
ESZTERGOM TÖRTÉNETE  
ÉS ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETE
Esztergom az államalapítás korában Magyarország főváro
sa. Az a tény, hogy a X. század végén uralkodói központtá 
fejlődött az itteni település azoknak a városfejlesztő ténye
zőknek köszönhető, amelyek a történelem korábbi szaka
szaiban is hatottak, s amelyek folytán minden időben jelen
tős települések alakultak ki a mai város helyén.

Ezek között fontos szerepet játszottak a kedvező adott
ságokból adódó helyi és helyzeti energiák, azaz a földrajzi 
fekvés kedvező volta, a terület bő vízellátása és gazdálko
dásra alkalmas környezete. Ehhez janiit még, hogy a folyó
vizek (Duna, Garam) kedvező vízi és szárazföldi utakat is 
jelentettek, s ezek a Várhegynél találkoztak, mivel itt volt 
a környék legjelentősebb átkelőhelye a Dunán. Az átkelő 
fölött emelkedő hegyről könnyű volt ellenőrizni ezt a 
kereskedelmi és hadi szempontból is fontos csomópontot.

A római korból írott adatok is szólnak az átkelőhelynél 
folytatott (kétparti) kereskedelemről, sőt az átkelő hadá
szati szerepéről; a 170-cs evekben Marcus Aurelius császár 
hadaival több ízben is itt kelt át a Dunán,

A honfoglaló magyarok is felismerték a hely kereske
delmi és hadászati szerepét, és jelentős római építménye
ket is találhattak itt. Esztergomot jó forgalmi helyzete is 
alkalmassá tette a nyugattal való kapcsolatok kiszélesíté
sére. Innen mentek Géza követei Ottó császárhoz 973-ban 
Quedlinburgba, amikor Géza békét ajánlott a korábbi há
borúk helyett, és hittérítőket kért. Ők építették az esztergo
mi Várhegyen az első keresztény templomot. Itt született 
Géza fia, Vajk, a későbbi 1. (Szent.) István, akit itt koronáztak 
királlyá is. István szervezte meg a magyar egyházat, s az 
általa alapított tíz püspökség élére az esztergomi érseket 
nevezte ki. Ettől kezdve Esztergom nemcsak királyi, hanem 
egyházi központ is volt, s egyúttal Esztergom vármegye 
székhelye. Kezdetben a királyi ispánok, a XIII. század vé
gétől az érsekek egyúttal a megye főispánjai. A Várhegyen 
az Árpád-kori Magyarország legnagyobb szabású világi és

Fent: A Vár, a Víz Város és a Királyt város képe a Szent Tamás hegy felől az 
1595. évi ostrom pusztításai előtt. (Ismeretlen művész metszetének részlete)

egyházi épületegyüttese (királyi várpalota, érseki palota, 
főszékesegyház, káptalaniláz, stb.) alakult ki, a Várhegy 
alatt pedig az ország legjelentősebb városa. A magyar váro
sok közül a legrégebbi ánimegállító joggal felruházott város 
ez. amelyet a királyi úlkényszer folytán minden távolsági 
kereskedőnek fel kellett keresnie, hogy áruit eladásra fel
kínálja. A tengelyen jött árukat az esztergomi réven és a 
piactéren is megvámoUák. A kereskedelmi hajók fő kikö
tőhelye a Kisduna meleg forrásokkal is táplált vize, amely 
a léit hidegekben sem fagyott be. A város leggazdagabb 
polgárai a nyugati származású távolsági kereskedők, a híres 
lat inasok  közül kerültek ki.

Nemcsak a királyi vár, hanem az alatta kifejlődött ipa
ros-kereskedő város is európai léptékű. Itt keresték fel a 
külföldi uralkodók a magyar királyokat, például VII. Lajos 
francia király 11. Gézát vagy Barbarossa Frigyes német csá
szár III, Bélát .Az idegen uralkodókkal itt járt történetírók 
is Magyarország legjelentősebb városának nevezik; mára
XII. század végén nagyobb területen feküdi, mini a mai 
város Ezt a jelentős települést 1242 telén a tatárok elpusz
tították. a várat azonban nem tudták elfoglalni.

A város hamarosan újjáépült, IV. Béla azonban a királyi 
székhelyet Budára helyezte út, s az esztergomi várat a kirá
lyi palotával együtt az érsekségnek adományozta. (1256)

Avarban ettől kezdve az érsekek építkeztek, s az egy
ház jelentős területeket szerzett meg a városban is. Az egy
házi központban sok volt az egyházi intézmény és sok 
szerzetesrend települt ide. A XV. századig a városban (és 
közvetlen határában) 38 templomról és 10 kolostorról tu
dunk. Utóbbiak a kultúra, a művelődés és a művészeti élet 
fontos gócpontjai voltak; a főkáptalan főiskolája melleti a
XIII. század végétől főiskolájuk működön az ágostonren- 
dieknek, s jelentősek voltak a ferencesek és domonkosok 
iskolái is. Az érsekek köréből a XIV. századtól Telegdy 
Csanád, a XV. században pedig Széchy Dénes és Vitéz Já
nos tűntek ki. mint a tudományok, művészetek pártfogói 
és jeles építtetők. Vitéz, majd különösen utódai (Bakócz 
Tamás és Szathmáry György) idejében Esztergom -  Buda 
mellett -  az ország legjelentősebb humanista-reneszánsz 
központja lett.

