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Kádár Tamás 
 

Két esztergomi érseki 
nyaralókastély,  
az ákospalotai és a maróti (marótpusztai) villa 
története a késő középkorban 
 

 
A 1526-os mohácsi katasztrófát megelőző mintegy 
másfél-két évtizedben az esztergomi metropoli-
táknak két nyaraló- vagy vadászkastélya is állt a 
Dunántúl északkeleti részén, székhelyük szűkebb 
térségében. A feltehetően később emeltetett ‒ a 
szakirodalomban tévesen szentgyörgymezeinek is 
nevezett ‒ palotaszerű villaépület az érsek székvá-
rosa közvetlen közelében, az érseki vártól kelet‒
délkeleti irányban légvonalban mintegy 5,5, az 
úrkúti úton bő 6 km-re, az Ákos nemzetség egyko-
ri ottani birtokközpontja nyomán, többnyire 
Ákospalotája néven ismert helyen, a Dobogó-hegy 
északnyugati oldalában, a kerek-tói (északabbi) 
Barát-kút mellett feküdt (koordinátái: É 47.7913, 
K 18.8100).1 Palota birtokban az esztergomi fő-
egyház már a XIV. század második felében is ren-
delkezett tulajdonrésszel, amelyből más fekvősé-
gekkel együtt egy Csernavölgy nevű szőlőst Kani-
zsai János érsek (1387‒1418) 1391-ben, általa való 
megalapításakor a várbeli Szent István első vérta-
nú-társaskáptalannak adományozott. 1394-ben 
Zsigmond király a főpapnak, illetve az ő révén az 
érsekségnek adta az akkor Pilis megyéhez tartozó 
Ákospalota birtokot.2 Két évvel később János ér-
sek a jószágot Bajon és a szomszédos Szamárd 
falvakkal egyetemben továbbadományozta az esz-
tergomi székesegyház északi részén lévő Szűz Má-
ria-kápolna igazgatójának, akit be is iktattak azok 
birtokába. 1399-ben azonban ‒ pápai jóváhagyás-
sal ‒ a Nagy-Hont vármegyei tizedekért csere út-
ján visszaszerezte Ákospalotáját és Szamárdot. A 
metropolita, illetve az érsekség ezután valószínű-
leg közel két évtizedig tulajdonolta a szóban forgó 
fekvőséget, majd 1418-ban végleg lemondott arról 
a Boldogságos Szűz-kápolna javára.3  

A palotát, amely feltehetően azonos az Ákos 
nemzetség által a XIII. század vége táján emelte-
tett és talán később, az Anjou-korban átalakított-
kibővített főúri lakóépülettel, csak 1484-ben em-
lítik. Ekkor a palotát környező, erdősült területet, 
nyilván egykori birtokosai, a törzsökös és igen 
előkelő Ákos genus nyomán Ákos-erdőnek hív-
ták, maga a palota pedig a szintén a Szent Adal-
bert-székesegyházban állt Szent Miklós-oltár ja-
vai közé tartozott.4 Az oltár rectora ‒ igazgatója, 
vagy régi elnevezéssel oltármestere ‒ bizonyos 
Graboriai Miklós kanonok volt az 1480-as évek 
második felében, amennyiben, mint egyébként 
felettébb valószínű, e palotaépület vagy udvarház 

