
Ludwig von Rémyi, majd Paul Kühnelt bízta meg a tervek 
elkészítésével, melyekből a Barkóczyéhoz hasonló méretű 
és elrendezésű palota bontakozott ki. Az előkészítéshez 
szükséges bontási és  tereprendezési munkákat 1820-21- 
ben végezték el. Minden épületet, romot és töredéket -  a 
Bakócz-kápolna kivételével, amelyet szétszedtek, s meg
fordítva és a XIX. századi épület szintjére süllyesztve beépí
tettek a bazilikába -  eltüntettek, sőt a Várhegy korabeli 
terepszintjét is jő tíz méterrel lejjebb szállították.

Ezzel nemcsak magukat a romokat semmisítették meg, 
hanem annak lehetőségét is, hogy egy újabb ásatás során 
további részletek kerüljenek elő. A Várhegyről letermelt, 
több tízezer köbméter földet a Bazilika előtti rámpa feltöl
téséhez használták Fel, így annak kutatása is lehetetlen.

Ez az időszak -  véleményem szerint -  Esztergom kul
túrtörténetének legsötétebb fejezete. A török és Habsburg 
csapatok végül is idegen földön, az ellenség legyőzésének 
szándékával, mintegy mellékesen rombolták le a közép
kori emlékek nagy részét, ez azonban nem áll az érseki 
építkezésekre, amelyek során néhány hónap alatt tervsze
rűen pusztítottak el mindent, ami addig fennmaradt.

Hogy mégsem pusztult el mindez nyomtalanul, az a 
várat és a várost fölmérő hadmérnökök mellett három egy
házfi; Klimó György kanonok, Széles György, a Bakócz- 
kápolna lelkésze és Máthes János, az érseki építkezések 
felügyelőjének érdeme.

A Várhegy középkori épületeinek pusztulása a XIX, 
század közepén megállt. Az eredeti terveken szereplő, az 
Bazilikát kétoldalról közrefogó érseki palota nem épült 
meg, így maradhatott fenn a királyi palota ma is látható 
része. 1934-38 között ennek feltárása és rekonstrukciója 
megtörtént, s ennek során a korabeli királyi és érseki udvar 
életére, művészetére fényt derítő részletek kerültek nap
világra. Azóta jelentős építészeti bevatkozás nem történt, 
leszámítva a hetvenes évek elején meghirdetett tervpályá
zatot, ez azonban annyira „korszerű” és „érzékeny” módon 
kezelte az épületegyüttest, hogy szólni sem érdemes róla. 
Akit érdekel, a Magyar Építőművészet 1973/2 számában 
megtalálhatja.

Egyetlen kisebb építkezés folyik jelenleg a Várhegyen; 
a Mária Terézia uralkodása idején épített kaszárnya hely- 
reállítása. Érdekes szereposztásnak lehetünk tanúi e mun
kák során. Az évtizedek óta a középkori Esztergom emlé
keit kutató régész rátalál az eddig csak korabeli leírások 
alapján ismert Vitéz-palota maradványaira, munkatársaival 
elkészíti az elméleti rekonstrukció vázlatait, az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal pedig felújítja és kiegészíti ~ nem 
a palotát, hanem a helyén álló barokk kaszárnyát. Egy 
egyedülálló lehetőség, a csak töredékeiben fennmaradt 
magyarországi gótika és reneszánsz ötvöződésének egyik 
legszebb, ráadásul bizonyos részleteiben pontosan rekon
struálható emléke helyett a meglévő és önmagában teljesen 
érdektelen épületet választották. A XVIII. század első felé
ben ugyanaz a Habsburg hadmérnöki kar, amely a kaszár
nyát építette, robbantotta fél a magyar várak legtöbbjét. 
Exmek állít emléket a Műemlékvédelmi Hivatal.

Vukov K o n stan tin

AZ ESZTERGOMI 
PALOTA

REKONSTRmCIÓJA

Az esztergomi vár a magyar régiségtan és műemlékvéde
lem számára kiemelkedő fontosságú hely. A XVII. század 
végén császári garnizon színvonalára süllyedt maradvá
nyok megőrizték a nagyszerű műit nyomait, amelyek feltá
masztása jelen korunknak is feladatot ad. E maradványok
ban az itt megkoronázott országépítő szent király, I, István 
és hitvese, Bajor Gizella környezetének a korok folyamán 
kiteljesedett, majd elváltozott építészeti örökségét tekint
hetjük. A műemlékvédelem szakmatörténetének példaér
tékű fejezete számunkra az 1934-38 közötti ásatások és 
helyreállítások megvalósulása. E tevékenység méltó foly
tatása az aprólékos régészeti megfigyelések, kutatások 
nyomán feltárt palotaszárny rekonstrukciója, (A palota 
alaprajzi változásait lásd a 10-17. oldalakon.)