Szcchv Dénes és Vitéz János síremléke a Főszékesegyházaltemplomában

Ezt a vir ágzó várost 1 526-ban érte az első török csapás. 
A várost felégettek, a várat azonban még ekkor is sikerült 
megvédeni. 1526 és 1543 között hat alkalommal ostromol-
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iák Esztergomot, s végül 1654-ban Szulejmán szultán elfog
lalta. Az ostromokban elpusztultak a külvárosok és csak a 
városfalakkal védett királyi és Víziváros éledt újjá. 1543- 
tól Esztergom fontos török végvárrá Lett, amely a Felvidék 
elleni támadások egyik fő kiindulópontja, illetve Buda 
visszafoglalásának is fő gátja volt. A vár elfoglalásáért vívóit 
harcokban a város tovább pusztult. 1595 és 1605 közölt 
magyar kézen volt, majd ló83-ig ismét török végvár leit.

A törökök az erődítmények javítása, korszerűsítése 
mellett jelentős építkezéseket végeztek. Kupolás fürdők, 
dzsámik, minaretek épültek, amelyek gyakran szerepelnek 
a várost ábrázoló látképeken, s melyeknek jelentős, rész
ben rejtett maradványai még ma is megvannak!

Az es2íergomi vár látképé Justus van Nypoortés Johann Martin Leich 
rézkarcán (1683)

A virágzó középkori város azonban ekkorra már eltűnt; 
a török kiűzése után beköltöző új lakosság csak romokat 
talált a helyén. Esztergom fejlődése a XVJII. század elején 
mégis az élvonalban volt. A romokat elbontották és teljesen 
új városszerkezetet alakítottak ki. A sok kerületből álló 
régi város helyén azonban csupán négy település éledt 
újjá: a török időkben is lakott érseki Víziváros és a Királyi 
város, amelyek kontúrjait a még fennálló városfalak egy 
ideig megőrizték ugyan, de belső utcarendjük megválto
zott; illetve északon Szentgyörgymező, valamint a Királyi 
város és a Várhegy között emelkedő dombon Szenttamás. 
Utóbbiak falusias jellegű mezővárosok voltak. A lendületes 
fejlődés a XVIII. század második felében leállt, s csupán 
az érsekség és a főkáptalan Pozsonyból illetve Nagyszom
batból való visszatérése ( 1820) után beinduló nagyszabású 
egyházi építkezések (a bazilika, kanonoki és káptalani há
zak, nagyszeminárium, prímasi palota stb.) hoztak a város 
fejlődésébe újabb lendületei.

AXV1II-XIX. század folyamán kezdett kialakulni Esz
tergom iskolaváros-jellege, ami ma is a város egyik jellemző 
vonása. 1875-ben megnyitotta kapuit a híres Keresztény 
Múzeum, amelynek 1882-től az új Primási Palota adón ott
hont. A századfordulón létesültek ugyan kisebb ipari üze
mek, de a város jelentőségét továbbra is közigazgatási in
tézményei és iskolái adták.

A trianoni békeszerződéssel a megye északi fele Cseh
szlovákiához került (elveszett a város mezőgazdasági hát
tere, s az egyházmegye túlnyomó része), de a két fél-me

gyéből kialakult Komárom-F.sztergom megye székhelye 
továbbra is Esztergom maradt. Л második világháború után 
az állam és az egyház közti viszony megromlása (Mind- 
szenty-per) idején a város fejlődése teljesen leállt. A megye- 
székhely 1951-ben Tatabánya lett. A pangás haszna, hogy 
a város kimaradt a szccreál-korszak nagy építkezéseiből, 
de a hatvanas-hetvenes évek városképromboló korszakát 
már nem tudta elkerülni.

A középkori Esztergom kerületei: 1. Királyi és érseki var. 2. Víziváros; 3. Királyi 
város: 4. Szentpál; 5. Szentkirály, 6. Szentistván; 7. Szentiázár; 8. Kovácsi; 9. 
újfalu: 10. Fenyőd; П. Örmény; 12, Szent Anna; 13. Hévíz; 14, Szenttamás; 
15. Libád; 16. Pelény; 17. SZentgyorgy: 18, Sziget; 19. Rakatta mai Párkány)

A középkori Esztergom -  mint afféle „nőtt" varos -  
két-három fontosabb település köré szerveződött városré
szek halmazából tevődött össze. E különböző jogállású és 
elnevezésű, a mainál jóval nagyobb területen fekvő kémle
lek összesége alkotta a középkori Esztergomot

A vár ( 1 -  A fontos vízi és szárazföldi útvonalak cso
mópontjában a Duna partján, kedvező átkelőhely fölött 
emelkedő Várhegy ősidők óta lakott hely volt. Az őskő- 
kortól (kb. 20,000 éve) minden, a Dunánátúl északkeleti 
részében élő nép megtelepedett rajta. Az időszámításunk 
kezdete előtti századokban a kelták megerősített telepe 
(.oppidum) volt itt, amelynek helyére a rómaiak erődít
ményt (castrum) építettek. A hadászatilag fontos ponton a 
honfoglaló magyarság is letelepedett, s Géza fejedelem az 
egykori római castrum maradványaiból kialakított erős
ségbe tette a székhelyét. István uralkodásától 250 éven át 
az esztergomi vár királyi székhely.

A Vár fő épülettömegei a XT. századvégére kialakultak. 
(A középkori állapotot lásd a l l  oldalon) Ezek a fő 
építmények, illetve ezek bővítései, átépítései határozták
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meg a Várhegy építészeti megjelenését az egész középko
ron át, Ilyen átépítésre került sor egy XII. századi tűzvész 
iiLán, amikor Ш. Béla (1172-1196) és Jöb érsek (1189-1203) 
teljesen újjáépítettek a királyi palotát és a püspöki szék- 
házat. A királyi palota ekkor nyerte el végleges formáját.

5, északi palota; 6. torony; 7. belső palotaudvar; 8, külső 
palotaudvar; 9. nyugati palotas2árny; 10. a káptalan monostora; k. konyha. 
Fent: Duna felőli nézet, elméleti rekonstrukció; Horváth István

A tatárok ezt az erős kővárat néni tudták elfoglalni, 
kivonulásuk után IV. Béla a királyi város polgárait a hegy 
északi felére telepítette, s ők sűrűn beépítették lakóházaik
kal ezt a területet. Amikor 1256-ban a polgárok visszaköl
töztek a királyi városba, ezeknek az épületeknek java ré
szét feltehetőleg elbontották.