azonos a nem sokkal később, 1515 körül Bakócz 
Tamás esztergomi érsek (1497‒1521) „vidéki” 
nyaralójául szolgált palotával. Alighanem tőle, 
vagy valamely utódától szerezte meg a század 
utolsó évtizedeiben működött prímások valame-
lyike. Leginkább magára, az 1500-ban presbiter-
bíborosi rangra, majd 1507-ben a címzetes kons-
tantinápolyi pátriárkaságba emelkedett, és 1490-
től egészen haláláig a magyar fő- és 
titkoskancellári méltóságot is betöltött Bakóczra 
gondolhatunk, vagy esetleg szóba jöhet közvetlen 
előde, a hasonlóképp bíbornokká lett Estei Hip-
polit érsekségi adminisztrátor (1486‒1497), Beat-
rix királyné anyai unokaöccse is.5 A palota rene-
szánsz stílusú, az újfajta kényelmi elvárások, vala-
mint esztétikai igények szerinti átalakítása mind-
azonáltal bizonyosan Bakócz Tamáshoz köthető. 
Hippolit ugyanis, mint alább látni fogjuk, a 
maróti érseki nyaraló- vagy vadászkastélyon vé-
geztetett el hasonló munkálatokat, minden való-
színűség szerint azért, mert ha az ákospalotai, 
vagy imént említett, másik nevén: Ákos-erdei pa-
lota tulajdonát képezte is egyáltalán, Marótot 
nyilvánvalóan jobban kedvelte, és az elsőbbséget 
élvezett Ákospalota birtokkal szemben. 

Hogy valóban Tamás bíboros-érseket tekint-
hetjük az Ákosok kora középkori palotája átépít-
tetőjének, és egyben alkalmasint kizárólagos fel-
újíttatójának, három, a romterületről származó, 
akkoriban sejthetően a palota előoldalát díszítő, 
kőből készült lelet valószínűsíti: a főpap két, XVI. 
század eleji címertöredéke, valamint bíbornoki 
jelmondatának nemkülönben töredékes marad-
ványa. Az értékes, szépen kimunkált kőfaragvá-
nyokat szürke palából, illetőleg sárgás mészmár-
gából készítették az egyházfejedelmi mottó rövi-
dítéseinek feloldásával: Deus adiutor et protector 
meus. (Az Úr a segítőm és a védelmezőm.) 6 Maga 
a palota vagy villa ekkorra vélhetően már csak-
nem teljesen elnéptelenedett, az Árpád-kori ere-
detű Ákospalota falucska kicsiny, mindössze 
10 x 6 méteres templomának közvetlen szom-
szédságában, attól mintegy 55 méterre, északke-
let felé állt. Az érseki nyaraló sem volt különöseb-
ben nagyobb építmény, alapja 23,8 x 9,7 méter 
oldalhosszúságú téglalap, hosszanti tengelye dél-
kelet‒északnyugati irányú. Fő, külső falait lecsi-
szolt kváderkőből húzták fel, de alighanem jobbá-
ra faragott hasábkő lehetett a belső, térmegosztó 
falak anyaga is.7 A hasonló rendeltetésű hazai és 
térségünkbeli példák alapján gyaníthatóan leg-
alább kétszintes épület volt, és az emeleti szintre 
(esetleg szintekre) fából épített lépcsőn lehetett 
feljutni. Bakócz prímás magánhasználatú, némi 
elvonultságot, nyugalmat biztosító helyiségeit és 
a vendégek pihenését, kényelmét szolgáló szobá-
kat valószínűleg itt, az emeleten alakították ki. A 
jelek szerint pincével is rendelkezett palotától 
