket vissza kellett bontania.
Itáliai emlékeket és a londoni Szent Pál-katedrális XVIII. századi kupolájának műszaki megoldását tanulmányozta. A 150 év múltán is stabilnak
bizonyuló konstrukciót a négyezet sarkain álló

hatalmas összetett pillérek tartják. Hild kettőzött
kupoladobot tervezett. A külső egy 24 karcsú oszlopból álló nyitott szerkezet, mely magasabbra
nyúlik a belső dob vállvonalánál. Erre támaszkodik
a külső kupolahéj, így a belsőre kevesebb teher jut
és a belső dob nagyobb felületén nyílhatnak ablakok, hogy minél több fény jusson a templomtérbe.
A külső kupolahéjakat akkoriban még faanyagból
ácsolták, de Hild úttörő módon már vasszerkezetet használt. Előbb kisebb modellt gyártatott,
majd a teljes vázat összeállíttatta Bécsben, hogy
megbizonyosodhasson az új műszaki megoldás
statikai biztonságáról. Az elemeket aztán hajón
úsztatták le Esztergomba, ahol a magasban összeillesztették és rézlemezekkel lefedték. 1845 nyarán a kész kupola tetejére erősítették a hét méter
magas keresztet tartó aranyozott bronzgömböt.
Megkezdődhettek a díszítőmunkák. Az előzetes
tárgyalások még Kopácsy prímás idejében indultak
meg, de az érdemi megvalósításra már a következő prímás, Scitovszky János érsek (1849–1866)
alatt az 1850-es években került sor.

A velencei Marco Casagrande (1804–1880) első
munkái külső domborművek voltak, s a dunai
homlokzat felső részén láthatók. A bevésett felirat
szerint már 1844-ben elkészültek. A látványban
igazán csak kellő távolságból érvényesülő homlokzat kialakításának fő eleme két sarok rizalit között
megjelenő hatalmas félköríves ablaknyílás révén
kirajzolódó diadalív. Az üvegablaktól balra Szent
László király életéből az a jelenet látható, amikor
felajánlják számára a keresztes hadak vezetését,
jobbra pedig Szent István koronafelajánlása. Ezeket és az ablak körül lebegő angyalokat Casagrande
faragta kőből. A diadalív felső részén aranybetűkkel a Biblia szavai olvashatók latinul: Quae sursum
sunt quaerite (… az odafönt valókat keressétek
…). Mindezek fölött a dunai, valamint a déli és az
északi oromzat párkányán az itáliai szobrász által
készített, a tizenkét apostolt, Szent Istvánt, Szent
Lászlót, és a Vallást megjelenítő, öt méternél magasabb, álló szobrok sorakoztak. Statikai okokból
később eltávolították, s csak részlegesen pótolták
őket a XIX. század utolsó évében.
A templom belső kialakítása a festők, Michelangelo Grigoletti (1802–1870) és Ludwig Moralt
kiválasztásával kezdődött meg, mindketten Pyrker
egri érsek javaslatára nyújthattak be terveket a
prímásnak, Scitovszky Jánosnak. Évekig tartó
levélváltás után a legtöbb kép szinte csak a felszentelésre készült el. Scitovszky János sürgette a

templom mielőbbi felszentelését, több időpontot
kitűzött, majd sajnálattal elhalasztott, mert a művészek lassú munkája hátráltatta a régóta húzódó
építkezés befejezését. 1856-ban végre megtörténhetett a használatbavétel, bár minden részletében
nem volt még készen a nagy mű. A bazilika ma
is látható tényleges építészeti és képzőművészeti
megjelenése csak Simor János érsek idejében vált
teljessé.
A falképek, a szentély berendezése, a nagyobb
márvány oltárépítmények, a domborművek, valamint az orgona az 1850-es évek első felében
készültek el.
A bazilika hosszanti irányban elnyúló szentélyére hatalmas dongaboltozat borul. A boltozatból kimetszett, széles, félköríves ablakok világítják
meg a teret két oldalról. Az egyenes zárófal előtt
két szabadon álló korinthoszi oszlopon nyugvó
diadalív keretezi a főoltárképet. Ez az építészeti
motívum a kereszthajó oltárainál megismétlődik.
A főoltárkép, Mária mennybevételének neoreneszánsz ábrázolása, Michelangelo Grigoletti
műve, aki Tizianót másolva 1854-ben készült el
a 13,5 méter magas és 6,6 méter széles vászon
megfestésével. A Jézus anyjának halálos ágya
körül összegyűlt apostolok álmélkodva követik
tekintetükkel a megdicsőült Szűz felemelkedését
a magasba, ahol az angyalok kara és a teremtő
A bazilika szentélye
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Mária mennybevétele, főoltárkép

Atya fogadják. Az égi jelenés a boltozaton folytatódik. Ragyogóan fényes arany háttér előtt a fellegeken trónol a kereszténység hitének alapja, a
A főoltár
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Szentháromság. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek a
mennyei seregek hódolatát fogadják. Az összetett
teológiai gondolatsort kifejtő ábrázolás a Hitvallás
tételeiből indul ki. Az angyalok különféle tárgyakat
visznek a kezükben, és körülöttük csillagok, a Nap
és a Hold képe tűnik fel. Felidézik a világmindenség
teremtését és egyúttal a végítéletet is. Feltűnnek
a világi hatalmasságok és az egyház kormányzatának szimbólumai: az Úristen lábához a magyar
Szent Koronát és egy püspöksüveget is tesznek
le a térdelő angyalok. A freskó alkotója, a német
Ludwig Moralt 1845-ben kapta a megbízatását, és
1856-ig folyamatosan dolgozott a bazilikában, tőle
származik valamennyi falkép a főtemplomban.
A főoltár márványszobrait és domborműveit
Pietro Bonanni készítette, s a pompás bronzöntvények Franz Anton Danninger bécsi műhelyéből valók. Az oltárépítményt két oldalról egy-egy
kandeláber szegélyezi. Talapzatukon ószövetségi
áldozati jelenetek láthatók: balról Áron áldozata,
jobbról Ábrahám és Izsák története. A krisztusi keresztáldozat ószövetségi előképeinek sora az oltár
előlapján folytatódik: balról Mózes a rézkígyóval,
jobbról Dávid király a templomban kitett kenyerekkel látható. Középre, azaz a figyelem középpontjába az Utolsó vacsora jelenetét komponálta
Bonanni. Az újszövetségi képek a szentségház ajtaján (Emmauszi vacsora) és tetején (Áldozati bárány) folytatódnak. Az oltár középső tengelyének
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Szent Márton szobra

legmagasabb pontján baldachinos fülkébe aranyozott, ékköves feszületet állítottak. Az oltárlap felett
ereklyetartó szarkofágok, majd még magasabban
A főhajó és a kupolatér látványa az orgonakarzatról