A királyi székhely Budára költöztetését követően az 
érsekség használta az esztergomi palotát, amelyet a XIV.- 
XV. században (a vár egyéb épületeivel együtt) többszörö
sen átépítettek, s egyúttal a kornak megfelelően fejlesztet
ték a vár erődrendszeréi. A székesegyházhoz, amely két 
hatalmas tornyával az egész középkor folyamán a Várhegy 
kiemelkedő építménye, sőt az egész táj jellegzetes látképi 
eleme volt. művészi oldalkápolnákat építettek.

I X l-X ll.a r, ESS XV.ai.

I X llktc, □  -X Y LK.ltH i-m ri
jav. ei, xVi.tx.tiMM

A volt királyi palotát Telegdy Csanád érsek ( 1430-1 *49) 
góLíkus stílusban építtette át. majd Széchy Dénes (1440- 
1465) és Vitéz János (1465-1472) érsekek íletve Estei Ilip- 
polit ( 1489-1497) még egy traktussal megbővítve hatalmas 
palotává alakította. Nyugati homlokzatához zárterkélyes

A Vitéz-palota látképe a Duna felől: elméleti rekonstrukció: Hoiváth István

függőfolyosót, loggiát építtetett. Л palotának, és az emeleti, 
volt óriás-teremnek (a magyar királyok képeivel díszített 
lovagteremnek) jelentős maradványai kerültek feltárásra 
az utóbbi évek régészeti kutatásai során, amelyek alapján 
annak nemcsak egyes részletei. Iranern a lovagterem belső 
formája is rekonstruálható.

lelentős látképi eleme a Várhegynek a Bakócz érsek 
által a Szent Adalbert templom szentélyétől délre 1499 után 
építtetett nagytorony is, amely mindig szerepel а XVI, 
századi metszeteken

A Vár épületállományát már 1543-ban, Szulejmán ost
romakor jelentős károk élték; összedőlt a Szent Adalbert 
templom szentélye. A templom hajója, tornyai valamint a 
királyi palota és a Vitéz-féle palota az 1594-95 évi ostro
mokban pusztultak el. А XVI-XVII, században főleg az erő
dítések építése folyt: ekkor épült a déli és északi rondella 
valamint a keleti védművek. A vár 1761-ig még erődként 
funkcionált, császári katonaság állomásozott benne és 
korszerűsítette a modern hadviselés elképzelései szerint. 
1761-ben Mária Terézia visszaadta a várat Barkóczy l'erenc 
érseknek, aki 1763-tól az új egyházi közponi kialakítása 
és térnyerés céljából megkezdte a középkori épületma 
radványok, a keleti várfalak és a külső védművek szét
bontását. 1769-70-1 jen a munkák megszakadása után ki
sebb méretű barokk templom épült a Szent Adalbert temp
lom részben elbontott maradványai helyén.

Ezt a templomot а XIX század elején elbontották, és 
újabb nagyarányú tereprendezéssel kialakították az űj szé
kesegyház helyét, amelyet 1822 és 1869 közön Kühne!. 
Packh és Hild tervei szerint klasszicista stílusban építettek 
fel. Ezzel kialakulta Várhegy új formája; az épülethez észak

A Szent Adalbert templom alaprajza: 1. kórus a kanonoki s ta Hunokkal; 2. 
Porta Speciosa, a templom főkapuja (XII, sz, vége); 3- előcsarnok (Xll 
ХГП. sz.); 4. Szent Jerom os torony alatti kápolna; 5. Szent András torony 
alatti kápolna; 6. lépcsőtorony, ! 543-ban minaret épült rá; ~ északi elő
csarnok. Szent Lucia kápolna (1252); 8. Szentháromság kápolna (1397- 
ben már állt); 9. az őrkanonok lakása (XU1-XTV. sz..); 10. Bold ogságos Szűz 
kápolna (1396); 1Ï. Oltáriszentség kápolna (1391-ben már áll); 12. Vitéz 
Tános emeletes könyvtára (1465-72); 13. sekrestye és kincstár (Xl-Xll. sz,); 
14. Krisztus Teste kápolna (1384); 15. Boldogasszony (Bakócz) kápolna 
(1506-7); ló. Szent Kereszt (Nép-) oltár (1156)
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Л Mária Terézia állal építcH Szem István első vénám! templom és környe
zetének képe а XIX, század elején. (‘Mátlies János kiadványa, 1827.) A 
nem túl tetszetős templom előtt, a fasor mögött a Szent Adalbert szé
kesegyházdéli, a Bakócz-kápolna és az egykori előcsarnok közötti oldal
fala. amely ekkor még jóval a bolrvállak fölötti magasságig állt. Az ábra 
jói mutatja a Barkóezy korában megkezdett tereprendezés hatását, hiszen 
az új templom méterekkel a régi terepszint alatt áll. A régi és az új épület 
között látható a ma is meglévő kaszárnya.

felől a Szeminárium, keletről a két hatalmas kanonoki ház
tömb csaliakozik. Л bazilika megközelítése céljából a Vár
heg)7 keleti oldalán az egykori völgyei nagyméretű alagúttal 
és pincékkel beépítették, majd ezekre földtöltést hordva 
alakították ki az oszlopcsarnokhoz felvezető nagy rámpát. 
(Lásd: Horváth Aliz -  Pattantyús Á. Ádám írását)

A várpalota jelentős maradványait még a XVI-XVII, 
században földdel tömték be. Az 1934-38 között kiásott és 
helyreállított maradványok Árpád-kori világi építészetünk 
egyedülálló emlékei, egyúttal a mai napig a magyar mííem- 
lékbelyreállítási munkálatok mintaképéül szolgálnak, H 
munkák Lépőid Antal, Gerevich Tibor, Lux Kálmán és Géza 
valamint a méltatlanul elhallgatott és  elfeledett Várnai 
Dezső tevékenységét dicsérik.