A kutatási eredmények szerint a kaszárnya épület rejti 
magában a Bonfini által is megörökített híres, Vitéz János- 
felé ebédlőterem és a Szibilla-kápolna maradványait. A 
kaszárnya udvari fala majdnem teljes magasságáig közép
kori. A falban a kutatás XV. századi ablakfülkéket és a hoz
zá tartozó padlózat tégláit azonosította. Szerencsére az úgy
nevezett őrszoba fölött még eg)/ in situ gótikus ablakszem- 
öldökkő is megmaradt. A sarkokon átmetsző körtetagos 
proíllozású. egyenes záródásű ablak szerkeszthető ki. Az 
ablakfülkék közt van keskenyebb ( 1,99 m) és szélesebb 
(2,6-3 m). A szélesebbekben valószínűleg két szárkővel 
osztott ablakok voltak. Megmaradt a nagyterem déli abiak- 
íülke-bélésének egyik fele.

Az udvari homlokzaton az őrszoba bejáratától kétoldalt 
a magánlakosztályok felé vivő ívezet mellett két vaskos tartó
pillér áll. A mögöttes épület szerkezete nem indokol sem
miféle megtámasztást. Az alacsonyabb pillér a felmenő fal
ban lévő nyom szerint folytatódott felfelé, a magasabb 
pedig, amelyhez egy barokk kémény tapadt, a mostani 
gerinc fölé emelkedik, és a XIX. századi rajzokon, s ma is 
egyértelműen ferde lezáráséi, mintha boltváll lenne.

Az udvari, vagyis keleti fal belső felületén a téglapadló 
fellelése melleit a szintekre és a födémszerkezetre pontos 
adatot nyújtanak a kibontott égésnyomos gerendafészkek. 
Ezek átlagosan 40-45 cm szélesek és magasak, kb. 30-35 
cm mélyek, s egymástól való távolságuk átlagosan 1,2 m. 
így a középfőfalig 35-40 cm élhosszú, közel négyzetes ke
resztmetszetű fagerendek hidalták át a mintegy nyolc méte
res fesztávot. A gerendafödém és a padlótéglák közt kb. 
40 cm hely van, ezt töltötte ki a másodlagos szerkezet és a 
padozat, A Dunára néző fal legfeltűnőbb elemei a lesles 
támpillérek. A fal olyan vastag, hogy szerkezeti szempont
ból nem is lenne rá szükség. Délről a harmadik támpillér 
teteje nyolcszög keresztmetszetű, rajta az élekre helyezett
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konzolgerendákkal. Archív fényképeken ugyanilyen átme
net látszik a negyedik támpilléren. A második és harmadik 
támopilléren in situ maradt, betört konzoltartók láthatók. 
Ezek, és a támpilléren lévök egyformán 45 cm magasak. 
A függőfolyosó konzolok között van, amelyikből két. egy
másra helyezeti kőelem maradt. Az udvari falból megismert

A kutatási eredmények szerint a kaszárnyaépület rejti 
magában a Bonfini által is megörökített híres, Vitéz János- 
felé ebédlőterem és a Szibilla-kápolna maradványait. A 
kaszárnya udvari fala majdnem teljes magasságáig közép
kori. Л falban a kutatás XV. századi ablaki Ilikéket és a hoz
zá tartozó padlózat, tégláit azonosította. Szerencsére az úgy
nevezett őrszoba fölött még egy in situ gótikus ablakszem- 
öldökkő is megmaradt. A sarkokon átmetsző körtetagos 
profilozásű, egyenes záródásé ablak szerkeszthető ki. Az 
ablakfülkék közt van keskenyebb ( 1,99 m) és szélesebb 
(2.6-3 m). A szélesebbikben valószínűleg két szárkővel 
osztott ablakok voltak. Megmaradt a nagyterem déli ablak- 
fülke-bélésének egyik fele.

Az udvari homlokzaton az őrszoba bejáratától kétoldalt 
a magánlakosztályok felé vivő ívezet mellett két vaskos tám- 
pitlér áll. A mögöttes épület szerkezete nem indokol sem
miféle megtámasztást Az alacsonyabb pillér a felmenő fal
ban lévő nyom szerint folytatódott felfelé, a magasabb pe
dig. amelyhez egy barokk kémény tapadt, a mostani gerinc 
fölé emelkedik, és a XIX. századi rajzokon, s ma is egyér
telműen ferde lezárási), mintha bollváll lenne.

