
ESZTERGOM



• Esztergom a Közép-Dunántúli régióban, Komárom-Esztergom megyében, a Duna jobb partján 

elhelyezkedő, fejlett iparú város. Szent István szülő és koronázási városa. Esztergom a magyar katolikus 

egyház központja, az Esztergomi főegyházmegye székhelye. 

• Kiváló idegenforgalmi adottságokkal rendelkező város. Az Árpád korban Magyarország fővárosa, 

Esztergom vármegye, később Komárom-Esztergom megye székhelye volt 1950-ig.

• Földrajzilag Esztergom a Visegrádi hegységtől nyugatra, a Pilis hegység lábánál, a Duna jobb partján, 

Budapesttől 40 km-re fekszik. A Dunakanyar legfelső városának is szokták nevezni.

• Esztergom a történelem előtti időkben is lakott volt. A rómaiak is települést hoztak itt létre, melynek 

Salvio Mansio néven. A magyarok érkezése után a várost Géza nagyfejedelem alapította 972 körül. 

Esztergom a 15. századra vallási és kulturális központtá nőtte ki magát.

• Megye: Komárom-Esztergom

• Régió: Közép-Dunántúl

• Lakosság: 30.000 fő

• Budapest Esztergom távolság: 39,5 km



Esztergomi városrészek

Víziváros              Szenttamás              Búbánat völgy                          Belváros

Kovácsi                             Prímás sziget                 Kertváros



Esztergom Városháza

A városháza a Széchenyi tér 

déli oldalán található, 

árkádos barokk stílusú palota. 

Esztergom főterének 

meghatározó épülete 1772-

1773-ban épült. A földszinten 

11 árkádív képez boltozott 

folyosót, ami miatt a 

városházát gyakran 

lábasháznak is nevezik. Az 

erkély alatt található a 

főkapu, melyen belépve 

boltozott kapualj fogadja a 

látogatót. A városháza 

főbejáratát és emeleti 

dísztermeit rizalit emeli ki a  

főhomlokzatból.



Müller ház – Posta – Esztergom
A Müller ház 1863-ban épült Prokopp

János tervei alapján Bischitzky János 

megrendelésére. A kétszintes 

sarokház szimmetrikus főhomlokzata a 

Széchenyi térre néz. A Széchenyi-tér 

legszembetűnőbb, legelegánsabb 

épülete díszes térkövezésével 

igencsak felhívja magára a figyelmet. 

Az épület 1890-ben került Müller 

Gyula vaskereskedő birtokába. A 

Müller ház 1897-ben került a város 

tulajdonába, és a mai napig 

Esztergom postahivatalaként 

működik. Az épületet éppen 100 

évvel a megszerzését követően, 1997-

ben újították fel.



Aquasziget – Esztergom

A fürdőben összesen 10 

medence található, ebből 

5 a fedett részlegen, 5 

pedig szabad téri 

medence. Az 1,8 hektáron 

elhelyezkedő 

fürdőkomplexum 2005-ben 

készült el. A fürdő 

futurisztikus szerkezete zöld 

növényborítást kapott, így 

belesimul a környezetébe. 

A létesítmény 2000 

négyzetméternyi 

vízfelülettel rendelkezik. Az 

élményelemek között 4 

darab csúszda is található, 

melyből kettő beltéri.



Mária Valéria híd
A Mária Valéria híd 

Esztergomot köti össze a 

Szlovákiai Párkánnyal. Az 

1895-ben elkészült híd 

518 méter hosszú, 12 

méter széles. A híd a 

személygépjárműves és 

a gyalogos forgalom 

előtt is nyitott. A hidat 

Feketeházy János 

tervezte, nevét Mária 

Valéria főhercegnőről, I. 

Ferenc József lányáról 

kapta, aki Budán 

született.



Esztergomi vár
A több mint 50 méter magas 

Esztergomi vár a Duna jobb 

partján emelkedő, szakadékos 

oldalfalakkal határolt 

magaslaton áll. Esztergom 

egyik legfőbb látnivalójának 

számít a Bazilikával együtt.

A jelenleg is látható 

lakóépületeket Árpád-házi III. 