Az 1900-as évek óta újra megindított régészeti kutatá
sok sok új adattal gazdagították ismereteinket az Árpád
házi királyok és a későbbi érsekek várpalotájáról. Ezen 
eredményeknek köszönhető, hogy megismertük a palota 
építési periódusait, s az egyes épületrészek funkcióit. Az 
építészeti párhuzamok és az új ismeretek felhasználásával 
készültek az itt bemutatott elméleti rekonstrukciós rajzok, 
és bízunk benne, hogy a további kutatások újabb leleteinek 
felhasználásával a jövőben -  a harmincas évek példaszerű 
anastylosisos rekonstrukciójához hasonló módszerekkel 
-  a késő középkori palota (amelynek mintegy kétharmada 
ma is áll!) még helyreállítható lesz.

Víziváros (vagy Érsek-város -  2.) -  A Várhegy lábánál 
a Kis-Duna ág és a Nagy-Duna partján az Árpád-korban 
az érsekség népei laktak. A település 1239-ben IV. Bélától 
kapott városi jogokat. Л Duna partján húzódó (jórészt ma 
is fennálló) városfalakat -  talán korábbi erődítmény nyo
mán Telegdi Csanád érsek (1330-1349) a  várhoz csatlako
zó  várost biztossá és erőssé építette, vaskos fa la k k a l és Igen 
erős tornyokkal erősítette -  az  egykorú forrás szerint.

A kis területű városban három templomról vannak ada
taink a középkorból (lásd az összesítő térképet):

a Szent László királyról elnevezett plébániatemplom, 
amelyet a XIV-XV. században többször is említenek; 

a mai plébániatemplom helyén, illetve 
a plébánia-épület helyén is egy-egy -  eddig ismeretlen

А/. esztergomi vár és a Víziváros látképe a Mekheme-dfcSámival és я pár
kányt (Bártan) török palánk várhoz vezető hajóhícklul (XVII. sz. metszet)

védőszentű -  templomról tudunk. Utóbbit а XVI. század
ban imaházzá alakították a törökök (Mekheme-dzsárai) 
Minaretjét а XVIII. században bontották el, amikor az épü
letet templommá, majd [akóházzá alakították át.

Az oklevelekben is említett középkori kőhazakból csak 
részleteket (főleg pincéket) ismerünk; ezek az ostromok 
során pusztultak el, de a török háborúk és a hosszú meg
szállás idején nemcsak pusztításról számolhatunk be. A 
jelentős erődítési munkák mellett (a Víziváros délkeleti 
részén ma is fönnáll három török rondella és egy sokszög- 
bástya) fontos polgári épületeket is emeltek. Az említett 
dzsámin túl a város északi végénél l 60> után épült Özicsdi 
Iiaclzsi dzsámija; átalakítva, minaretje nélkül ma is fönnáll, 
és egy dervis-kolostor is. Ugyanitt a hegy lábánál fakadó 
melegvizű forrásoknál hévízfürdőket is létesítettek; észa
kon, а XV. századi érsekeknek a vár vízellátását biztosító, 
vízimalommal hajtott vízemelő gépének túlfolyója mellett 
épített fürdőjük sokszorosan átépítve 1951 -ig működött. 
Délen az I.56O táján épült Rusztem p asa  fü rd ője  jelentős 
maradványai ma is fönnállnak két barokk házba beépítve, 
es a városfal külső oldalán volt a Kisfürclő, amelyet még a 
múlt század végén is használtak.

A középkori Királyi város (3 ) a Kis-Duna partján 
északon és délen a hegyekből lefolyó vizek által kialakított 
eróziós árkok, keleten egy, az Osdunából lel'űződött, el- 
iszapolódoit, régi Duna-ág által határolt, enyhén hullámzó 
felszínű, szigetszerűen elkülönülő területen, a fejedelmi 
vár védelmében alakult ki а X. század második felében.

Az államalapítás korában ez az egész terület még kirá
lyi birtok volt, amelynek északi negyede а ХП-ХШ. század
ban fokozatosan egyházi kézbe került. Л XI. századtól ár
kokkal majd palánkokkal, а XIII. századtól már városfal
lal védeti településnek ez az északi része eredetileg a kirá
lyi szolgáltató népek -  udvarnokok -  településrésze len, 
amelyet az északon nyíló Szent Lőrinc városkapu melletti 
Szent Lőrinc plébániatemplomról Szent Lőrinc kerületnek 
is neveztek. A kerület déli felén, a mai Széchenyi tér táján 
terült el a város nagy piactere, amely az Árpád-kori Magyar- 
ország legjelentősebb kereskedelmi gócpontja volt. Itt állott 
a középkorban a városháza, illetve a tér kiszélesedése táján 
a pénzverő kamara háza, az Árpád-kori magyar pénzverés 
központja is. (Lásd az összesítő térképet.) A tér délnyugati 
oldalán Szent Miklósról elnevezett plébániatemplom emel
kedett, amely elválasztotta a főteret a tőle délnyugatra, a 
Kis-Duna melletti vízikapuig terjedő halpiactól.
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Esziergom és Párkány dél felől az 1595. évi ostrom kezdetén, a Szenttamás hegy alatt a Királyi város látható. (Hans Sibmacher metszete)

A város déli, nagyobbik része több kerületre oszlott, 
amelyek általában egy-cgy plébániatemplom körül alakul
tak ki. Itt laktak a v á r o s  leggazdagabb, többnyire tá v o ls á g i 

kereskedelemmel, illetve finom kézműiparral (ötvösség) 
foglalkozó, s a latin nyelvcsaládhoz tartozó (belga, f rancia, 
olasz vagy vallon eredetű) polgárai. Közülük kerültek ki a 
városi tanács tagjai, akik már II. Endre királytól (1205-1235.) 
oklevélkiállító és pecséthasználati jogot kaptak. E kereske
dők ámcsamokai -  egykorú oklevelek tanúsága szerint -  
a tér deli oldalán, illetve az ide vezető utcákban álltak. 
Plébániatemplomuk a különféle mesterségek védőszent
jéről elnevezett Szent Péter templom lehetett. Ettől keletre 
álll a fe r e n c e s e k  Segítő Szűz Máriáról elnevezett temploma 
és kolostora, amely a város második legnagyobb temploma 
volt. Ebbe temették díszes V ö r ö s m á r v á n y  síremlék alá IV. 
Béla királyt és családját.