Az udvari, vagyis keleti fal belső felületén a téglapadló 
fellelése mellett a szintekre és a födémszerkezetre pontos 
adatot nyújtanak a kibontott égésnyomos gerendafészkek. 
Ezek átlagosan 40-45 cm szélesek és magasak, kb. 30-35 
cm mélyek, s egymástól való távolságuk átlagosan 1,2 m. 
így a középfőíalig 35-40 cm élhosszú, közel négyzetes ke
resztmetszetű fagerendék hidalták át a mintegy nyolc méte
res fesztávot. A gerendafödém és a padlótéglák közt kb. 
40 cm hely van, ezt töltötte ki a másodlagos szerkezet és a 
padozat.. A Dunára néző lal legfeltűnőbb elemei a testes 
támpillérek. A fal olyan vastag, hogy szerkezeti szempont
ból nem is lenne rá szükség. Délről a harmadik Lámpillér 
teteje nyolcszög keresztmetszetű, rajta az élekre helyezett 
konzolgercndákkal. Archív fényképeken ugyanilyen átme
net látszik a negyedik támpilléren. A második és harmadik 
támpilléren in situ maradt, betört konzoltartók láthatók. 
Ezek, és a támpilléren lévők egyformán 45 cm magasak. 
A függőfolyosó konzolok között van, amelyikből kél, egy
másra helyezett kőelem maradt. Az udvari falból megismert 
padlószint kivetítésével megállapítható, hogy hány ilyen 
kőelem feküdt egymáson.

A helyükön maradt töredékek mellett a kőtárban vagy 
a feltárások során megtalált leletek értelmezhetők. Dr. Hor
váth István ásatásai a várlejtő átvágása során napvilágra 
hoztak egy nagyméretű, ékben végződő konzolkövet. A 
falban maradó részének megmunkálása mutatja, hogy alul 
helyezkedett el. Méretében és  formájában a meglévő zárt
erkély indítóköveivel azonos. Mivel ott mindegyik alsó 
konzol a helyén van, biztosan kijelenthető, hogy még egy 
zárterkély létezett: ezt archív fotók is igazolják. A várlejtő 
esésvonalában, de már a tövében egy zárókődarab is előke
rült; lelőhelye indít arra, hogy a zánerkély boltozatával

hozzuk kapcsolatba. Anyaga 
nem vörös márvány, hanem 
fehér mészkő; elképzelhető, 
hogy a loggia részben vörös
re festett kövekből is épült, 
vagy a kő az űn. Szibilla-ká- 
polnához tartozott.

Várnai Dezső azonosított 
több íves, festett felületű kő- 
idoinot, amelyek egy közel 
2,5 m átmérőjű körívvel zá
ródó, élszedett nyílás alkotó
részét voltak. Ezekéi koráb
ban az erkélyfolyosó árkád

jainak vélték, de a loggia szétrombolása utáni metszeteken 
látható íves átjárókról van szó. Erre Vajdahunyad jó analó
giát ad. Az átjárók az erkélyek közötti felső falfelület köze
pén voltak. Mivel három ilyen átjáró volt (Custos, Houfna- 
gel metszetein), így négy erkély jöhei szóba, éppen a ma 
is álló támpilléreken.

A függőfolyosó megmaradt konzolja a kaszárnya épülete cló'tti falon

Az európai, íves famennyezetű termekben megjelenő 
címer vagy állatfej-motívum ( Augsburg, München, Padova, 
Vicenza) indított arra. hogy a kőtárban ilyen darabokat ke
ressünk. Sikerült is három címerpajzsos konzolkövet talál
ni, amelyeket a kaszárnyában volt'lakószoba к válaszfalai-

A nagyterem mennyezetének rekonstruált képe a fa kazettákkal (analó
giák alapján) és a konzolokkal <leletek alapján).
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nak bontásakor találtak. A negyedik kő 1988-ban. került 
elő a múzeumi új feljáró falépcső melletti, azaz a keleti 
határolófalból. A konzolkövek a falba voltak beépítve, felső 
síkjuk pedig a falon vállat képezett, ahogy erről a megma
radt festéknyomok árulkodnak. Az analógiák alapján a tető- 
szerkezet talpgerendája feküdt fel ezekre a konzolokra.

A források beszámolnak az esztergomi érseki palota 
nagyterméről és az ehhez szorosan kapcsolódó, a Dunára 
néző függőfolyosóról és a mellette lévő Szibilla-kápolnáról. 
(Bonfiní, Lubenau, id. St. Gerlach, stb.) A nagyterem, a füg
gőfolyosó és a humanista kápolna építészeti együttest képez. 
E három elem egyenként külön vonalon kristályosodott ki, 
s itt ezek egyesítése jött létre. Ez az építészeti kompozíció 
Buda és Vajdahunyad nélkül nem képzelhető el.