férfi szentek szobrai láthatók. Balról jobbra haladva
először a Pannónia területén született Szent Márton, majd a hittérítő Szent Gellért, azután a bazilika
és az esztergomi egyházmegye védőszentje, Szent
Adalbert és a pécsi püspökség alapítója, Szent Mór
márványalakját figyelhetjük meg.
1854-ben Carl Leistler és Fia bécsi bútorgyárában készült a szentély tölgyfa bútorzata. A neogótikus stallumok, vagyis a kanonokok és a klérus
többi tagja számára kialakított egybefüggő székés padsorok hátfalára csokrokba rendezett ószövetségi és újszövetségi növényi, valamint tárgyi
jelképeket faragtak. A kanonoki helyek fölött húzódó baldachin tetején püspökök, bíborosok és pápák mellszobrai sorakoznak. A főhajó felől szemlélve, a stallumok végén balra a szószék, jobbra a
prímás zártszéke helyezkedik el. Ez utóbbit akkor
használta, ha prédikációt hallgatott a szentmisén,
illetve amikor a káptalannal együtt imádkozott.
A prímási stallum hátlapját aranyozott Jó Pásztor
dombormű ékesíti. A szószék és a zártszék domborművei és szobrai az egyházatyákat, az evangélistákat és a tanító Krisztust ábrázolják. A prímási
trónus és a kisméretű szentélyorgona a stallumok
és a főoltár között kapott helyet.
A Hild József tervezte lenyűgöző szépségű kupola ablakain át beömlő fény az egész templomot elárasztja világossággal. A kupoladobot a tartópillérekkel építészetileg összekapcsoló ívháromszögek
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A kupola

képei a négy nyugati egyházatyát – Szent Ambrust,
Szent Jeromost, Szent Ágostont és Szent Gergelyt –
ábrázolják. A Ludwig Moser festette falképek háttere ókeresztény mozaikfelületet imitál.

A Szent Kereszt-oltár képe

A templom felszentelésekor a kereszthajó falain
három-három Moralt-féle falfestmény volt látható. A teológiai szempontból alaposan átgondolt oltárelrendezésnek és a díszítmények ikonográfiai

Szent István koronafelajánlása

Szent Margit szobra

programjának megfelelően a déli kereszthajóban
Krisztus életének jeleneteit, az északi oldalon
az egyházmegye és ezzel együtt a keresztény
Magyarország alapításának eseményeit kellett a
német művésznek megjelenítenie. 1856-ra elkészültek a képek, de a korona felajánlását az egyik
oldalon és a keresztre feszítést a másik oldalon
Simor prímás idejében Grigoletti vásznaival takarták el. Feltehetőleg esztétikai okai lehettek a
változtatásnak, bár tudunk beázásról is, amikor
a befolyó víz egyszerűen lemosta a faldíszeket.

Jézus bevonulása Jeruzsálembe
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Az itáliai festő telített színei, finom vonásokkal
megfestett alakjai nagyobb meggyőző erővel tudták kifejezni a keresztre feszítés drámáját, illetve
Szent István országépítő erejét és családapai jámborságát. A velencei festő halála miatt a képet a
bécsi Anton Mayer fejezte be.
A Szent István-kép ikonográfiája egyedülálló,
mert a jól ismert legendát egészen újraértelmezve
adja elő. Az első magyar király a felesége, boldog
Gizella és fiuk, Szent Imre herceg társaságában a
jézusi Szent Család mintájára jelenik meg a kép
alsó részében. A koronát egy angyal viszi párnán
felhők között Szűz Mária lábai elé. A földön a szent
királyi család mögött a világi hatalom képviselői,
a katonák tűnnek fel, s távolabb az esztergomi vár
XIX. századi látképe tölti ki a hátteret. A történelmi
folyamatosság ölt testet az ábrázoláson, az erényes
uralkodók, a királyi család kegyes tagjai kezdik meg
a többi oltáron folytatódó magyar szentek sorát.
1856-ban még csak egy szerényebb megjelenésű oltárépítmény volt a templomban. A bécsi
szobrász, Johann Meixner (1819–1872) két különálló talapzaton álló szobra azonban már akkor is a
mai helyén volt látható. A két legismertebb Árpádházi női szent, Erzsébet és Margit finom vonalú,
szelídséget sugárzó alakjai között maga az oltár
plasztikai szempontból üresen állt több mint fél
évszázadon át. Csak 1913-ban egészítették ki a
kassai vértanúk szoborcsoportjával.
Eleinte a Szent Kereszt-oltáron őrizték az Oltáriszentséget, Meixner faragta az oltárszekrény két
oldalán hódolattal meghajoló angyalokat. Röviddel
a felszentelés ünnepségét követően ugyancsak Johann Meixner faragta meg a kereszthajó két nyugati, kisebb oltárának szobrait: a Jézus születése
falkép alá a Szent József-oltár és vele párhuzamosan az északi kereszthajóban a Vajk megkeresztelése-freskó alá a Szent Adalbert-oltár szobrait.
Az oldalkápolnák feletti falszakaszon Johann
Meixner 1855-ben készült, bronzszínűre festett
gipsz domborművei sorakoznak: a Bakócz-kápolna
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Az orgonakarzat

felett Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a Szent István-kápolna felett Jézus a gyermekekkel. Az orgonakarzat korlátján álló szobrok is Meixner bronzimitációi: négy muzsikáló angyal és középen a zene
védőszentje, Szent Cecília, valamint a hagyomány
szerint a Zsoltárok szerzője, az ószövetségi Dávid
király embernagyságot meghaladó méretű szobrai
sorakoznak. Az orgonaszekrény oromzatán ugyancsak angyalok zenélnek. Egyikük Liszt Ferenc zeneszerző vászonra festett árnyképét is felmutatja.
Az orgonát két év alatt építette meg Ludwig
Mooser Salzburgból áttelepült műhelye. Az eredeti
hangszer 49 regiszteres, 3 manuálos volt, és 3530
sípot lehetett megszólaltatni rajta.
1856. augusztus 31-én a bazilika felszentelése
sok ezer zarándokot megmozgató, országos jelen