A latinusok negyedétől délkeletre álló zsinagóga körül 
a zsidónegyed következhetett; róluk mára XI. század elejé
től vannak adatok. Temetőjük azonban nem a templom 
körül, hanem dél felé, a városfalon kívül helyezkedett el.

A város déli feléről kevesebb adat maradt fenn Itt is 
több templom állott, s körülöttük kisebb, hasonló nevű 
kerületek szerveződlek. Közülük a johannita (keresztes) 
lovagok Szent Keresztről elnevezett temploma, konventje 
és ispotálya azonosítható a mai Rác templom környékére. 
A többi templomnak (Szent Jakab, Mária-Magdolna. Szent 
Egyed templomok, a templáriusok rendháza és temploma, 
illetve egy ismeretlen nevű templom) csak a helye isme
retes hozzávetőlegesen a régészeti leletek alapján; az okle
veles adatokkal való azonosítás csak esetleges feltárásuk 
után lesz lehetséges. Pontosan ismerjük viszont a délnyu

gatra nyíló Szent Pál kapu helyét. Ez a Jókai utca vonalában 
nyílt, s a vizesárkon épíiett faludon vezetett a Szentpál vá
rosrészbe. A város déli felében az okleveles adatok és a 
régészeti leletek szerint különféle mesteremberek (ková
csok. mészárosok, vargák, szabók, bőrmüvesek ) éltek, akik 
elvétve foglalkoztak földműveléssel is. Sokkal jellemzőbb 
azonban a város polgárságára a keleti hegy- és dombolda
lakon folytatott szőlőművelés.

A Királyi város romjai észak felöl az 1595 évi ostrom után. Klo'térben a 
Szent Lőrinc kapu tornya. (G. Houfnagel metszetének részlete)
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Esztergom és Párkány pusztulása 1595-ben (Domínicus Custos metszetének részlete)

A középkori királyi város a török háborúkban teljesen 
elpusztult. Úthálózata a régészeti adatok szerint más volt, 
mint az újkori városé. Kivételi csupán a piactér (főtér) és a 
halpiac képez, amelyek a inai Széchenyi és Pór Antal tér 
helyén feküdtek; ezek azonban a megfigyelések szerint 
jóval nagyobbak voltak a mainál. A régi úthálózat nyom
vonalára a régészeti megfigyelések mellett Claudio-Cogo- 
rano olasz hadmérnök 1595. évi térképe ad némi támpon
tot; erről a középkori utcarend nagy vonalakban leolvasha
tó. Az írott és tárgyi emlékek a városfalakon belül sűrű 
beépítésről tanúskodnak. Emeletes épületek főleg a város 
nyugati felében állhatták; az építkezések anyaga kő, vá
lyog, tégla és fa volt. A királyi város sűrű beépítettségét 
egyébként a törökkori városképek isigazolják. Különösen 
jó képét adja a királyi városnak déli nézetből -  még ép 
állapotában -  Hans Sibmacher. illetve északról -  már az 
1595- évi ostrom pusztítása u tán-G . Houfnagel metszete.

A Királyi városL külvárosok övezték. Délnyugatról köz
vetlenül csatlakozott hozzá a Szentpál városrész (4.). A 
település a régészeti adatok szerint a IX-X. századtól folya
matosan lakott volt. Első okleveles említése 1236-ból isme
retes. Ettől kezdve a török pusztításig gyakran szerepel az 
írott forrásokban. Magánszemélyek; az érsek, a káptalan 
és a szentkirályi keresztesek is birtokosok voltak itt. Plébá
niatemploma -  a mai Labor MIM üzem étkezdéje táján -  
Szent Pál tiszteletére épült, s már a tatárjárás előtt fennállt.

Szentpállóí délnyugatra, a Duna partján feküdt a 
Szentkirály városrész (5.) Ezt eredetileg Abonynak 
(Obon) nevezték. Л kívül egyenes, belül félkörives szen- 
télyzáródású, a XI. század elején épült plébániatemplo
mának maradványait és a körülötte elterült ХТ-ХШ, századi 
temető sírjait 1967-1981 között tárták fel a település néhány

Árpád-kori objektumával (házrészletek, tűzhelyek, árkok, 
kemencék stb.) együtt. A plébániatemplom közelében, a 
Duna partján az 1150-es években II. Géza a stefanita ispotá- 
lyos kanonkrend részére Szent István királyról elnevezett 
háromhajós, kéttornyú templomot építtetett. A mellette álló 
konvent és ispotály az önálló magyar ispotűlyos rend köz
pontja; fontos hiteles hely lett, s a település neve Abony- 
ról -  a templom védőszentje után -  Szentkirályra változott. 
A hiteleshely és ispotályos tevékenység mellett a keresz
tesek felügyeltek a szentkirályi dunai révre is. E külső vá
rosrész a török időkben végleg elpusztult; emlékét a Szent- 
királyi dűlő elnevezés őrzi.