A kaszárnyaépülettel azonosított esztergomi nagyterem 
egykorú leírásait Dr. Horváth István régészeti kutatásai iga
zolták. A maradványokból azonosítható alaprajzi terjede
lem 47x 16-17 méter. Mivel sem pillér, sem oszlop nem 
volt benne, így lefedésének módja kulcskérdés az egész 
terem értékelésében. Véleményem szerint a nagyterem fölé 
hatalmas fadonga mennyezet borult, amelyet kazettás be
osztással, aranyozott rózsákkal díszítettek. Igazolásul id. 
Stephan Gerlachot idézem: „... oben  mit ein er vergüldeten 
Bühnen... "A Bühne szó egyértelműen nem sík mennye
zetre vonatkozik. (Bühnen -  bolloziri, Himmel bühne -  ég
bolt, ein Fass bühnen -  hordót dongálni.) Az ábrázoláso
kon a tetőteret 3 nagy ablak világítja be; ezek nyilván nem 
padlásablakokként szolgállak. Fennmaradtak címerpajzsos 
konzolkövek, melyekre a mennyezet szerkezete támasz
kodhatott.

Esztergom és Buda kapcsolata fontos abból a szem
pontból, hogy Zsigmond palotájának nagyterme a padovai- 
hoz vo)L hasonló. Márpedig a padovaí il Salone is fadongás 
tér (21x80 m), A .két esztergomi építtető, Széchy és Vitéz, 
ismerték a budai palotát. Vitéz személyesen látta a padovai 
termet, és járt a híres frankfurti Kaisersaal ban, ahol 1454- 
ben a birodalmi gyűlésen beszédet mondott. A Kaisersaal- 
nak akkor felkoríves-dongás kazettás famennyezete volt.

Szerkezetileg a nagy fesztávú terek fedésére alkalma
zott íves famennyezet kétféle lehet; nyeregtetős fedélszék
kel egyesített, és ívesre hajlított gerendázatból képzett. Ez

Az azóta átépüli frankfurti Kaisersaal a XVII. sz. elején

utóbbi csak Itáliából ismert nagy fesztávra; nem támaszko
dik rá tetőszék, hanem külső formája is íves (emiatt ólom
lemez héjalásúak), miként Padova, Vicenza is példázza. A 
tipikus és a hazai gyakorlatban is ellcrjedl szerkezet a nye
regtető torokgerendái, dúcai, könyökfái által kialakított 
sokszögformából adódik. Félkör vagy csúcsív vezérgörbe 
alakítható ki a megfelelő gerendák ívesre faragásával, illet
ve kismérvű hajításával vagy segédfák betéteiével. F. nyers 
szerkezeti főállások sűrű sorozata optikailag is íves 
mennyezeti hatású teret eredményezhet (Poitiers, Hága, 
Lübeck), de bedeszkázásukkal egyértelmű a belső tér meg
jelenése (Blois, Reims, Rouen, Köln, Frankfurt, Nürnberg) 
A szerkezet alkalmazása а ХОТ. század egyházi épületeitől 
halad a reprezentációs építészet felé (városházák, paloták). 
Legnagyobb hatással volt a párizsi Palais nagyterme és az 
avignoni pápai palota Grand Tinel-je. Zsigmond ezek isme
retében alkotta meg a nagy budai palota koncepcióját. A 
királyi építkezés hatással volt a főurakra, ez történt Vajda
hunyad és Esztergom esetében is. Ma leginkább Esztergom 
kutatható és értékelhető, s elmondhatjuk, hogy a Vitéz
palota a korabeli építőművészet élvonalába tartozott.

A nürnbergi Városháza nagyterme (a városi inűemlékfelügyeleli hatóság 
archívumából, Haygis úr szívességéből)

A függőfolyosóra amelyet nem egészen helyesen 
loggiának is neveznek, a nagyteremből három ajtó nyílott 
a metszetek tanúsága szerint, miként Vajdahunyadon, a 
legközelebbi analógián (Houfnagel. Custos metszetei). Л 
folyosó célja az am bulacra: le-föl sétálás közben kis cso
portokban beszélgetni. A folyosó konzolsoron nyugodott; 
boltozott volt ( lombdíszes), valószínűleg zárt jellegű. Ezt a 
folyosót helyenként támpilléreken ülő zárterkélyek 
szakították meg. Számukat pontosan nem mdjuk, logikailag 
4, de eddig bizonyíthatóan kettő. (Bonfini: am bulacra cum 
duplici podio. Poor Mihály vallomása Esztergomról az egri 
káptalan előtt: két Er kél). A zárterkélyes függőfolyosót a 
maradványok alapján a padlónívóig hitelesen rekonstruál
hatjuk: sűrű konzolsoron nyugodott, sík kőlem ez 
padozattal (Sully sur Loire, Lipnice n. Sázavou, Prága 
Ulászló terem elődje). Esztergomban a nyolcszög három 
oldalával zániló hasáb a zárterkély s alátámasztó konzolsor 
tartotta az éleit, ellentétben más európai, sőt a mintakép 
vajdahunyadi példával (Avignoni kapuk, Nürnberg- 
Sebaldus-Chörlein, Kiríná Hóra Ilrádek, stb.) Talán a XIV.
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századi gyakorlathoz való visszanyúlás? Mindenesetre a 
függőfolyosóval azonos, egységes szerkezeti gondolkodás 
megnyilvánulása