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északkeleti irányban, 130 méterre, egy merede-
kebb domb lábánál található a napjainkban 
„Barát” néven közismert kút, avagy forrás felett, 
illetve köré vízlépcsővel és csobogóval ellátott 
kútház épült, amely mellett, vélhetően az Itáliá-
ban divatozott módi szerint, egy körülbelül 
20 x 20 méteres dísztavat is létrehoztak.8   
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Jóllehet az Esztergomot környező hegyvidék, 
a szomszédos hegységekhez hasonlóan, híresen 
bővelkedett mindenféle vadban, a metropolita, 
kísérete és esetleges vendégei szórakozására ‒ 
vélelmezhetően ugyancsak Bakócz érseksége 
idején ‒ vadaskertet is létesítettek a birtokon.9 
Két évtizeddel később, 1536-ban írt Hungaria 
című országleírásában Oláh Miklós majdani esz-
tergomi érsek (1553‒1568) egy nem egyértelmű-
en azonosítható ‒ talán dömösi ‒ királyi udvar-
ház kapcsán a következőket jegyezte le az 
ákospalotai prímási nyaraló- vagy vadászkastély-
ról: „A Duna partjára néz és körülbelül a hegyláb 
szélén van egy másik királyi palota, ezt gyönyörű 
kert és az esztergomi érsek vadaskertje veszik 
körül, és amely Esztergomtól egy olasz mérföld-
re fekszik.”10 A vadasparkban a középkorban és a 
Kárpát-medencében még jelentős számban élő 
bölények is voltak. Amikor 1527‒1528 fordulóján 
‒ szinte napra pontosan egy évvel ellenfele, Sza-
polyai János király nemkülönben huzamosabb 
esztergomi tartózkodása után ‒ I. Ferdinánd ki-
rály az érseki székvárosban időzött, egy példány 
kitört a vadaskertből. Ferdinánd, aki minden 
bizonnyal az őt, valamint egy évvel korábban 
riválisát, János királyt úgyszintén megkoronázó 
Várdai Pál esztergomi érseknél (1526‒1549) ven-
dégeskedett, értesülvén a hírről, hamarjában 
vadászatra indult, hogy a számára nem szokvá-
nyos nagyvadat elejtse. A december végi, aligha-
nem kemény fagyban zajlott vadászat kis híján 
tragikusan zárult: a fellelkesült uralkodótól el-
maradt, majd leszakadt a kísérete, és a vidéket 
egyáltalán nem ismerő Ferdinánd egykettőre el 
is tévedt a város feletti hegyek között. Már régen 
besötétedett, és hiába keresték mindenfelé a 
rengetegben, így sokan már a legrosszabbtól tar-
tottak, sőt némelyek kezdték elsiratni, míg végre 
éjféltájt ‒ nyilván erősen átfagyva ‒ előkerült va-
lahogy. A kalandos és sajnos ismeretlen eredmé-
nyességű vadászatról Siegmund von Herberstein 
báró, a Habsburgok számos európai udvarban 
megfordult diplomatája 1527-es moszkvai külde-
tése kapcsán számolt be.11 Ferdinánd esztergomi 
tartózkodásának emlékeként tarthatjuk számon, 
sőt állítólag az ákospalotai érseki kastély romjai 
között találták fel azt a míves, értő kézzel meg-
munkált, kör alakú bronztárcsát, amelyet a 
Habsburg-házbeli király 1526-tól használt, na-
gyobb címere díszít.12 