Szentkirály és Szcmpál között terült el a Fehérvárra 
vezető út mentén Szentistván-falva (6 ), amely a Szent 
István első vértanúról elnevezett plébániatemplom után 
nyerte a nevét. E település a XIII. XIV. században beleol
vadt Szentkirályba. Szentistván és Szentpál szomszédja 
keleten Szentlázár (7.) volt. Ennek központjában a Szent 
Lázár templom és ispotály állt, amelyet történészeink 
szerint még István király alapított, szolgálatukra rendelve 
az augsburgi csatából megmaradt „gyászmagyarok” utódait. 
A templom és ispotály a Szent Lázár rendtől később a 
keresztesek kezébe kerüli, s a XVI. században pusztult el,

Szenilázártól keletre a Királyi városig terjedt Esztergom 
legnagyobb középkori külvárosa: Kovácsi (8.), A 1X-X, 
században már virágzó település az Itt dolgozó kovácsokról 
és más mesteremberekről kapta a nevét. E korai időszaká
ról a vasútállomás környékén feltárt gazdag régészeti lele
tek tanúskodnak. Az Árpád-korban már három templomát 
(Szent Mihály, Szent János és Szent Kozma-Damján) említik 
az oklevelek. Közülük az egyik (romjai a vasútállomás kö
zelében láthatók) biztosan megépült már István király kora-
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ban. Л templom alatt a X-Xl. század fordulóján színesfém 
(ezüst, bronz, cink) olvasztására használt kemencét, efölött 
pedig már a templomba temetett és Szent István dénárjával 
keltezett sírt tártak fel, Esztergom ugyanis a XI. század ele
jén meginduló ms gyár pénzverés központja volt; a pénzve
rők itt, Kovácsiban laktak, maga a pénzverde a XI, század
ban a várban, a XII-XIV. században pedig már a királyi 
városban működött. Kovácsinak a Királyi városig terjedő 
északi harmadát 1264-ben IV, Béla király a csúti premontrei 
kolostornak adományozta, ezen azt a részt a csűri monostor 
falujának is nevezték. Kovácsi maradék, nagyobbik részét 
1326-ban Károly Róbert a Királyi városhoz csatolta, s azzal 
együtt ez a rész a török pusztításig királyi fennhatóság alatt 
maradt, (1502-1519 között a Királyi várossal együtt Bakócz 
Tamás zálogában.)

Az elpusztult Kovácsi helyére a mai város a XIX-XX. 
században települt vissza. Kovácsi keleti szomszédja: 
Újfalu (Nova Villa -  9.), melynek fő épülete az 1231-ben 
már (ennállL Szent Domonkos lemplom és a domonkos- 
rendi szerzetesek kolostora. E kolostor lakója volt a keleten 
maradt magyarokat felkutató Julianus bdrát is. Magának 
Újfalu településnek középkori régészeti emlékei a hegy 
lábánál kerültek elő. Újfalutól északra a Királyi Város, a 
I íegyoldal és a Szenttamás-hegy között Örmény 111.), illet
ve a Szent Anna kerület ( 12.) következett. Előbbi a tatár
járás elűlti örmény kereskedők és mesteremberek lelepü 
lése volt. Plébániatemploma, amely a mai Esze Tamás utca 
táján állt, Keresztelő Szent János tiszteletére épült. A város
rész kiváltságos örmény kereskedői az egész ország terü
letén vámmentességet élvezlek. A tatárjáráskor megsemmi
sült kiváltságaikat IV, Béla 1243-ban megújította ugyan 
de a település később beleolvadt a tatárjárás után terjesz
kedésnek induló Szent Anna kerületbe: ez nevél az ágos- 
tonrendi szerzetesek 1272-ben alapított monostoráról nyer
te, amely a leüt (Bá|csy Zsilinszky út) nagy kányám Imánál, 
a Szent Tamás-hegy lábánál állt. A monostor melléül 1290- 
ben III. András király főiskolát alapított, amely a török 
pusztításig működött. A városrész fő birtokosa a káptalan 
volt. A főút északkeleti oldalán a XTV-XV, században a 
kanonokok díszes kőházai épültek. E kőházakból alakult 
háztömb körvonalai láthatók még a Cogorano-lélc, 1595 
évi térképen, a Királyi várostól északnyugatra

A Szent Tamás-hegy és a Kis-Duna közti Lenijeién, ahol 
a hegy lábánál (akadó hévízforrások vize tóvá szélesedett, 
(a mai Fürdő Szálló és a strandfürdő helyén) alakult ki 
Hévíz vagy Tapolca városrész (13 ). ín a tó mellett, főleg 
a hegy lábánál a kanonokok kőházai emelkedtek a II Béla 
felesége által a forrásvízre emeltetett nyilvános közfürdő 
(ba ln ea com m u n ia)  körül, amelyet később IV. Béla a 
szentkirályi kereszteseknek adományozott. Utóbbiak a 
fürdő mellett ispoLályl és Szent Erzsébet tiszteletére templo
mot építettek. Emellett állt egyéb házak szomszédságában 
Nagy Lajos király híres történetírója, Tótsolymosi Apród 
[ános küküllei főesperes kőpalotája is, A Hévíz tó lefolyá
sán a XIII. századtól a káptalan vízimalma működött

A Szent Tamás prépostság (14 j  templomát a XII 
század végen III. Béla király vagy |ób érsek az 1170-ben 
vértanúhalált halt Becket Szent Tamás tiszteletére építtette. 
A hegy Fokán álló templom kőiül a társaskáptalan hat kano-

nokjának házai, a keleti, lankás lejtőn jobbágyok telepü
lése, kertek és szőlők voltak. A Szenr Tamás hegy és a 
Várhegy közti völgyben keletkezett Libád (15.) település. 
Valószínűleg e városrész plébániatemploma volt az ökle 
veiben először 1331-ben szereplő Szent Ambrus templom, 
maga a település pedig az esztergomi káptalan birtoka volt