A Szibilla-kápolnáról keveset mondhatunk; inkább 
feltevéseink vannak. Tudjuk, hogy közel szabályos négyzet 
alaprajzú (8x8 m), valószínűleg csillagboltozatos. (Rund 
hem m  geweiht -  Lubenau) A Duna felőli homlokzaton a 
sarkon egykor támpilíérek emelkedtek.

Ezeknek szerkezeti szükségből, a boltozás gyámolítá- 
sára fel kellett futniuk a homlokzaton az ereszig. Kialakítá
suk fiatornyokhoz lehetett hasonlatos. A kápolna oromzat
tal forduli nyugat felé (Slat und Schloss Gran-metszet). A 
két fiáié között húzódhatott éppen a loggia vonalának foly
tatásában kőrácsos vagy öntöttvas rácsos erkély. A kápol
nába a források szerint a földszintről vezetett lépcső s 
onnan közvetlen átjárás volt a nagyterembe.

További ismereteket a Vitéz-palotának nevezett XV. 
századi esztergomi érseki palota rekonstrukciójához a 
dunai lejtő további kutatásától remélünk, de az ismert for
rások űjra-és újraértékeléséről sem mondunk le.

A nagyteremmel szomszédos épületrészekkel való 
kapcsolat feltárása befejezéséhez közeledik. A terembe 
intarziás kőpadlás előcsarnokon át lehetett belépni. Külön 
szobából nyílt a valószínűleg zenészek elhelyezkedésére 
szolgáló karzat feljáró falépcsője és itt történhetett a lako
mák tálalásának előkészítése. A nagy konyha a földszinten 
-  egy emelettel lejjebb -  működött, hatalmas piramidális 
kürtő emelkedett föléje, hogy a sütések parazsának hőjét 
és  a füstöt kiszívja.

fól elkülöníthetők a teljes palota funkcionális egységei: 
a magánlakosztályok, a magánkápolna, a gazdasági-kiszol
gáló részek, és a reprezentációs szárny. Ez utóbbinak leg
fontosabb része a Vitéz-palotának nevezett nagyterem.

Szerző Prokopp Máriával és Horváth Istvánnal együtt 
elkészítette az egykori lakótorony, a Fehér-ioronyr tudomá
nyos feldolgozását (1990) és ennek alapján további lehető

ségek nyílnak a Luxék által megkezdett helyreállítás folyta
tására. 10 cm-es pontossággal rekonstruálhatók a boltoza
tok, s így helyreáll na az eredeti belső térélmény. A lakóto
rony mintegy' 3 méterre] megnőne, toronyszerű tetőszékkel 
való lefedése pedig nemcsak finomítaná a Vár megjelené
sét. hanem az eddigi lapos lelő helyett biztonságos védel
met jelentene.

A régészeti kutatások eredményein alapuló építészet
történeti és építéstörténeti tanulmányok lehetővé teszik a 
Vitéz-palota elméleti rekonstrukcióját, s ennek alapján a 
helyreállítás irányelveinek kidolgozását.

Az elméleti rekonstrukció egyes elemei egymásra 
épülnek, sorrendjük hierarchikus. E hierarchia szerinti eljá
rást a történetileg megfogható építési periódusonként meg 
kell ismételni. Az első elem egyértelműnek tűnik: sokszor 
elkerülhetetlen az alapos épületkutatás, falkutatás, ásatás, 
amely rávilágít az építés történetre, a maradványok igazi 
mondanivalójára. A hangsúly ekkor a műemlék dokumen
tum-jellegén, s nem a művészeti értékén van. A második 
elem az objektum alapos ismeretén, a kutatási eredményiek 
földolgozásán, értelmezésén és a történeti építési eljárások 
tanulmányozásán alapul. A harmadik elem eleve hipoteti
kus, ezért valójában minden elméleti rekonstrukció több 
változatban készíthető, Az analógiák felkutatása, és a kor 
és környezet szellemiségének tanulmányozása jó közelítés
re ad reményt az egykori művészeti produktum, vagy 
történeti érték rekonstruálásához, és mindenképpen több
szólamú tudományos felkészültséget illetve több tudo
mányág -  és tudós -  együttműködéséi feltételezi.