tőségű egyházi esemény lett. A félbemaradt keleti kapuzatot drapériával fedték le, mert tovább
már nem akarták halogatni a használatbavételt.
Az egyszerű néppel együtt ünnepelt a magyar és
az osztrák püspöki kar, a káptalanok tagjai, apáLiszt Ferenc szentelési miséjének kottája
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tok, miniszterek, az államtanács, de nem maradtak távol a magyar főnemesi családok és a Habsburg hercegek sem. Az ifjú I. Ferenc József császár
is ellátogatott Szent István koronázó városába.
A császárné második gyermekét szülte azon a
nyáron, ezért lemondta a részvételét.
A szertartás minden egyes részletét előre kidolgozta az erre a célra létrehozott káptalani bizottság, élén az igazgatóval és a szertartásmesterrel.
Gondosan megszervezték a különféle rendű és
rangú vendégek fogadását, a szálláshelyek kialakítását, az étkeztetést. Az uralkodó és kísérete előző este hajón érkezett meg. Díszlövések fogadták
őket, majd sötétedéskor ők is láthatták a várban
rendezett fényes tűzijátékot. A császári útvonalon
négy helyen állítottak fel alkalmi diadalkapukat a
város különféle közösségei.
A szentelési szertartás reggel 8-tól délig tartott.
A templomba nem léphetett be senki, míg először
kívülről háromszor körbejárva meg nem szentelte
az épületet az érsek. Ezután az asszisztenciája élén
zörgetett a főkapun, mely lassan kinyílt, a prímás
és kísérete a körmenet élén énekelve, imádkozva
bevonult a főoltárhoz. Következett az oltár megáldása, a belső falak szentelése és az ereklyék behozatala, mind külön körmenetben. A szentelést
vízzel és tömjénnel, majd szent olajjal végezte a
főpap. 10 óra tájban csatlakozott az ünneplőkhöz
I. Ferenc József és népes kísérete.
Az első szentmise 13 órakor kezdődött. Az állandó részeket Liszt Ferencnek az erre az alkalomra írt
Missa Solemniséből adta elő több mint 100 neves
pesti énekes és zenész. A világhírű komponista
maga vezényelte műve bemutatóját, és később
az építésszel, a szobrászokkal, a festőkkel együtt
a prímás és a császár közös díszasztalánál ebédelt
a vízivárosi érseki rezidencián. A főpásztor vezette latin nyelvű liturgia előtt és után a kültéren is
elhangzottak szentbeszédek, imádságok a főegyházmegyében beszélt nyelveken. A prédikációk

Emléklap Scitovszky érsek 50 éves papi jubileumára
A bazilika felszentelése
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Simor János érsek

röplapokra nyomtatott szövegét is kiosztották a
nép között magyarul, németül és szlovákul. Az óratornyokhoz vezető félköríves átjárók felett Meixner
kő domborművei örökítették meg a bazilika alapkőletételét és a felszentelését.
1857-ben Scitovszky hálaadó nemzeti zarándoklatot vezetett Mariazellbe, és 1858-ban egyházmegyei zsinatot tartott az új székesegyházban.
Befejezték az óratornyokat, és 1865-ben adták át
a Szeminárium épületét, melyet ugyancsak Hild
József épített fel Kühnel és Packh tervei alapján,
kiegészítve a keleties elemekkel gazdagított, neoromán kápolnával.
1867-ben új érsek került a főegyházmegye élére, s ebben az évben hunyt el Hild József is. Simor
János (1867–1891) elődeihez méltó eltökéltséggel látott neki az épület befejezésének. Lippert
József (1826–1902) építészt Győrből hozta magával, ahol már éveken át szolgálta a püspököt.
A XIX. század második felében már elavultnak tűnt
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Oszlopfők faragása az előcsarnokban

az 1820-as évek szigorú klasszicizmusa. A neoreneszánsz ízlésvilág vált meghatározóvá ekkor. Ettől
a stílustól csak a főhomlokzat esetében tértek el,
mert itt az összkép megőrzése érdekében megtartották az eredeti, antikizáló háromszögletű orommezőt és a nyolc korinthoszi oszlopot.
A prímási szentmiséken használatos főkapu
hatalmas vas ajtószárnyai Sozer András pesti
díszműkovács műhelyéből kerültek ki. A bejárat felett a Zakeus elhívatása című dombormű – Johann
Meixner munkája – a kapuszárnyakkal együtt már
a templomszentelésre elkészült. 1874–1878 között
Johann Hutterer (1835-1907) és műhelye faragta
az oszlopfőket, az előcsarnok két nagyobb szobrát, valamint a négy címerpajzsot. Szécsi Dénes
érsek és Hunyadi János kormányzó szobra a Szent
Adalbert-székesegyház XV. századi felújítására,
bővítésére emlékezteti a belépőket. A főkapu két
oldalán a falpillérek közeiben látható az építtető
prímások négy címere. Feliratuk az egyes főpapok
által elvégzett munkálatokat foglalja össze egy-egy

latin szóban. Eszerint Rudnay megkezdte (coepit),
Kopácsy folytatta (continuavit), Scitovszky felszentelte (consecravit), és végül Simor befejezte
(consummavit) a bazilika építését.
Belül a falak és a mennyezet visszafogott díszítése, eltekintve a Moralt-féle freskóktól, meglehetősen ridegnek tűnhetett Simor számára. Lippert
átfogó tervet készített, hogy elegánsabbá, szebbé
varázsolja a látványt. Reneszánsz motívumokból,
aranyszínű, gipsz stukkódíszt, márvány berakásos felületeket tervezett. A kivitelezést a Bécsben
működő Anton Detoma vállalta. Lippert fejezte
be a Bakócz-kápolnát is, mert korábban a kupola
záróívének kialakítását elhalasztották. A becses
reneszánsz emlék oltárát két álló szoborral és a ma
is látható tabernákulummal tették teljessé.
A torinoi Pietro della Vedova (1838–1898) készítette a Bakócz-kápolna új szobrait, és tőle rendelte
meg Simor János Pázmány Péter érsek hatalmas,
álló alakos márványportréját a kupola alatti egyik
pillér elé. A példaképének is tartott Pázmány bíborosi öltözetben, a kincstárban található mellkeresztjét viselve, karját szónoki gesztussal előrelendítve jelenik meg. Baljában a nyitott könyv lapjain a
jezsuiták jelmondata olvasható: Omnia ad majorem
Dei gloriam (Mindent Isten nagyobb dicsőségére).
A kupolát és a kereszthajót Simor János aranymiséje alkalmából Lippert János tervei nyomán
Anton Detoma öltöztette új stukkódíszbe. A korabeli írott forrásokból tudjuk, hogy a klasszicista
teret szürkének és egyhangúnak találták, ezért
tették derűsebbé aranyszínű és fehér neoreneszánsz rozettákkal, pálmaágakkal, koszorúkkal,
maszkokkal, virágfüzérekkel. Az oszlopok fejezeteit is újrafestették, és egyes falfelületek márványfestését újraszínezték, a falakra neoreneszánsz ornamentika került. A mindent behálózó
díszítmények esztétikai egységbe kovácsolták a
beláthatatlan nagyságú belső tér egészét. Ekkor
született meg a kupola körívének örömteli aranybetűs felirata is: ASSUNTA EST MARIA, IN COELUM

