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ESZTERGOM–VÁRHEGY KUTATÁSI PROGRAM

Régészeti feltárás a Szent Vid-templomnál

A fontos földrajzi zónák és kereskedelmi utak
találkozásánál fekvõ esztergomi várhegy a

középkori Magyarország egyik legfontosabb poli-
tikai és kulturális központja volt. A Szent István
korától évszázadokig kiemelt királyi, majd érseki
székhely épületegyüttesei az oszmán háborúk ko-
rában nagyon komoly károkat szenvedtek, jelentõs
részüket pedig az új fõszékesegyház 19. századi
építkezései pusztították el véglegesen. Egykori
emléküket a sokszor rendkívül pontatlan koraúj-
kori metszetek és ábrázolások, valamint az oszmá-
nok kiûzését követõen készült mérnöki felmérések
õrizték meg. Az 1930-as években megindult régé-
szeti, történeti és mûvészettörténeti kutatások
eredményeként mára komoly elõrelépést sikerült
elérni a várhegy fõbb épületeinek építéstörténete2

és egykori kinézete terén3, de még nagyon sok fel-
adat maradt a kutatás számára.

Ebbõl a szempontból kiemelten fontos terület a
várhegy északi fele, ahol a korai uralkodói köz-
pont, majd érseki palota állt, s ahol a Bazilika épí-
tést kísérõ tereprendezés pusztításai ellenére még
komoly esély van régészeti maradványok elõkerü-
lésére. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régé-
szeti Tanszéke a Magyar Nemzeti Múzeum Esz-
tergomi Vármúzeumával közösen indított kutatási
programja itt kezdte meg munkáját 2013 nyarán.
A Hungaria Nostra Alapítvány, a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram, a Laki Zrt. és a Szent Adalbert
Központ által támogatott kutatások elsõ feltárási
területe a várhegy északi felének Dunára nézõ,
nyugati peremén nyíló gyalogkapuja, az úgyneve-
zett Macskalépcsõ kijáratának elõtere volt.

A várhegy nyugati lejtõjének tisztítása közben
a Balassa Bálint Múzeum igazgatója, Horváth Ist-
ván figyelt fel arra a talajszintbõl kibukkanó bolto-

zatmaradványra, amelyre a törökkori barbakán
épült. Az általa 1989–90-ben folytatott szondázó
kutatás során egy téglalap alaprajzú épület keleti,
rövidebbik végét sikerült megtalálnia, amelynek
belsõ oldalán az esztergomi királyi palotához tar-
tozó királyi várkápolna 14. századi kifestésével
megegyezõ, geometrikus szegélymotívumok ma-
radványait azonosította4. A falképek jelenléte ezen
a helyen egy egyenes szentélyzáródású kápolna le-
hetõségét valószínûsítette. Horváth István vetette
fel elsõként a lehetõségét annak5, hogy az általa
megtalált objektum egy 1284-es oklevélben emlí-
tett, Szent Vid-kápolna lehetett, amelynek okle-
vélben említett helye – „in … promontorio castri
Strigoniensis” – sokkal inkább megfelel a szikla-
párkányon megtalált maradványoknak, mint a ko-
rábbi azonosítási kísérlet, amely az oklevélben
említett Szent Vid-kápolnát a várhegy déli végén
álló, úgynevezett rotundaépület maradványaival
kapcsolta össze. Munkánk az õ útmutatásai alapján
indult meg a terület minél teljesebb feltárásának
céljával. A 2013 augusztusában, három héten ke-
resztül tartó feltárások a PPKE BTK Régészeti
Tanszékének nyári tanásatási programjai kereté-
ben valósultak meg6.
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A középkori kápolna

Bár a feltárási terület statikai viszonyai, a bezuhant
faltömbök és a nagy mennyiségben elõkerült fal-
képtöredékek miatt a teljes terület teljes feltárására
idén nem kerülhetett sor, az ásatások egyértelmûen
bizonyították, hogy az 1989-ben szondázott épü-
letmaradványok egy, a középkorban kiemelten
kezelt-díszített, egyenes szentélyzáródású szakrá-
lis épület részei, amelybõl eddig két hajó megléte
bizonyítható. A középkorban általános kelet-nyu-
gati tájolású épület északi falát teljes mértékben
6,4 méter hosszan sikerült nyomon követni, míg
keleti szentélyfala 8 méter hosszan figyelhetõ meg.
A déli falból csak rövid töredék került elõ, a nyu-
gati, Dunára nézõ fala pedig több jel szerint teljes
egészében leomlott a mélybe. Amennyiben az épü-
let valóban csak kéthajós volt, akkor az eleve a
várhegy szélén álló épület nagy valószínûséggel
négyzet alaprajzú lehetett, tehát az északi és déli
falának külsõ hossza megegyezhetett a keleti oldal
8 méteres hosszúságával. A templombelsõ két,
egyenként körülbelül 3 méter széles templomhajó-
ból állt, amelyek belsõ hosszúsága feltehetõen
6 méter körüli volt. Mindkét egyenes szentélyzáró-
dású szentélyben sikerült megtalálni az egykori ol-
táralapozások maradványait, amelyek a keleti
szentélyfalnak támaszkodnak. Sajnos a hajókat el-
választó fal vagy árkádívsor pontos formájának
megállapítását megakadályozta a templombelsõbe
bezuhant, több tonnás faltömb, amely nagyban ne-
hezítette a feltárást. Szerencsés módon viszont a
templom északi és keleti falainak találkozásánál
nemcsak az északkeleti falsarok maradt meg telje-
sen épen, hanem az északi falról induló, feltûnõen
lapos dongaboltozat északi felének egy darabja is,
amely szinte boltozatzáradékig fennmaradt. Ebbõl
megállapítható, hogy a templom belmagassága
megközelítette az 5,5 métert. A nem különösebben