Az egykori esztergomi érseki palota tudományosan 
alátámasztott kutatása és az ezen alapuló értékelés arra 
inspirál minket, hogy ne elégedjünk meg a mai, (talált) 
állapottal, annak puszta állagmegőrzésével, hanem a re
konstrukció irányába lépjünk. Ennek komoly indoka, hogy' 
az épület mai formájában csupán kaszárn ya , s ilyenkép
pen nincs az a gazdag mondanivalója, mint azon épület
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kifejtésének (helyreállításának), amely ezt a maradványt 
magába foglalja. A kutatás és az elméleti rekonstrukció 
során leszürődtek az irányelvek a vitathatalanul szükséges 
műemléki helyreállítási munkához. A megkülönböztethe- 
tőség, leolvashatóság és reverzibilitás az új hozzátételek 
vezérelve.

A XV. század végi állapotot azért célszerű alapul venni 
a tervezéskor, mivel ez a periódus az összes történeti álla
pot kiteljesedése, ezenkívül szervesen magába foglalja a 
korábbi -  különösen a III. Béla-kori -  építést korszakokat; 
ezeket még be is leltet mutatni. Nyilvánvaló, hogy biztosan 
tudott, illetve liitelesen kíszerkeszthető részeket vissza kell 
építeni. Megfontolásra a nagyterem belső térhatásának, 
illetve az ezzel együtt jelentkező külső tömegnek a megje
lenítése készlet. Horizontális értelemben a rekonstrukció 
poontosnak mondható, de annak érdekében a barokk 
kaszárnya nyugati falát nagy hosszban vagy egészében et

A kaszárnya jelenlegi állapotának izo-

kell bontani. A kaszárnya barokk szükségép ítmény, ugyan
akkor az épület egyik történeti állapotát is jelenti. A na
gyobb érték érdekében -  akárcsak a soproni Ózsinagóga 
esetében -  lehet bontani, de csakis a legteljesebb doku
mentálás mellett!

A kutatási eredmények, elméleti szerkesztések megle
hetősen pontosak vertikális értelemben is kb. 2 m hibaha
táron belül, ami hosszban 4%, magasságban 15%. (A régi 
ábrázolások elemzését lásd az oldal tetején.) Vegyük szá
mításba azt. hogy ez a rekonstrukció lényegében korsze
rű eszközökkel oldandó meg a Velencei Kart a szellemé
ben. egyben úgy fogható föl. mint a tudományos eredmé
nyeket kifejezésre juttató védőépítmény. Л belső tér érzé
keltetésére rendelkezésre állnak íves ragasztott fatartók, 
méginkább a szerelt jellegű kazettás héjak egyértelműen 
kortárs szerkezetei. Ezek az alkalmazott főszerkezetí és 
meghatározó arhitekturális elemek a mai kor nyelvén adják

vissza az építészeti tér egykori nagyszerűségét és így mu
tatják meg a maga korában játszott európai rangú szerepét. 
Hiteles élményt közvetít a külső tömeg is a pontatlanság 
ellenére, különösen a Duna túlsó partjáról nézve. Határo
zottan érvényesítendő a tetőidom óromzatos nyeregfor
mája. A függőfolyosó zónája igényli különösen az építészeti 
leleményességet, nyitottan kell hagyni az utólagos anasty- 
losisos beillesztés lehetőségeit, ugyanakkor magukról az 
erkélyekről nincs konkrét ismeretünk.

A belsőkben a pontosan ismert történeti szintmagas
ságú födémek újralétesítése igényli a legnagyobb gondos-
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ságot. A feltárt gerendafészkeket, mint tanújeleket meg kell 
őrizni, de ugyanebben a ritmusban kell az alsó födémbor
dáknak a régi gerendás famennyezet szellemében húzód
niuk Nyilvánvaló, hogy a falba kötött bármilyen, pl. vasbe
ton födém az eredeti falban vonalmenti és végleges veszte
séget okozna, ezért nem zárható ki, pl. műzeológiai eszkö
zökkel elfedett segédtámaszok vagy függesztő rendszerek 
alkalmazása.

A műemlék vagy a műemlék környezetében mindig a 
legkritikusabb beavatkozás a modem kiegészítés, s erre 
még a Velencei Karta is bátorít.Történeti korokban is történ
tek ilyen esetek, amelyeket ma, mint a különféle korok 
egymásmellettiségét és az épület történeti fejlődésének, 
periódusainak jeleit tiszteljük és védjük. Egyik szép példa 
erre a pozsonyi későgótikus Koronázó Dómhoz illesztett 
barokk gyöngyszem, az Alamizsnás Szent János kápolna. 
A XVIII. századi modern igazi minőséget alkotott, amely 
vetekszik a meglévő építészet minőségével. Valószínűleg 
itt lehet a kulcsa a modern hozzátétek bátorságának vagy 
minőségi gondolatok híján a bátortalanságnak.