Címerek az előcsarnokban (balról jobbra): Rudnay Sándor érsek címere, Kopácsy József érsek címere,
Scitovszky János érsek címere, Simor János érsek címere
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A főhajó mennyezete
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Pázmány Péter érsek
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GAUDENT ANGELI! (felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok) A szentély dísztrónusa szintén
Simor János érsek 50 éves papi jubileumának emlékére készült Lippert József tervei szerint.
A kupolatérből a jobb oldali ajtón át a kincstár
páncél nyílászárókkal ellátott, földszinti termébe
érünk. A díszítő motívumokkal gazdagon kifestett
dongaboltozat alatt körben ez a latin nyelvű felirat
olvasható: CIMELIARCHIUM BASILICAE CATHEDRALIS,
STATUIT, MUNIVIT, ORNAVIT, JOANNES CARD. SIMOR
ANNO DOMINI MDCCCLXXXVI (A főszékesegyházi kincstár, fölállította, megerősítette, ékesítette
Simor János bíboros az Úr 1886. esztendejében).
Vaszary Kolos (1891–1912) prímás idejében
a magyar honfoglalás millenniumának ünnepe
(1896) adott újabb lendületet a bazilika további
díszítéséhez. A káptalan először az elhunyt főpásztornak állított emléket. Strobl Alajos még Simor
életében készített a főpapról egy kiválóan sikerült,
élethű mellszobrot, így ő nyerte el az álló szoborra
szóló megbízást is. A kupola alatt Simor János mint
építtető és művészetpártoló jelenik meg. Kezében
a bazilika előcsarnokának tervrajzát tartja, míg a
talapzaton az általa alapított múzeum, kincstár és
könyvtár néhány nevezetes darabját vonultatta fel
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domborművek formájában Strobl, akinek alkotótársa Schikedanz Albert volt.
A kereszthajó keleti, rövid falai előtt az addig
hiányzó márványoltárokat Kiss György (1852–1919)
szobrászművésszel faragtatták meg a mecénás kanonokok 1896–1897 között. Szent István a pogány
magyarokat a kereszt jelével téríti meg azon a falképen, mely alatt a Szent Márton-oltárt szentelték
fel. A püspök mellett IV. Béla szentéletű leányai,
Kinga és Jolánta állnak. Az alattuk található domborműves táblák Szent Márton pannóniai születéséről, Koppány vezér, azaz a pogányság fegyveres
legyőzéséről és a pannonhalmi apátság alapításáról szólnak. A déli kereszthajóban a feltámadást
ábrázoló Moralt által festett falkép alá egy Jézus
Szíve-oltárt készített Kiss György. A középső Jézus Szíve-szobrot a megrendelő nagyprépost védőszentje, Padovai Szent Antal és Alacoque Szent
Margit kíséri. A bronz reliefek Jézus életének áldozati jellegét mutatják be: Jézus a jászolban, Jézus a
keresztfán és Jézus az Oltáriszentségben.
Az főkapu oszlopcsarnokába is elhelyeztek még
két szobrot a század végén, 1894-ben. Az egyik
Nagy Lajos királyt, míg a másik Telegdi Csanád érseket ábrázolja. Mesterük újra az addig jól bevált
történelmi szobrász, Kiss György, akinek esztergomi munkássága a XX. században folytatódott.
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A Főszékesegyházi Kincstár

Kiállítás a Főszékesegyházi Kincstárban
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Az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár a leggazdagabb a magyarországi egyházi kincstárak
között és számos, világviszonylatban is jelentős
emléket őriz. A gyűjtemény a középkori kincstárból fennmaradt, szertartásokon használt öt
vösműveket és textíliákat, valamint ereklyéket,
ereklyetartókat is tartalmaz. A rendkívül értékes
tárgyak az egyházmegye és az ország más részeinek egyedülálló történelmi tanúi. A középkor óta gyarapodó kincstárat több alkalommal
kellett Esztergomból elmenekíteni, az évszázadok során a rablások és a beszolgáltatások
miatt a gyűjtemény állománya többször csökkent. A XIX. század végén azon első magyarországi egyházi gyűjtemények közé tartozott,
amelyeket megnyitottak a nyilvánosság előtt.
1886-ban Simor János prímás a bazilika egyik
termét páncélszobává alakíttatta át, s abban a
liturgikus használatból már kivont régi, értékes
műkincseket, valamint a még időnként használt,
de egyébként kiváló állapotban lévő tárgyakat
üvegezett tárlókban helyezte el. Felkutatott és
visszavásárolt olyan tárgyakat, amelyek a Főszékesegyházi Kincstárból kerültek egykor külföldre. A kincstár új, emeleti kiállítását 1987-ben
Lékai László prímás nyitotta meg, amelynek felújítására 2019–2020-ban került sor.
A kiállítás legrégebbi darabja a feltehetően a
IX. században Metzben készült ovális hegyikristály,
amelybe Kálvária-jelenetet véstek. A XIII. század
elejéről való az esztergomi sztaurotéka, a keresztereklyét tartalmazó bizánci ünnepi ikon, amelyet
a Szent Kereszt ünnepén, húsvétkor, valamint

Konstantin és Heléna ünnepén használtak a keleti
kereszténység körében.
Az első ismert leltárak megemlítik Szent István
és Szent Imre ereklyéit, amelyeket feltehetően
már a legkorábbi időktől Esztergomban őriztek.
Méltó bemutatásukhoz Scitovszky János prímás
1854-ben Heinrich Anders bécsi műhelyében csináltatott egy nagy neogótikus ezüst ereklyetartót,
és ebben helyezték el Szent László, Szent Imre és
Szent István csontereklyéit. Árpád-házi Szent Margit vas vezeklőövét 1855-ben Scitovszky János prímás kapta a pozsonyi Erzsébet-apácáktól. Aranyozott ezüst, zománcos ereklyetartóját Simor János
prímás 1881-ben rendelte meg Lippert József tervei alapján a bécsi Anders műhelytől. Árpád-házi
Szent Erzsébet csontszilánk ereklyéje Esztergomba
kerülésének körülményeit nem ismerjük, tartója
a XVIII. század végén készülhetett magyar vagy
osztrák ötvösműhelyben. A Szent Erzsébet ágyának fájából készült botot is az esztergomi kincstár
őrzi. Simor János prímás, amikor a győri püspöki
székből az esztergomi prímási székbe került, a
győri Szent László koponyaereklyéjéből elhozta a
szent egyik fogát, és a gótikus úrmutatók típusát
követő ereklyetartót csináltatott számára 1868-ban
Bécsben. A bazilika kincstáráról felvett legkorábbi
leltárak alapján ismert, hogy a középkorban Esztergomban őrizték Szent Adalbert koponya- illetve
karereklyéit. A koponyaereklyéhez Scitovszky János prímás, a karereklyéhez Simor János prímás
csináltatott új ereklyetartót Bécsben. A karereklyét azonban Simor János prímás 1874-ben a római (Tiberis-szigeten lévő) Szent Bertalan bencés
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ajándékozta férjének, Merész Fülöpnek 1402 újévén. Eredeti talapzata helyett, a XV. század végén,
talán Budán egy itáliai ötvös műhelyében új készült, amelyet Mátyás király címerével díszítettek.
Mátyás tulajdonába 1469–1490 között kerülhetett
a kálvária. A király halála után törvénytelen fia,
Corvin János 1494-ben a kálváriát elzálogosította
Bakócz Tamás akkori egri püspöknél, majd később
neki ajándékozta. Bakócz Tamás esztergomi érsekként saját, esztergomi temetkezési kápolnájának
oltárára hagyta a kálváriát.
Mátyás király hímzett címerét is őrzi a kincstár,
valamint egy miseruhát, amelynek firenzei, 1470
körül készült alapszövete rokon a király trónkárpitjának szövetével. A miseruha hátlapját 14801500 körül készült magyar hímzések díszítik: a
kereszten trónoló Madonna a gyermekkel, Assisi Szent Ferenc, Toulouse-i Szent Lajos félalakja,