Béla király parancsára 

építették külhoni 

építőmesterek, ezzel alakult ki 

a déli sziklacsúcson az 

uralkodó székhelye. III. Béla 

király palotájának 

maradványai, melyek 

nemcsak Esztergom, de 

Magyarország Árpád-kori 

építészetének legremekebb 

emlékei közé tartoznak.



Esztergomi Bazilika
Az Esztergomi Bazilika 1822 – 1869 között épült 

klasszicista stílusban. Ez Magyarország legnagyobb 

temploma, a magyarországi katolikus egyház 

főszékesegyháza. Építését Rudnay Sándor prímás 

kezdte meg 1822-ben, melyet 1831-ben 

bekövetkező haláláig folytatott.

A várhegyen magasodó bazilika hossza 118 méter, 

szélessége 49 méter, magassága az altemplomtól 

a kupola gömbjéig 100 méter, mellyel 

Magyarország legmagasabb épülete. Középen 

elhelyezkedő félgömb alakú kupoláját 24 oszlop 

tartja, köztük 12 ablak található. A Kupola erkélyére 

a bejárattól közel 400 lépcső vezet fel. A kupola 

átmérője 33,5 méter. Az épület belülről a kupolánál 

71,5 méter magas. A kupola feletti gömb átmérője 

2,5 méter, a kereszt pedig 7 méter magas. A 

Bazilika 17 méter vastag falai Közép-Európa 

legvastagabb falrendszerét alkotják.



Főszékesegyházi Kincstár
A Bazilika épülete ad otthont 

Közép-Európa egyik 

legnagyobb egyházi műtárgy 

gyűjteményének, a 

Főszékesegyházi Kincstárnak, 

melynek világviszonylatban is 

kiemelkedő ötvös és 

textilgyűjteménye van. A 

kincstár a 11. századtól a 

napjainkig felhalmozott 

műkincseket és drágaságokat 

mutat be. A szertartáshoz 

használt liturgikus tárgyak, az 

úgynevezett klenódiumok is 

részei a gyűjteménynek.



PanorámateremA Főszékesegyházi Kincstár 

fölött elhelyezkedő 

téregyüttes egykor a Prímási 

Levéltárnak adott otthont.

Ma a Panorámateremnek 

nevezett térsorba belépve a 

Látogató először szembe 

találja magát egy makettal, 

amin Rudnay Sándor - meg 

nem valósult - terve kerül 

szemléltetésre. Szintén ebben 

a térrészben található a

Kupola rácsszerkezetének 

modellje, A középső térrész 

csodálatos dunai 

panorámával szolgál, az itt 

található kávézó pedig 

lehetőséget

biztosít a felfrissülésre. 



Templomtér A Bazilikába betérve elsősorban a főoltárkép 

vonja magára a figyelmet. Michelangelo 

Grigoletti velencei művész kapta meg a 

feladatot, mely szerint Tiziano Frariban lévő 

festményét, a Mária mennybevitelét kellett 

volna felnagyítania. Az eltérő arányok miatt 

kompozíciós változtatásokat kellett 

végrehajtania, és ezt a festő sikerrel 

megoldotta. Így készült el 1856-ban a világ 

legnagyobb, egyetlen vászonra festett 

oltárképe, melynek méretei: 13,5 x 6,6 méter. 

A főoltár szobrait Pietro Bonani, az 

aranyozott bronzdíszeket a bécsi Danninger

műhely készítette. 

Az oltáron álló négy márványszobor (balról jobbra: Szent Márton, Szent Gellért a kis Szent Imrével, 

Szent Adalbert és Boldog Mór pécsi püspök) mindegyike magyar, illetve pannóniai vonatkozású. 

Az oltár előlapjának márványdomborműve Leonardo da Vinci Utolsó vacsorája nyomán készült. 



Altemplom
A Bazilika altemplomába 57 lépcsőn jutunk le. 

A grandiózus, óegyiptomi stílusú építmény 

Packh János építész tervei alapján készült. 

