
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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AZ ESZTERGOMI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSI SZAKASZAI
NAGY EMESE ÉS HORVÁTH ISTVÁN KUTATÁSAI ALAPJÁN

Andreas Krey hadmérnök térképe 1756-ból

A betűjelek megegyeznek a középkori állapotot rögzítő rajzon szerep
lőkkel, az alábbi kiegészítéssel
и./VITÉZ JÁNOS KÖNYVTÁRA (a megmaradt földszinti helyiség)
V, KASZÁRNYA, melynek felújítását jelenleg végzi az OMvH.

z./ BAKÓCZ-KÁPOLNA, mely az ostromokat nagyobb sérülések nélkül 
vészelte át.

Látható még a térképen a székesegyház díszkapuja a Bakócz-kápolna 
északír) ti gáti sarka mellen, továbbá a III. Béla-kori lakótoronyból és a 
várkápolnából összegyalult (Mdbásry?, (1)
A rajzot az eredeti alapján Rabb Péter készítette
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