A Mátyás-kálvária
A koronázási eskükereszt
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kolostorban őrzött jobb karereklyéjéből kapta, így
ez nem azonos a középkortól itt lévővel. Az esztergomi bazilika ereklyéit Scitovszky János hercegprímás gyarapította Szent Gellért ereklyéjével
is. A hercegprímás Muranóból kapta Szent Gellért
combcsontjának alsó részét, s méltó elhelyezésére
1856-ban – a bazilika felszentelésére – Bécsben
ereklyetartót készíttetett.
A mindenkori esztergomi érsek kiváltsága volt
Magyarország uralkodóinak felkenése, megkoronázása. Az esztergomi kincstár őrzi a koronázások
alkalmával használt liturgikus textíliákat és ötvösműveket is. A koronázási eskükereszt aranyból
készült a XIII. század végén. Szárgombját és talpát
Pázmány Péter bíboros újíttatta fel 1634-ben, ettől
kezdve biztosan ezt a keresztet használták a koronázások alkalmával (korábbi használatát csak
feltételezni tudjuk). Szintén a királykoronázás
kelléktárába tartozott Oláh Miklós érsek (1553–
1568) pásztorbotja és a feltehetően Pálóci György
(1423–1439) vagy Szécsi Dénes érsek idején készült, gyöngyökkel gazdagon díszített püspöksüveg. A Szelepcsényi György prímás által készíttetett, gyöngyhímzéssel díszített miseruhát II. Lipót
koronázása óta használják, ahogyan az érsek zománcos, arany csókkeresztje és aranykelyhe is
szerepet kapott a későbbi koronázások alkalmával.

Olajtartó szarvserleg

1667-ben Szelepcsényi György az aranykehellyel
mondta a szentmisét Claudia Felicitas királyné
koronázásakor, majd – mint koronázási klenódiumot – a kelyhet az esztergomi egyháznak ajándékozta. Batthyány József érsek koronázásra készült
palástját is az esztergomi kincstár őrzi. Az 1867.
évi koronázásra Simor János prímás olajtartót csináltatott, Csernoch János prímás pedig az 1916.
évi koronázásra egy új kelyhet a budapesti ipariskola tanárával, Zutt Richard Adolffal.
Eredetileg világi rendeltetésű dísztárgyak voltak
a kincstár 1528. évi leltárában már megemlített
szarvserlegek. A két régebbi, 1400 körül készült
szarvserleg IV. Vencel cseh király (1378–1419)
kincstárából kerülhetett Zsigmond magyar király
(1387–1437) tulajdonába, aki a szarvserlegeket
feltehetően Pálóci György esztergomi érsekre
hagyta. A harmadik, 1480 körül készült ivóedény
a hagyomány szerint Mátyás király (1458–1490)
törvénytelen fia, Corvin János ajándéka a kincstárnak. A szarvserlegekben az esztergomi kincstár leltárai szerint szent olajakat tartottak. Simor
János prímás 1880-ban mindhárom szarvserleget
javíttatta, azóta nincsenek használatban.
A kincstár legértékesebb darabja a mintegy
5 kg aranyból készült Mátyás-kálvária. Gótikus
felső része Párizsban készült és Flandriai Margit

Alexandriai Szent Katalin, Szent Dorottya és Szent
Anna harmadmagával.
A Bakócz-kápolna középkori felszereléséhez
tartozott egy miseruha, amelynek hímzése az olasz
reneszánsz hímzések egyik kiemelkedő emléke.
Hátlapjának keresztjén tűfestéssel és aranyhímzéssel készített medalionokban a keresztszáron
az angyali üdvözlet, középen felülről Szent Péter,
Szent Fülöp és ifjabb Jakab apostol, legalul Bakócz
Tamás címere látható.
Szécsi Dénes esztergomi érsek tulajdonából
származik egy sodronyzománcos díszítésű magyar
kehely, amelyen az érsek címere is megjelenik.
Az esztergomi kincstár 1610. évi leltárának függeléke felsorolja a kincseket, amelyeket Kutassy
János esztergomi érsek (1597–1601) az esztergomi káptalannak ajándékozott vagy a testületre hagyott: egy középkori miseruhát, egy itáliai,
XVI. századi Madonnát ábrázoló olajfestményt,
valamint a kincstár egyik legjelentősebb darabját, a Bizáncban készült sztaurotékát is. Ugyancsak
Kutassy János személyéhez köthető a beiktatása
alkalmával Betlehemfalvai Thurzó Szaniszló szepesi gróftól ajándékba kapott Passió-címer is.
A Kutassy-miseruha firenzei bársonyalapra
varrott hímzett keresztje magyar munka, rajta
Nagyboldogasszony, Szent István, Szent Imre, Szent
László és Szent Gellért alakja mellett Szent Jeromos is látható, akit dalmáciai származása miatt
a középkorban a magyar szentek közé soroltak.