Leérve mindjárt két hatalmas szoborral 

találkozunk, Andreas Schroth szobrász 

műveivel, melyek az Elmúlást és az Örök Életet 

jelképezik. Több száz sírfülke között is láthatók 

a középkori templom romjaiban talált régi 

sírkövek, így a nagy humanista főpapé, Vitéz 

Jánosé, aki Mátyás királyt nevelte, vagy Szécsi 

Dénesé, aki megkoronázta Mátyást. A belső 

rotundában van eltemetve Habsburg–Estei 

Károly Ambrus főhercegtől kezdve 

valamennyi érsek, köztük a korábban 

Mariazellben nyugvó, de 1991-ben 

hazahozott Mindszenty József holtteste. 

Világszerte elismert hősiessége vonzotta ide 

imádkozni II. János Pál pápát is. A kripta 

nyugati oldaltermében kapott helyet 

Csernoch János hercegprímás síremléke, ezt 

Zala György emelte 1930-ban. 



Prímási palota A prímás palota 

neoreneszánsz 

stílusban az 

esztergomi érsek 

rezidenciájának 

készült. Az épületben 

működik a Keresztény 

Múzeum, az Érseki 

Simor könyvtár, és a 

Prímási levéltár. 

Esztergom egyik 

meghatározó 

épülete, 

Magyarország 

leggazdagabb 

egyházi 

gyűjteményével.



Palatinus tóA Palatinus tó Dorog és 

Esztergom-kertváros határán 

található mesterségesen 

kialakított bányató, a Gerecse 

és a Pilis hegységek által 

határolt völgyben helyezkedik 

el. Tengerszint feletti magassága 

124 méter. Csak a talajvíz 

táplálja, patak vagy folyóvíz 

nem. A tó vize az egyik 

legtisztább Magyarországon. 

Méretét tekintve a tó 840 méter 

hosszú és 350 méter széles, 

téglalap alakú. Jelenleg 

strandként és búvármúzeumként 

működik. A partvonal mentén 

egy védett, kevésbé meredek 

öbölben fekszik a strand 

kellemes homokos szakasza, 

mely Palatinus Tófürdőként 

ismert.



Kis-Duna sétány
A Sétány a Kis-Duna jobb partján 

található. Esztergom Királyi 

városrészén halad észak-déli 

irányba, egészen a Vízivárosig. 

Párhuzamosan fut a Deák 

Ferenc utcával, ez a királyi 

városrész nyugati határa. A 

sétány összeköti Esztergom 

turisztikai szempontból fontosabb 

területeit. A történelmi 

Esztergomot Széchenyi térrel, 

valamint a Vízivárost a 

bazilikával és a Várheggyel. A 

sétányhoz csatlakozó 

zöldterületeken szobrokat, 

játszóteret, vendéglátó helyeket 

találunk. A műemléki vízivárosi 

erődrendszer egyes részei a Kis-

Duna parton húzódnak. A 

sétányhoz kapcsolódik a Pór 

Antal tér és József Attila tér.



Szent István tér – Esztergom
Az Esztergomi Szent István 

tér a főszékesegyház előtt, 

a Várhegyen terül el. A tér 

kelet-nyugati irányban 

húzódik, közepénél a 

Várhegyre vezető 

hatalmas mesterséges 

rámpa osztja három részre 

teret. Szent István tér 

Esztergom legnagyobb 

kiterjedésű tere, mely a 

Várhegyet öleli fel. A tér 

elnevezése az idők 

folyamán többször 

változott. Kezdetben 

Káptalan térnek nevezték, 

majd két különböző nevet 

adtak a tér két végének. 

A nyugati vége a Bazilika tér lett, keleti vége pedig a 

Káptalan tér. A Szent István tér nevet 1930-ban kapta az 

akkori Bazilika tér, majd 1950-ben átnevezték az egészet 

Béke térnek. A rendszerváltás után az addigi két tér 

visszakapta a Szent István tér nevet.



Széchenyi tér – Esztergom
A Széchenyi tér 

Esztergom főtere, mely 

eredetileg a város 

piactere volt. A teret 

1717-ben Főtérnek 

nevezték el, ekkor 

töltötték fel földel és 

vezették el a vizet. A 19. 

században a köznyelv 

Szentháromság térnek, 

valamint Városháza 

térnek nevezte. 

Széchenyi István nevét 

1860 óta viseli.