A palota ezek szerint valószínűleg nem pusz-
tult el a török hódítóknak a mohácsi csata utáni 
hetekben végrehajtott kíméletlen rablóhadjárata 
során, amikor egyebek mellett Esztergomot is 
megtámadták. Legkésőbb azonban 1543-ban, 
Esztergom elestekor Ákospalota is áldozatául 
esett a módszeres török pusztításnak. A szultáni 
csapatok a környékbeli településekkel, valamint 

a szomszédos románkori templommal együtt 
kifosztották és lerombolták az érsekek itteni kas-
télyát is.13 Az azóta pusztuló romokat, amelyek 
köveinek egy részét az újkorban esztergomi épít-
kezésekhez bontották ki és hordták szét, az 1890
-as évek elején Knauz Nándor (1831‒1898) cím-
zetes püspök, a középkori magyar egyháztörté-
net kiváló tudósa tárta fel. Az egykori település 
és a palota területéről ismert, ma a Balassi Bá-
lint Múzeumban őrzött leletek zöme az ő ásatá-
sai nyomán kerültek elő és maradtak fenn.14  

A Jagelló-kori esztergomi érsekek másik, 
északkelet-dunántúli vidéki nyaralója vagy va-
dászkastélya ‒ az egyébként örökös főispáni jog-
hatóságuk alatt álló ‒ Esztergom vármegye dél-
nyugati határán, a Gerecse középső részén, an-
nak legmagasabb, névadó csúcsa közelében, a 
XVI. századi török dúlások idején elpusztult Ma-
rót falu területén épült fel. Az akkor többnyire 
Genemarotyának nevezett birtokot a szomszédos 
Bajóttal és a szintén Esztergom megyebeli Újfa-
luval, Süttővel, valamint a komáromi Moccsal 
egyetemben Zsigmond király 1388-ban adomá-
nyozta Kanizsai Jánosnak és általa az esztergomi 
érsekségnek.15 1399-ben a metropolitának már 
állt egy háza Maróton, amit egy ekkor és ott, a 
jelenlétében kiadott közjegyzői oklevélben rezi-
denciájának neveztek. Felmerült, hogy Zsig-
mond is megfordult volna a gerecsebeli Maró-
ton, sőt több alkalommal: 1390-ben, 1400-ban 
és talán 1402-ben is ellátogatott az érsek ottani 
birtokára. Véleményünk szerint azonban ez 
mind a három dátum vonatkozásában kizárható, 
vagy mert a király bizonyosan másutt, az ország 
egészen más részén vagy külföldön tartózkodott, 
vagy amiatt, mert valójában a Bars, esetleg Hont 
megyei Maróton időzött.16 A XV. század folya-
mán az esztergomi főegyház megszakítás nélkül 
és feltehetően zavartalanul tulajdonolta Marót 
birtokot. A fekvőség Kanizsai János utódai közül 
csak Estei Hippolit érsekségi adminisztrátor ér-
deklődését keltette fel, aki talán egy Bajót kör-
nyéki kirándulása vagy vadászata alkalmával 
kereste fel a falut. Az igen szép környezetben lé-
vő, kiterjedt, sűrű és vadban módfelett gazdag 
erdőségektől körülölelt Marót nyomban megtet-
szett az ekkoriban is csupán hét-nyolcéves fő-
papnak, aki el is határozta, hogy ott kastélyt 
építtet.17  

A munkálatok már 1487-ben megkezdődtek, 
és ‒ jelentős, legkevesebb 300 dukátra rúgó 
anyagi ráfordítással ‒ 1490-ig folytak. Hippolit 
esztergomi számadáskönyvei nagyrészt fennma-
radtak, ezen forrásból az építkezés költségei té-
telesen ismertek, és az igen sűrű bejegyzések 
adataiból tudjuk, illetve feltételezhetjük azt is, 
hogy a palota vagy kastély emeletes, kőtornyos, 
tornácos építmény volt, ablakaihoz márványt 
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használtak, java részét pedig ‒ így talán a föld-
szinti belső és külső falakat is ‒ fenyőfából emel-
ték.18 A számadáskönyvekben csak háznak (casa) 
mondott épület Marót délnyugati sarkában, köz-
vetlenül a Bajót felől jövő út jobb (északi) olda-
lán, a falu temploma és az érdekes módon ‒ az 
ákospalotai kastély mellett lévő forráshoz hason-
lóan ‒ szintén Barát-kútnak nevezett vízfeltörés 
között, azoktól egyaránt hozzávetőleg 250 mé-
terre állt (koordinátái: É 47.6885, K 18.5338). A 
lelőhelytől délre található forrás elnevezése 
egyébként minden bizonnyal onnan ered, hogy a 
helyi hagyomány a romokat tévesen a Templo-
mos Rend kolostorának tartotta. Rendkívül cse-
kély maradványai sajnos olyannyira rossz álla-
potúak, hogy fő alapméreteit pontosan megálla-
pítani nem lehetett: a Balassi Múzeum régészei 
az 1970-es években 25 x 15 méteresre becsül-
ték.19 A munkálatokban a gyermek prímás ‒ az 
esztergomi érseki palota egyidejűleg folyó, nagy-
szabású felújításán-csinosításán évekig foglal-
koztatott ‒ díszkályhakészítő mestere, Kaza Mi-
hály is rész vett, a maróti vadászkastély tehát 
fűthető helyiségeivel alighanem a téli ott-
tartózkodás igényeinek is megfelelt.20 Hippolit 
egyetlen megőrződött, Maróton kiadott oklevele 
épp a késő őszi időszakban, 1495. november 1-
jén kelt. Az ekkor már a bíborosi kollégium tag-
jai közé tartozó érsekségi kormányzó gyanítható-
an többször ellátogatott gerecsei birtokára, és 
1495 végén bizonyosan több napig maradt Ma-
róton, október 25-én ugyanis helynöke, 
Tommaso Amadei Esztergomból ide címezte ne-
ki egy levelét.21 Hippolito de Este szóban forgó 
maróti tartózkodásának nagyon gyakorlatias oka 
lehetett: szeptemberben ismét megjelent a pestis 
Magyarországon, és rengeteg áldozatot szedve 
egészen 1496 márciusáig tombolt; az pedig sok 
száz éve közismertnek számított, hogy járvány 
idején ajánlatos a nagyobb, népe-
sebb településeket messzire elke-
rülni, és a fekete halál pusztítását 
eldugott, minél kevésbé lakott 
helyen átvészelni. 