A fojnicai miseruha
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Suky Benedek kelyhe

45

A bazilika felszentelésére készült palást

A középkori magyarországi ötvösség egyik kiemelkedő emléke az Erdélyben, 1437-1440 körül
készült sodronyzománcos kehely, amelyet Suky
Benedek erdélyi nemes ajándékozott a gyulafehérvári székesegyháznak. Ilosvai István püspök
1557-ben Nagyszombatba vitte, ahol akkoriban
az esztergomi érsekség és a káptalan tartózkodott, innen került később az esztergomi kincstárba. A talpon, a száron és a gombon összesen
harminc fülkében Mária, az áldó Krisztus, valamint
szentek és angyalok finoman kidolgozott miniatűr
szobrocskái láthatók. A kehely kosarán hat kerek
medalionban az angyali üdvözlet, a Királyok imádása, Mária a gyermekkel, a Kálvária, a Pieta és a
Fájdalmas Krisztus látható. Feltehetően ugyanebben az ötvösműhelyben készült egy viaticum (úti
szelence), amelynek előoldalán az angyali üdvözlet, hátoldalán gyöngyház dombormű a Fájdalmas
Krisztus ábrázolásával látható.
A barokk kor kiemelkedő érsekeinek idejéből
ugyancsak gazdag tárgyi emlékanyag látható a
kincstár kiállításán. Pázmány Péter érsek tulajdonából is őriz a kincstár jeles darabokat: házi
oltárát, mellkeresztjét, gyűrűjét, egy miseruháját,
stóláját, egy hegyikristály ládát, valamint egy kis,
úrihímzéssel díszített textíliát.
Esterházy Imre úrmutatója és kelyhe a bécsi barokk ötvösség kvalitásos példái, ahogyan Károly
Ambrus Augsburgban készült kelyhe és misekancsói is. Esterházy Imre prímás 1729-ben ajándékozta a kincstárnak a monstranciát, amely a bécsi
Georg Caspar Meichl ötvös műhelyében készült.

Az úrmutató talpán öt kartusban Krisztus szenvedése, a száron Szent Mihály arkangyal, amint az ördögöt lesújtja. A felső részen a Pieta, Szent István
és Szent Imre alakja, alul pedig az Utolsó vacsora
ábrázolása látható. Mária Teréziától kapta Esterházy Imre azt az ezüstbrokát, selyemmel hímzett tarka virágokkal díszített és arannyal varrt ornátust,
amelyen a hagyomány szerint maga a királynő is
dolgozott. Károly Ambrus gazdag egyházi felszereléséből a Johann Jacob Vogelhund augsburgi ötvös
által készített kelyhet és misekancsókat a hozzájuk
tartozó tálcával együtt őrzi a kincstár.
A XIX. században a kincstár igen jelentős újabb
gyűjteményekkel, ajándékokkal gyarapodott. Az
új bazilika építését elindító Rudnay Sándor prímás
tulajdonából pásztorbotok, körmeneti keresztek,
cibórium, egy római mellkereszt és egy zsebóra
került a kincstárba, ahogyan fennmaradt a bazilika 1822. évi alapkőletétele alkalmával használt
ezüstkalapács és vakolókanál is.
Scitovszky János nemcsak ereklyékkel gyarapította a bazilikát, oltárkeresztet is ajándékozott
a Bakócz-kápolnának, és a kincstárt gazdagítja
a Szent Adalbert alakjával díszített pásztorbotja, aranykelyhe, Rómában készült ezüstkelyhe
és mellkeresztje. A prímás aranymiséjére (1859)
Bécsben szentpétervári szövetből készítettek ornátust, amelyet szintén a kincstár őriz.
Simor János idejéből származik a kincstár legtöbb
ötvöstárgya, de nem fukarkodott a paramentumok
megrendelése terén sem. Főként Bécsből származó ötvösművek terveit Lippert József készítette, az
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előállítást pedig Heinrich Andersre bízták. Itt készült
az úti miséző készlete, vagy a Szeplőtlen Fogantatás dogmája kihirdetésének 25 éves jubileumára 1879-ben készíttetett zománcos pásztorbotja,
arany neoreneszánsz kelyhe paténával és arany
úrmutatója is. A Simor prímás címerével ellátott
textíliák közül kiemelkedik a döblingi apácáktól rendelt, 1870-1880 között készült hímzett karácsonyi
miseruha és a húsvéti palást. Utóbbin tizenkilenc
tűhímzéses kép látható, köztük Szent István király
koronafelajánlása, Szent Adalbert áldása hazájára
és a szegélyen a tizenkét apostol képe. A kincstár
Kehely, Megyer-Meyer Antal munkája

kiállításán látható még a Simor János aranymiséje alkalmából a budapesti katolikus polgárok által
1886-ban ajándékozott sodronyzománcos pásztorbot.
Ipolyi Arnold gyűjteményéből került a kincstárba
egy 1530 körül Nagyszebenben készült palástcsat,
amelyet Mária és a szentek alakjai díszítenek. A magyarországi emlékanyagban kivételes az a magyar,
1780 körül készült szenteltvízhintő, amelyet kívül
teljesen beborít a festett zománcdísz. Ipolyi Arnold
műkereskedelemben vásárolta azt a XV. századi kvalitásos cibóriumot, amelynek a szentostya
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tárolására szolgáló hatszögletű pixisének oldalait
vésett ábrázolások díszítik: az angyali üdvözlet, a
Gyermek imádása, Krisztus az Olajfák hegyén, a Keresztre feszítés, a Feltámadás és a Fájdalmas Krisztus a szenvedés eszközeivel. A kincstárban őrzik az
Egger Dávid budapesti műhelyében 1883-ban készült pásztorbotot, amelyet Ipolyi Arnold megrendelésére – gótikus pásztorbotok mintáját követve
– készítettek, és amelyen maga a püspök térdelő
alakja is megjelenik a Jó Pásztor előtt. A limoges-i
XII-XIII. századi körmeneti keresztet, ereklyetartó ládikát, ostyatartót és gyertyatartókat a tatárjárás során kifosztott templomok felszerelésének pótlására
hozták be nagyobb számban Magyarországra. Ipolyi
Arnold rendkívül nagy és sokrétű gyűjteményéből
származik a legtöbb Esztergomban őrzött darab.
Csernoch János prímás (1912–1927) tulajdonából számos főpapi gyűrű, valamint egy ereklyetartó ládika is került a kincstárba. A ládikán Szent
Adalbert, Szent Gellért és a Szent Kassai vértanúk képe mellett a prímás címere is megjelenik.
A ládikát 1914-ben készítette Mozer József ötvös
Budapesten. A kincstár őriz a prímás tulajdonából két szecessziós miseruhát is. Serédi Jusztinián
prímástól (1927-1945) pedig egy rózsafüzért, amelynek szemein magyar községek vésett nevei olvashatók, és egy miseruhát, amelyet felirata szerint
az Izabella Háziipari Egylet készített, és a vallás- és
A bazilika dunai homlokzata
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közoktatási miniszter ajándékozott a prímásnak
1927-ben.
Az 1938. évi budapesti Eucharisztikus Kongresszus alkalmára a főkáptalan készíttetett Megyer-Meyer Antal terve alapján kelyhet. A jelentős
nemzetközi esemény emlékét egy további kehely
és egy kereszt is őrzi.
Lepold Antal kanonok ajándékaként került a
kincstárba a IV. Jenő pápától (1431–1447) származó
gyűrű, mely a hagyomány szerint korábban Szécsi Dénes érseké volt. A Lepold-hagyatékból származik az a II. világháború előtt készült kehely is,
amelynek zománcdíszítése részben a Szent Korona
felső részének zománcait imitálja.
A XX. század második fele egyháztörténelmi
alakjainak emlékét is számos darab őrzi. Szent
II. János Pál pápa egy Rómában készült neobarokk kelyhet ajándékozott az egyházmegyének.
A 2009-ben a boldogok közé emelt Meszlényi
Zoltán püspök tulajdonából is őriz a kincstár egy
art deco stílusban készült kelyhet.
Önálló csoportot alkotnak a Lékai László (1976–
1986) prímás hagyatékából származó tárgyak:
pásztorbot, kelyhek és mellkeresztek. Köztük találjuk az Amerigo Tot által a római Szent Péterbazilikában lévő Magyarok Nagyasszonya-kápolna
záró falára készült ovális dombormű kicsinyített
másolatával díszített mellkeresztet is.
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A bazilika XX. században