vastag, 65–80 cm között váltakozó vastagságú fa-
lakkal határolt épület belsejét az építõi nagy
mennyiségû kerámia- õrleményt tartalmazó, jó mi-
nõségû hidraulikus habarcsvakolattal vonták be.
Ez az anyag adta a várhegy márgájára döngölt ka-
vicsos-földes-habarcsos padlóalapozás feletti pad-
lóréteg legfelsõ szintjét is. A falakat fedõ, eredeti
hidraulikus habarcsvakolatot a késõbbiekben még
legalább kétszer újravakolták az eredetinél jóval
gyengébb minõségû vakolóanyaggal, s a legvégsõ
fázisban kapta azt a hordozóvakolatot, amire a
14. század folyamán itáliai stílusú falfestmények

kerültek. Tekintettel a hordozóvakolatok gyenge
minõségére és a történelmi viszontagságokra, az
egykori trecento falképekbõl in situ csak néhány
pigmentfolt és geometrikus ábra elõkarcolása ma-
radt meg, de a feltárások során nagy mennyiség-
ben kerültek elõ nagyméretû darabjaik az északi
templomhajó padlóját fedõ, vastag törmelékréteg-
bõl. Az eddig feltárt töredékek azonosítható tema-
tikájú darabjai égboltot, drapériákat és szentek
glóriás fejeit ábrázolják, ez utóbbiakat kidomboro-
dó glóriaívvel. Ezek mind stílusra, mind pedig alap-
méreteiket tekintve teljes mértékben megegyeznek a
várkápolna trecento kifestésével.

A feltárt maradványokból egyértelmûen lát-
szik, hogy a jól megépített templom létrejötte jelen
formájában egy építési periódus eredménye, és jól
látszik az is, hogy a középkor folyamán huzamo-
sabb ideig használták. A vár markáns hegyfokán,
peremén állva nagyon erõs a kísértés, hogy a kirá-
lyi várkápolnával megegyezõen gazdag dekoráci-
óval ellátott templomot az „esztergomi vár hegy-
fokán álló” Szent Viddel azonosítsuk. Bár a kö-
zépkori forrásokban a szakterminológia használa-
ta meglehetõsen esetleges, de az oklevélben „basi-
lica” megjelöléssel szereplõ Szent Vid a várhe-
gyen ismert, azonosítatlan titulusú kápolnák közül
formailag még mindig a nyári feltárások alapján
eddig legalább kéthajós templomnak tekinthetõ
objektumunkhoz áll a legközelebb.
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A templom utóélete

Tekintettel arra, hogy a nagy valószínûség szerint
az oszmán háborúk során épült barbakán fala a
templom boltozatára terhelt rá, a templomnak leg-
alább az északi hajója épen kellett hogy álljon a
kora újkorban. Ezt erõsítik az északi hajó keleti
szentélyfalának vakolatába vésett, a középkor vé-
gére vagy a koraújkorra datálható graffitik, illetve
a középkori leletanyag teljes hiánya a feltárási te-
rületen. A késõbbi betöltésekkel, újkori építési tör-
melékkel és beásásokkal szennyezett rétegekben
csak a templom közepébe bezuhant faltömb alatt
sikerült zárt, egyértelmûen elkülöníthetõ régészeti
leletanyagot találni, amely a késõ oszmán korra
datálható. A falmaradványokon az is jól látszik,
hogy a valószínûleg ostrom során sérült barbakán
új pajzsfalát már nem a templomboltozat északke-
leti sarkára terhelték, hanem hátrébb húzták, ami
valószínûsíti, hogy a boltozat ekkor már nem állt
és minden bizonnyal együtt sérült a barbakánnal,
esetleg úgy, hogy kilõtték alóla a vékonyfalú kö-
zépkori épületet. Bár a vár épületeiben talán a leg-
nagyobb kárt tevõ, 1595-ös ostrom jó esélyes lehet
a hipotézisek gyártásánál, a templom pusztulásá-
nak datálására sajnos egyenlõre nem sok támpon-
tunk van. Az esztergomi várról az elmúlt évszáza-
dokban készült több tucat metszet és egyéb képi

ábrázolás egyikén sem sikerült az egykori templo-
mot vagy maradványait fellelni, ami nem megle-
põ, hiszen többségükrõl az északi kapu és barba-
kánja is hiányzik.

Az esztergomi várhegy északi felének peremén
végzett feltárások során elõkerült, nagyméretû
egyházi épület jól illusztrálja a várhegy eddig még
kutatatlan régészeti rétegeiben rejlõ potenciált és
felvillantja az elõttünk álló munka nagy volumenét
és felelõsségét is.
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