1497 végén, miután az egri 
püspöki székért Hippolittól meg-
szerezte az esztergomi érsekséget, 
Bakócz Tamás lett Marót és a töb-
bi, majdnem 100 érseki falu ura.22 
Az ekkoriban már 50-es évei de-
rekán járó, és emiatt, valamint az 
országos ügyekben való nagyfokú 
és szerfelett megterhelő elfoglalt-
sága okán csak ritkán vadászgató 
prelátus mellőzte az előde által 
emeltetett, és székhelyétől vi-
szonylag távol eső kastélyt, és ké-
sőbb, mint láttuk, az ákospalotai 

nyaralón végeztetett el átalakításokat. A jóval 
korábban érseki kézbe került maróti kastély tör-
ténete előbb is ért véget, mint az Esztergom ke-
leti határában fekvő társáé. Minden bizonnyal 
1526. szeptember közepén a Marótra menekült, 
magát ott elsáncolt, és napokig kitartóan véde-
kező, legalább 10‒13 000 szerencsétlen magyar 
lemészárlásakor foglalták el, fosztották ki és tet-
ték a földdel egyenlővé a győztes török hódítók.23 
A két, egykor számottevő anyagi ráfordítással 
létesített, valamint modern, reneszánsz művészi 
igénnyel kicsinosított, és immár közel félezer éve 
porladó érseki kastély, illetőleg néhai, magas 
rangú tulajdonosaik és időszaki lakói, vendégei 
emlékét a Balassi Bálint Múzeum gyűjteményé-
be került két-három tucatnyi lelet őrzi. 
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Zágorec-Csuka Judit 
 

Karácsonyi vers 
 
Azt mondják, hogy egyszer 
majd minden a helyére kerül, 
télen leesik a hó és befedi a mezőket, 
tavasszal kinyílik a bimbó és árasztja 
az illatát, ősszel megérik a szőlő 
és bor lesz belőle.  
 
Azt mondják, hogy egyszer 
visszafelé fog forogni 
a homokóra, s visszahozza 
a gyermekéveimet, talán 
visszatérhetek anyám méhébe. 
 
Azt mondják, hogy Isten is 
újra leszáll a Földre, s újra 
Emberré válik és bekopog 
minden szenvedő ember 
ablakán, megvigasztalja őket. 
 
Azt mondják furcsa időket 
élünk, furcsák a hajnalok, 
furcsák a nappalok és furcsák 
az éjszakák is, azt mondják, 
hogy ilyen az élet. 

 

Murczin Evelin rajza 