A századfordulón nem szakadt meg a káptalan
tagjainak mecenatúrája. Kiss György szobrászművészt tovább foglalkoztatták mint a bazilika
díszítményeinek alkotóját. 1900-ban állították
fel a dunai homlokzat párkányára a túlsúlyosnak
bizonyult kőszobrok kiváltására szánt fémszobrokat. A művek számát háromra csökkentették,
így megmaradt a Vallás allegóriájának két oldalán
Szent István, illetve Szent László álló alakja. 1905-

ben ugyancsak Kiss György műhelyéből került ki
a Pór Antal kanonok által megrendelt Magyarok
Nagyasszonya-bronzszobor, mely ma is fogadja a
bazilika főhomlokzata elé érkezőket.
1905-ben avatták boldoggá az 1619-ben Kassán
vértanúhalált halt három papot: Grodecz Menyhértet, Pongrácz Istvánt és Kőrösi Márkot. Ez utóbbi
esztergomi kanonok volt, így emlékét évszázadokon megőrizték a káptalan tagjai. A pápai engedély
Látkép a Magyarok Nagyasszonya-szoborral
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Magyar szentek oltára

nyomán nyilvános tiszteletet is érdemlő Kőrösi
Márk koponyaereklyéjét a magyar szentek oltárára helyezték abba az ereklyetartóba, melyben a
XVIII. századtól kezdve Szent István király jobbját
is őrizték, amíg el nem készült a ma használatos
neogótikus ereklyeház. 1913-ban készült el a vértanúk hármas szoborcsoportja mint Kiss György
utolsó esztergomi alkotása.
Csernoch János hercegprímás (1913–1929) idejére esett az első világháború és az azt követő
átmeneti kommunista hatalomátvétel, valamint
a trianoni békekötés, annak minden tragikus
következményével, ide értve az állam és ezzel
együtt a fő egyházmegye igen jelentős területi
veszteségét.

Földrajzilag a bazilika az ország közepéről a határára került. Ezekre a szomorú történelmi eseményekre utal Csernoch 1931-ben faragott és öntött
síremléke. Zala György szobrász művét a magyar
országgyűlés rendelte meg és előbb a Szent István-kápolnában kapott helyet, majd 1972-ben a
kriptába szállították.
Az I. világháborúban 76 darab orgonasípot és a
harangokat is be kellett szolgáltatni. Az előbbieket már 1924-ben, az utóbbiakat csak az 1930-as
években sikerült pótolni.
1926-ban Brühl József kanonok jóvoltából a
„nagy szószék stílusában” a Pázmány Péter-szobor
alatt egy kis szószéket állítottak fel.
Serédi Jusztinián érseksége (1927–1945) idején már jelentősebb modernizálás is történhetett,
amikor 1928-ban bevezették az épületbe az áramot. A főkáptalan 1933-ban indítványt fogadott
el az általuk használt téli kápolna restaurálásával
kapcsolatban. Ekkor festette ki a téli kápolna falait
és mennyezetét Magasi Németh Gábor. Az általa
készített al secco festmények a káptalan Serédi
Jusztinián előtti hódolatát és tanítói tevékenységét
ábrázolják. A festményen azonosítható személyek
között találjuk Serédi Jusztiniánon kívül a későbbi vértanút, Meszlényi Zoltánt és az ikonográfiai
program megálmodóját, Lepold Antal kanonokot
is. Az északi falon a festő ábrázolta a káptalan különböző funkcióit: a teológia tanítását, a káptalani
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Erdő Péter bíboros, prímás, érsek imája
Boldog Meszlényi Zoltán ereklyéi előtt
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iskolát és a hiteleshelyi tevékenységet. A káptalan
feladatai mellett az elkészült mű utal a középkori eredetű három prépostságra is, amelyeknek
prépostjai – szentistvánvári, szentgyörgymezei,
szenttamási – a kanonokok között találhatók.
Megjelenik még a barokk kori oltár két oldalán a
pálos rendet alapító Boldog Özséb és Körösi Márk
vértanú kanonok álló alakja is. A mennyezeten
középen Szent István koronafelajánlása tűnik fel.
Közvetlenül a II. világháború kitörése előtt,
1938-ban Esztergom és az ország még megünnepelte Szent István halálának 900. évfordulóját.
1938. május 31-én az államalapító kézereklyéje, a
Szent Jobb az úgynevezett aranyvonaton érkezett
meg a helyi vasútállomásra, a hívek a bazilikában
fejezték ki tiszteletüket előtte.
1941. novemberében még a főszékesegyház falai
között tartották az egyházmegyei zsinatot, de 1944
karácsonyán és újévkor súlyos bombatámadások
célpontjává vált az épület. A károkról az a fényképsorozat tanúskodik szembetűnően, mely már
az új prímás, Mindszenty József (1945–1975) által
meghirdetett országos Boldogasszony Éve esztergomi megnyitásán készült 1947. augusztus 15-én.
A kommunisták magyarországi hatalomátvétele az egyházra nézve végzetes következményekkel járt. Intézményeit, birtokait államosították, a