A modern építészet eszközeinek szerepe a műemlék
védelem szakmatörténetében többször került napirendre. 
A probléma az, hogy a modern építészet eszközeit sokszor 
nem eléggé differenciált módon alkalmazzuk, s ebből jön 
létre -  nem szükségszerűen -  disszonancia. Nem egyszerű
en két stílus, hanem két építészeti rendszer egymásmelletti - 
ségéről van szó, s ezért kell jó érzékkel megválasztani, 
hogy mikor milyen megoldást alkalmazhatunk,

A külső tömeget helyreállító munkával a Vitéz-palota 
és a Bazilika új térbeli kapcsolatba kerül. A helyreállítási 
irányelvek közé ennek vizsgálatát mindenképpen be kell 
venni. A látvány többoldalú körbejárásával arra a követ
keztetésre jutottunk, hogy az új tömeg nem fogja zavarni 
a Bazilika hatalmas tömbjét.

A kaszárnya gerince a mai tetőmagasságának 0,8-0,9 - 
szeresével lesz magasabb, azzal is számolva, hogy a gerinc
cel együtt az ereszmagasság is emelkedik. De nem az ab
szolút méretek növekedése a döntő, hanem a környezet
ben való megjelenés értelmezése. Morfológiai szemszögből 
a Várhegy Duna felőli látványa ma bizonyos kiegyensú
lyozottságot, majdnem szimmetriát mutat a középen álló 
Bazilikára nézve. Valójában a szimmetrikus hatást csak a 
Főszékesegyliáz hatalmas tömege tartja „egyensúlyban’', 
A Palota tömegének növekedése meg fogja kissé bonrani 
a látvány egyensúlyíának érzetét, de a tudományos 
eredményen alapuló rekonstrukció ennél sokkal nagyobb 
énéket teremt. Hasznos modellezéssel ellenőrizni a hatá
sokat. Az esztergomi várban folyó munkálatoknál az eddi
ginél jobban figyelembe kell venni, hogy a Duna túlsó part
ján is vannak szemlélői; a szomszédos Szlovákia egy tömb
ben élő, elszakított magyarsága, amely a látványon keresz
tül élheti meg ezeréves történelmét.

A rekonstrukció során nagymértékben megnövekedik 
a,hasznosítható, beépített terület. A gyakorlatban megerő
sített és elméletben elfogadott nézet, hogy mindenféle épü
let, kiváltképp a műemlék fennmaradásának biztosítéka a 
megfelelő hasznosítás. Legalább egy variációt érdemes 
felvetni: észszerűnek tűnik a létrejövő közbülső kéttraktusű 
szintet részben műzeológiai célra, másrészt a felső nagyte-

Areprezentációs szárny alagsori és emeleti alaprajza, valamint a nagyte
rem rekonsimkciós alaprajza. E: előcsarnok intarziás padozattal; T- elő
készítő; N: nagyterem; F: függőfolyosó legalább két zárterkéllyel; K; Sy- 
bílh-kápolna; R: kis román palota; W: WC-CSOport.

rém kiszolgálására fenntartani. A nyugati traktusban, amely 
a legtöbb új szerkezetből áll, elhelyezhetők raktárak, stú
diók, öltözők, esetleg teherlift is. A keleti épületrész viszont 
túlnyomóan történeti szubsztanciajú, ide javasolható a vár 
feltárását és építészettörténetét dokumentáló, tudományos 
igényű, látványos állandó kiállítás.

A kb. ló X 4 7  méteres n a g y te r e m  többcélú, nem feltét
lenül múzeumi funkcióval használható értelmesen. Bizo
nyos, hogy a terem mint építészeti tér és mint a XX. század 
végének egyik legjelentősebb rekonstrukciója önmagában 
is érdekes lehet, de emellett az esztergomi Várhegy teljes 
együttesében gondolkodva, a Vitéz-termet csodálatos kon
ferenciateremmé lehet lenni. A régi kanonoki házsorok 
egyike kínálkozik megfelelő színvonalú szálloda kialakí
tására. A szálláshely iránti igényt növeli a Katolikus Egye
temnek a Szeminárium épületébe kerülő Jogi Kara, de von
zó a konferenciaturizmusnak is, hiszen jól megközelíthető 
dunamenti helyen van. A nagyterem további hasznosítására 
a hagyományos gitárfesztiválok, a Várszínház esőnapi elő
adásai, az Alkotmánybíróság ünnepi ülései kínálnak javas
latot. A hely történetiségéből adódóan diplomáciai fogadó
helyként a Vitéz-terem elsőrangú szerepel kaphat, mivel 
egyház, állam és város semleges és mégis hagyományokkal
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rendelkező találkozóhelye.
A műemléki és rekonstrukciós -  építő jellegű -  munká

latokkal egyidejűleg ki kell dolgozni a műzeológiai funk
ciót és kiállítási tervei, az elkészült objektum üzemeltetési 
tervéi és a működtetés optimális szervezeti és gazdasági 
formáinak vizsgálatát.

