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Királyok, érsekek hajdani lakhelyén
Az Árpád házi királyok esztergomi vára és palotája az ország legrégibb kõbõl épített erõdítménye. Az
esztergomi Várhegyen magasló királyi palota feltárását, renoválását folyamatosan végzik, a
közeljövõben is számos, új, eddig még nem látogatható részletet tesznek bemutathatóvá.A palota
története
Az esztergomi Várhegy földrajzi és stratégiai fekvésének köszönhetõen az évezredek során folyamatosan
felkeltette a környéken letelepedõ, átvonuló népek figyelmét. A kelta település helyén emelt római tábor,
Solva is nyomot hagyott a hegyen.
A magyar államiságot megteremtõ Géza fejedelem volt az elsõ uralkodó, aki állandó székhelyet is választott
magának: Esztergomot, ezen belül is a Várhegyet. Szent István király e helyen született, itt keresztelték, és
koronázták is meg. A magyar egyházszervezet kialakításakor, az elsõ számú vezetõ, az érsek székhelye
ugyancsak Esztergom lett.
A Szent Adalbert tiszteletére emelt elsõ székesegyházat 1010-ben említik elõször. A hegyen épített elsõ
ispánsági vár a templommal együtt 1188-ban leégett. III. Béla a XII. század végén újjáépítette, és jelentõsen
kibõvíttette a palotát. Az új királyi rezidencia a kápolnával és a lakótoronnyal, a király francia felesége által
közvetített késõ román, kora gótikus stílusban épült. Az új palotát csak néhány évtizedig lakták az Árpád házi
királyok, IV. Béla idején, a tatárjárás után, (a várat sikeresen megvédték) a királyi udvar Budára költözött, és
a palota használatát az érsekség vette át.
Az Árpád ház kihalását követõ trónutódlási harcokat a vár is megsínylette, de a XV. század második felétõl a
nagy reneszánsz érsekek, Vitéz János, Bakócz Tamás, Szathmáry György idejében a palota jelentõs
átalakításokon ment át, és ekkor élte virágkorát. Mátyás király halála után, özvegye Beatrix királyné is itt
lakott.
A mohácsi vész után a vár katonai szerepe került elõtérbe, nagyszabású erõdítési munkálatok kezdõdtek, de
ez sem akadályozta meg a törököket a vár elfoglalásától 1543-ban. A török idõkben a vár több súlyos
ostromot is átélt, falai alatt esett el Balassi Bálint költõnk 1594-ben. Véglegesen 1683-ban került le a félhold
a vár tornyairól. A kuruc háborúkban ismét aktív csatatérré vált a vár, a teljesen lepusztult várat Mária
Terézia 1761-ben adta vissza az érsekségnek.A palota restaurációja
A XIX. században már csak egyetlen egy szobát ismertek, a régészeti feltárások az 1930-as években
kezdõdtek csak meg, a helyreállítást Lux Géza építész végezte. A teljesen föld alá került palotán
folyamatosan dolgoztak a restaurátorok, a palota elpusztult részeinek részleges restaurációjára 1997 és
2000 között került sor, a Fehér-torony tetején az új teraszt 2009-ben adták át a látogatóknak. 2015-re
készült el a palota és a múzeum teljes körû felújítása, a várkápolna is megújult és már látogatható.
A palota látogatása
A megváltott belépõjeggyel szabadon látogathatjuk a vár területét és a kiállításokat, Magyarország elsõ
királyi palotájában 800 éves falak várják a barangolni vágyókat, akik ezt a felbecsülhetetlen történelmi
örökséget eredeti szépségében szeretnék megcsodálni. Az elmúlt évek nagyszabású rekonstrukciós
munkáinak köszönhetõen pedig az egykor dúló csatáknak, vagy éppen az idõ vasfogának áldozatul esett
falak visszatükrözik a hajdani nagyságot.
A vár állandó kiállításai természetesen elsõsorban az esztergomi vár történetével foglalkoznak, de láthatunk
igen gazdag érmegyûjteményt, korabeli használati tárgyakat, és nem utolsó sorban sétálgathatunk a vár õsi
folyosóin, termeiben.
Betekintést nyerhetünk a korabeli emberek mindennapjaiba a Vár fürdõjében, konyhájában és ciszternás
termében. És ami egy Várban elmaradhatatlan
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