hitéletet jelentősen korlátozták. 1952-re a bazilika körül sorakozó épületeket el kellett hagyniuk a
káptalan tagjainak, a szemináriumi tanároknak és
a növendékeknek. Ipari, katonai, közoktatási funkciókat adtak a Szent István teret határoló házaknak.
A főtemplom háborús kárainak helyreállítása és az
állagmegóvás az állami műemlékvédelmi támogatásból és a szűkös egyházi költségvetésből évtizedeken át lassan folytatódott. Mindszenty hercegprímás 1956-ig börtönben, később házi őrizetben,
majd 1971-ig az USA nagykövetségén, utána haláláig külföldi száműzetésben élt. A további hivatalok
betöltőit is gyakran vonták rendőrségi eljárás alá.
A kistarcsai internálótáborban a kegyetlen bánásmód áldozatává vált Meszlényi Zoltán helynök, segédpüspök 1951-ben.
A főegyházmegyei hivatal és a káptalan szűkre
szabott keretek között és a megfélemlítés légkörében működött. Egyre kevesebben látogatták a
szentmiséket, bár nagy ünnepeken mindig zarándokok ezreivel teltek meg az ülő- és az állóhelyek.
Lékai László előbb apostoli adminisztrátorként,
majd 1976–1986 között érsekként irányította a főegyházmegyét. Ebben az időben lassan újjáéledtek
az egyház nemzetközi kapcsolatai. Magas rangú
egyházi és világi vendégek látogattak a bazilikába.
A turizmus is fejlődésnek indult. A Bakócz-kápolna műemléki felújítása Horler Miklós vezetésével
1983-ban lett készen.
A II. vatikáni zsinat határozatainak értelmében
megújult a bazilika liturgikus tere. A szembemiséző oltárt a kupola alatt, illetve a szentélyben a hívek padsoraihoz közel eső részen többféle módon
állították fel az elmúlt 50 év alatt.
Paskai László 1987-től 2002-es nyugdíjba vonulásáig volt Magyarország prímása. Az ő hivatali
idejére esik a rendszerváltozás időszaka. A politikai
enyhülés szembetűnő jele volt, amikor 1988-ban
újra országjáró útra indulhatott a Szent Jobb ereklye. Szent Adalbert búcsúi ünnepén, április 16-án
imádkozhattak a hívek a kupola alá kiállított ereklye előtt Esztergomban.
1991-ben két rendkívüli jelentőségű eseménynek
is helyszíne volt a bazilika. Mariazelli nyughelyéről
hazaszállították Mindszenty József hercegprímás
hamvait és végakarata szerint az altemplomban
helyezték örök nyugalomra. Az eseményen már a
demokratikusan megválasztott új kormány tagjai
és számos külföldi egyházi és világi főméltóság vett
részt. Hamarosan megkezdődött a szent életű főpap boldoggá avatási eljárása, melynek sikeréért
a havonta elmondott szentmiséken és az évente
megtartott országos Mindszenty-zarándoklaton
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Szent II. János Pál pápa látogatása
Esztergomban 1991-ben

felhangzó imákban könyörgünk. 1991 augusztusában II. János Pál pápa magyarországi látogatást
tett, s első útja Esztergomba vezetett. Először Mindszenty József sírjánál imádkozott a Szentatya, majd
sok ezer ember előtt mondott szabadtéri szentmisét a bazilika előtt. 1990-ben döntés született arról,
hogy a téli kápolna régi antependiumát erősítsék fel
az addig dísztelen szembemiséző oltárra. A pompásan megmunkált rokokó ötvösművet Joannes
Svetkovits nagyszombati ötvös Révay Pál kanonok
megbízásából készítette – a felirat és a címer tanúsága szerint – 1769-ben. Az ezüstlemezekre vésett
és domborított, hullámzó vonalvezetésű díszítőmotívumok öt külön mezőre osztják a széles felületet. Középen az Utolsó vacsora jelenetét ábrázolja,
jobbra és balra búzakalászok és szőlőfürtök, majd a
szélső kartusokban Szent Adalbert és Szent Miklós
álló alakjai látszanak.
A látogatás egyik legfontosabb eredménye volt
az 1993 pünkösdjén kibocsátott pápai határozat,
melynek értelmében módosultak Magyarországon
az egyházmegyék határai. Az egykori Esztergomi
Főegyházmegye elnevezése ekkor lett EsztergomBudapesti Főegyházmegye, s egyúttal a régi főtemplom mellé társszékesegyházi rangra emelkedett a budapesti Szent István-bazilika.
1997-ben Szent Adalbert püspök halálának
1000. évfordulója alkalmából jubileumi évet hirdetett a főpásztor, s ekkor hajón hozták el újra
Budapestről a Szent Jobb ereklyét.
Az ezredfordulón kettős ünnepet ült a magyar
kereszténység. Egyrészt Jézus születésének 2000.
évfordulójáról, másrészt Szent István megkoronázásának millenniumáról emlékezhettünk meg. Az
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Esztergomban 1991-ben

Oltáriszentséget a hagyományos őrzési helyéről,
a Bakócz-kápolnából a Szent István-kápolnában
újonnan kialakított modern liturgikus tér szentségházába tették át. Az üvegfallal lezárt szentségi
kápolna azóta a kisebb szentmisék és a csendes
elmélkedés, az imádság színtere. Az emlékév zárásakor 2001. augusztus 15-én ugyancsak hajón
szállították az egykori koronázás helyszínére a
A Szent Jobb Esztergomban
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Szent Koronát az Országházból. Ebből az alkalomból készült el a Várhegy északi rondelláján
Melocco Miklós Szent István megkoronázása című
hatalmas kőszobra.
Erdő Péter a jelenlegi bíboros, prímás, érsek
2003. január 11-én tartotta székfoglalóját a bazilikában. 2006-ban hálaadó szentmisével, időszakos
kiállítási megnyitóval, tudományos konferenciával és a Liszt Ferenc által szerzett Esztergomi
mise előadásával ünnepelte a főegyházmegye a
bazilika felszentelésének 150. évfordulóját. Ebben
az évben adták át a régi szeminárium felújított
épületét Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ néven. Ebben működik többek
között a Hittudományi Főiskola, a Főiskola Könyvtára és a Káptalani Levéltár.
2009. október 31-én ünnepi szentmise keretében avatta boldoggá Meszlényi Zoltán vértanút az
esztergomi bazilikában Erdő Péter érsek és Angelo
Amato érsek, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa.
2018-ban megkezdődött a bazilika teljes körű
felújítása. 2020 nyarán befejeződött az előcsarnok

falainak, oszlopainak, kőszobrainak restaurálása.
A következő években, szoros ütemtervet követve a kupolát kívül és belül szerkezetileg felmérik,
megerősítik és a lehetőségekhez mérten restaurálják, illetve megújítják. Utána kerülhet sor a
harangtornyok, az altemplom, a falazatok, a liturgikus tér díszítményeinek valamint az orgonának
a szakszerű rendbetételére.
A középkori és az újkori építtetők szándékát a
bazilika ma is betölti. A székesegyház nem csupán
művészien faragott kövek, szépen festett képek
együttese, hanem a legszentebb áldozat rendszeres bemutatásának helye, ahol az ember az önmagát kinyilatkoztató Istennel találkozhat. Az épület
méretei sem öncélúak, hiszen tekintetünket felfelé irányítják. Felfelé, nem csak a szó egyszerű,
fizikai értelmében, hanem az ég felé, az evilági
életet meghaladó lét titokzatos magasságába.
Ezért hirdeti mindenkinek a Duna és a város fölé
magasodva a székesegyház: „Az odafent valókat
keressétek!” (Kol 3,1)

A portikusz oszlopai
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