Petény (16.) városrész a Várhegytől északra, a Duna 
partján terüli el. Rajta keresztül vezetett a forgalmas közút 
a környék legfontosabb dunai átkelőhelyéhez, a híres 
kaka ti révhez (Kukat a mai Párkány város Árpád-kon előz
ménye volt) amelyet már az 1075-ben kelt garamszent- 
benedeki oklevél is megemlít), A vár su burbiu ma к ént sze
replő településen az érsek és a káptalan birtokai mellett a 
XIV-XV, századból magánosok kőhazairól is vannak 
adatok. Petényiül északra terüli el Zöldmezei Szent György 
prépostsága körül a Duna partján Szentgyörgymezó' (17 i 
városrész. A prépostségot, melynek temploma a mai plé
bániatemplom helyén állt, még а XII. században alapítot
ták, bár első hiteles említése csak 1230-ból ismeretes. Kéz 
detben négy, majd nyolc kanonokja voll, prépostja a főkáp
talanban az ötödik helyet foglalta el, s egyúttal székesegy
házi főesperes is volt,

Szentgyörgymezőn még egy Szűz Mária templomról 
is vannak adatok. Ez a település plébániatemploma lehe
tett. A településnek a ma I leépítet: területen túlnyúló részén 
folytatott ásatások során X-Xlli, századi lakóházak marad
ványait tárták fel az 1980-as évek elején.

A királyi várostól nyugatra lévő Szigeten П В.)а ben
césrendi apácák valószínűleg а XI. században alapított mo
nostora és temploma, mellette pedig kisebb település is 
létezett. A XV-XVIT században elpusztult építményeket 
1980-1984 között részben már feltárták. A háromhajós 
Árpád-kori templom mellett a monostor, annak udvarán 
egy temetőkápolna maradványai és egyéb értékes régészeti 
leletek láttak napvilágot, s egyúttal feltárták a mellette Volt 
településhez tartozó házak részleteit is.

A fentiekben a szorosan egymáshoz épük vűrosrásze- 
ket ismertettük röviden, Fcnyérd (Fenerd -  10. ) már kissé 
távolabb, a dombok között települt. A többi, még távolabb 
fekvő település (Bylle, Bajon, Részér, Úrkuta, Zamárd és 
Ákos palota), bár Esztergomhoz számították őket, különálló 
faluként feküdtek a tájban,

Esztergom városát valójában az elsorolt 18 település 
együttese alkotta. E jelentős középkori magyar várost azon
ban már 1526-ban komoly károk érték, majd a 150 éves 
Török uralom háborúi során úgyszólván teljesen elpusz
tult, s helyén egy kisebb jelentőségű város alakult újjá.

Azt hiszem, a fenti szűkszavú felsorolás is döbbenetes 
kcpeL ad a pusztulásról, amely a török háborúk idején érte 
városunkat — és Esztergom csak egy volt elpusztított tele
püléseink közül! Ha a puszta számadatok mögé odaképzel
jük a valaha volt intézményekben folyó életet, a művészeti- 
kulturális értékekei és a népességet, amely 150 éven át 
fokozatosan fogyatkozva hadakozott és nem volt lehető
sége a gazdasági és kulturális fejlődésre, akkor érthetjük 
meg igazán, hogy mit vesztettünk, s hogy e veszteségek 
kiheverlietetíenül. napjainkig hatnak.
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A Z  E S Z T E R G O M I  V Á R  V Á L T O Z Á S A I
A I I . , 13; 15. és 17. oldalakon  a  vár épületeinek alaprajzait 

mulatjuk be négy jellem ző történelmi periódusban.

A Várhegy középkori épületeinek összesített rajza (forrás: Magyarország 
Régészeti Topográfiája, 5, kötet: Horváth István Esztergomot ismertető 
fejezetének alapján)
a. / VARFALAK: A Ili. Béla által építtetett falakat, melyek nagyobbrészt

nem a korábbi, Géza és István-korabeli falak nyomvonalát követték. 
Telegdy Csanád érsek (1330-19) Újíltatsa fel, és 0 j tornyokkal egészí
tette ki. Ekkor épültek a dunai oldal folyamatosan ftitő fala elé azok 
az első helyiségek, amelyek később Szédiy Dénes érsek (1440-65) 
által kiegészített formában a VitézJános-palota alsó szintjét alkották.

b . / BUDAÍ TORONY: Telegdy Csanád érsek építtette a külső várkapu
védelmére. A korabeli metszetek szerint a torony az ostromokat je
lentősebb károsodás nélkül vészelte át, s 1727-ben még teljes magas
ságában állt. Л XVIII. sz. második felében felső szintjét lebontották, 
majd a Bazilika építését megelőző tereprendezéskor eltemették.

c . / KELETI RONDELLA: A rondella 154.3 előtt olasz hadmérnökök tervei
alapján, a Szent Tamás hegyen Lévő erődítmény (török nevén Tepe- 
delen, vagyis Fejlyukasztó) ellensúlyozására épült. A keresztény fel
mentő seregek 1594-95. évi ostromai során erősen megrongálódott, 
déli oldala kiomlott, de 1727-ben még állt. A XVIII, század második 
felében emeleteit lebontották, а XIX. század elején eltemették, 

d J  ÉSZAKI RONDELLA: А XVI. században n törökök (Színűn mester 
len e?) építették: az 3595. évi ostromot ábrázoló metszeteken már 
szerepel. Felső, három métermagas részéi 1882-ben visszabontották, 

e./ ALSÓ BÁSTYA: A gyalogkaput, azű n . macskakaput magába foglaló 
bástya 1595 előtt épült. Belső helyiségeit később földdel töltöttek fel. 

i.t VÁRKAPU: A vár bejáratát ellenőrző hármas kapuból és kapu szoro
sokból álló védműből ma marosak a két belső kapu látható; a legbel
sőt és legrégebbit a felső várfalakkal együtt 1821-22-ben lebontották.