S innentől már csak feltételes módban folytathatom;
Hz az úgynevezett nagyterem koncepció  műemlékvé

delmi -  elméleti szempontból nagyszabású vállalkozás 
lenne, amely a maradványok teljességének megóvását, a 
tudományos kutatások eredményének tükrözését, a palota 
valós történed és művészettörténeti szerepének kiemelé
sét, és a megfelelő módon alkalmazott kortárs építészet 
és a történelmi maradványok lehetséges harmóniáját pél- 
daalkotóan lenne képes biztosítani; s egyúttal méltó emlék
műve lehetne az államalapítás millenniumának is!

A jelenlegi helyreállítási munkák alapját nem ez a nagy
ívű elgondolás képezi, A barokk kaszárnya tömege lénye
gében változatlanul megmarad, a Dunára nézó egyik er
kély és a függőfolyosó kis szakasza kerül jelzésszerű rekon
strukcióval bemutatásra. A kis román palota új építészeti 
eszközökkel formált emeleti szintet kap. A temek a pincé
ben elhelyezendő vendéglőről és a kiegészítésben kialakí
tandó vendégszobákról szólnak. A Vármúzeum kiállítási 
terének bővüléséről még nincs kidolgozott koncepció

Ünnepelni általában nem visszafogottsággal szoktunk, 
egy ezredforduló pedig különösen ritka alkalom. Most nyí
lott volna lehetőség valami nagyszerűt alkotni. A jelenleg 
tervezett munkák elvi műemlékvédelmi szempontból elfo
gadhatók, Íriszen a meglévő állapotot és az abból bemutat
ható régit veszik alapul. Gyakoriad műemlékvédelmi szem
pontból viszont a jelenlegi kivitelezés nem fogadható el. 
Sok ereded maradványt átépítettek gondos dokumentálás 
nélkül (a kaszárnya északi oromfala és a teljes barokk tető- 
szék helyett másolat készült), a tervekben eredeti, román
kori részekbe történő belebontás is szerepelt. Ha igazi 
műemlékvédők kívánunk lenni - s  ezt elsődlegesnek tar
tom -  akkor figyelmünk elsősorban a történeti, fennmaradt 
maradványok védelmére irányuljon, bármilyen úgyne
vezett rekonstrukciós koncepció  érvényesüljön is!

A nagyterem rekonstrukciójának belső nézete
(Az ábrák szerzőnek Horváth István kutatásai alapján készült rajzai)

B ab its  M ihály
DAL AZ ESZTERGOMI BAZILIKÁRÓL

Épen olyanok mint otthoni dombjaim: 
alattam, fölöttem egy kis darab enyim.
Távolabb a város, és túlnan látszik a 
szemközti dombról a komoly bazilika.

Hoc erat in votis... S ne jutna legalább 
a jóknak annyi föld, hol megállhat a láb 
nyugodtan és bölcsen, s kinyúlhat égig a 
lélek, mint dómjával a bazilika?

Rossz föld, de megterem itt legalább a csend 
virága, nyugtató lótuszon, s odalent 
kertem az egész táj, hol óriás csiga 
kétszarvú dómjával e bölcs bazilika.

De túl már cseh határ -  idegen katonák 
s szuronyos szólamok szorítják a Dunát, 
mely ma friss ér helyett zsibbasztó pántlika; 
áldásiakul nézi a hűs bazilika.

Egy kis darab enyim ... De lrát hol a mienk. 
amit épúgy védjen a törvény és a rend?
Hogy bölcs nemzeteken bíró ököl s iga 
legyen, miért hagyod, ó szent bazilika?

Ne bánd ma, lelkem! Itt fölülről egyhatár 
minden; és kék és zöld, s szálló szem s gyors madár 
tanítják, hogy nagy az Isten és kicsik a 
nemzetek, és a Menny különb bazilika.

Oh ős Templom! azur architrávod alatt 
tűrd és áldd med ezt a csöndes fecskefalat.
Csönd van itt; csak egy-egy kocsi vagy lalyiga 
zörg föl a városból, s zeng a bazilika.

Mérföldjáró öreg csizmákban a vihar 
erretoppan olykor szürke lábaival; 
az se soká marad, elszáll és nincs hiba: 
mint orgona után néma bazilika.
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