g. /NAGYTORONY: A rusztikus kváderkő falú, támpilléres tornyot 1499
előtt Bakóez Tamás építtette. Az 1595. ovi ostrom során megsérült, 
ezért a vár visszafoglalása után (1595-1005 között) lebontották.

h. / KELETI VÉDMŰVEK; A várkaputól a Etcgyoldal keleti oldalán az
északi rondelláig futó árkot Várday Pál érsek (1526-49) ásatta. Ег: 
később, de még 1595 előtt a törökök kifalazták, majd a vár vissza
foglalása után a keresztény csapatok korszerűsítették. Barkóczy és 
Rudnay érsekek 1763 és 1822 között betenteitettck.

i. / ALAGUTAK
j•/ FEJEDELMI PALOTA: A Géza fejedelem által építtetett palotát István 

a Várhegy déli csücskén -  nagyjából ma is látható romok helyén -  
állott palotája elkészültekor az érseknek adományozta, aki azt az 
érseki palot3 fölcptiliéig használta. Ezután a Szent István préposiság 
tulajdonába került. Pusztulására a XV1-XV1I. században, elbontására 
a XíX. század első felében került sor.

k./ SZENT ISTVÁN PROTOMÁRTÍR TEMPLOM: A Várhegy legkorábbi 
templomát minden bizonnyal Géza fejedelem építtette: itt keresz
telhették. és talán itt is koronázták meg István királyt. A XV1-NVH, 
századi metszeteken még ábrázolt templom az 1595. évi ostrom során 
súlyosan megsérült, romjait 1821-ben hordták el. A korábbi terepszint

lesüllyesztése miatt Xolnay László 1957-ben a templomnak már sem
milyen nyomát nem találta.

l. / KIRÁLYI, MAJD ÉRSEKi PALOTA; A Várhegy déli peremén István király
építtette az első palotát. Ennek helyén -  a korábbi falak lebontása 
után -I I I . Béla és utódai építtettek új palotát, melynek romjai részben 
ma is láthatók. A lakótorony, a várkápolna és a kisméretű belső vár 
udvar koré épített néhány kisebb helyiség, valamint a külső udvar 
Dunára nézőoldalán állott lovagterem épülete 1256-ban került királyi 
adományként végleg az. érsek birtokába. A lakótorony tetejét az 1543. 
évi török ostrom előtt lebontották, s a boltozaton ágyúállást ala
kítottak ki. A boltozat a lövések lökéseitől beomlott. A palota épületei 
az ostromot jelentősebb károsodás nélkül vészelték át. hiszen mind 
a leírások, mind a keresztény felmentő sereg 1594-95- évi ostromait 
ábrázoló metszetek épségben mutatják. Л palota teljes pusztulására 
a fenti két év Ostromaiban került sor. A felmentő sereg a sérült falakat 
lebontotta, és a lakótorony megmaradt alsó szintjein s a kápolnát 
feltöltötte. hogy az így kialakított földbástyán ágyúállásokat létesíthes
sen. Ezeket tárták föl és állították helyre 1934-38 között.

m. / SZENT ADALBERT TEMPLOM: István király a nevelőjétől elnevezett 
bazilikát 1001 és 1012 között építtette. А XII. század utolsó harmadá
b a n -III . Béla uralkodása idején -  tűzvészben elhamvadt templomot 
lob érsek 0 185-1204) építteti újjá. Jelentős átépítésre és bővítesre 
Telegdy Csanád érseksége idején keiül soi. Az 1543. évi török- ostrom 
során szentélye leomlott, a templomot a győztesek kifosztották és -  
Szinán mester tetves alapján -  dzsámivá alakították.
1594 május 9-én a templomban tárolt lőpor felrobbant, de a falak 
még jó másfél évszázadig állottak. Épségben maradt a Bakóez-ká- 
polna és a díszkapu is, a nyugati tornyokkal.
A romos épület északi mellékhajóját 1703-ban Barkóczy érsek bom
lana el, a déli maradványok periig a Bazilika építésének estek áldo- 
zantl. Az időközben földrengés által összedöntötr nyugati homlokzat 
a díszkapuval együtt elpusztult.

n . / ÁRPÁD-KORI ÉRSEKI PALOTA: Л palota pontos építési ideje isme
retlen. de valószínű, hogy a XI. századra tehető. Az épület nyugati, 
Dunára néző homlokzata az 1595. évi ostrom idején leomlott. Az 
ezután kijavított épület az 1756-os térképen még szerepelt, s csak 
1821 márciusában bontották le.

o . / KÁPTALANIIÁZ: Az Árpád-kori épület az 1.685. évi ostrom során
sérült meg. ezután azonban kisebb változtatásokkal még kijavították. 
AXV1II. század közepén liizérlaktanya volt. 1822-ben a tereprende
zés miau lebontották; nyoma sem  maradt.

p. / PRÉPOSTI HÁZ: A káptalan, élén álló nagyprépost háza a XIII. század
ban épülhetett és 1763-65 között pusztult ei.

г./ VITÉZ JÁNOS FÜGGŐKERTJE: Л Bonfini tudósításaiból ismert torony 
és kenős kert valószínűleg erősen megsérült az 1543- évi török ostrom 
alatt, alapfalai 1756-ben még megvoltak.

s . / EGYÉB ÉPÜLETEK: А XVII!. században átépíteti -  vagy középkori
alapfalakra épített -  kaszárnya a várban szolgáló katonaság tiszti és 
legénységi laktanyája volt. Az Árpád-kori királyi palota dunai hom
lokzatánál, az udvar felőli traktusban ugyancsak ekkor építették a 
kaszárnyaépületei. amelynek a helyreállítása folyik

t. / VÍZELLÁTÁS
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