
Fennköltség, kaland, vadregényes, fantáziadús környezet. Lenyűgöző természe-
ti és emberi kéz formálta látnivalók. Egy napban? Elérhető távolságban és áron? 
Igen. És ez most nem egy bulvárlap ajánlója, hanem tapasztalaton alapuló közlés. 
No lássuk, mit rejt „részleteiben kibontva” a beharangozó.

11 évszázad – 55 kilométer

A három látnivaló, amit ajánlani szeretnék, bármily hihetetlen, 55 kilomé-
teren belül fellehető. Legelőször hazánk legnagyobb templomának felkere-
sését ajánlom, azaz menjünk el Esztergomba! Ha a parkolói árusok tömke-
legén keresztül eljutunk a bazilikáig, akkor álljunk meg egy pillanatra, és 
gyönyörködjünk el a monumentális épületben, mielőtt lépcsőire hágnánk. 
Az ország legnagyobb temploma minden pompájával együtt is valami 
végtelen egyszerűt sugall, a magyar történelmet ismerve elgondolkodtat 
az egyéni és nemzeti sorsokon, a honnan és hová örök dilemmáján. Hisz 
nem túlzás azt állítani – alkotó, teremtő fantáziával persze –, hogy Géza 
fejedelem és István király lábnyomában lépegethetünk. Az érsekség máig 
az ország egyházi központja, s ebből eredően a már emlegetett klasszicis-
ta stílusban épült bazilika is bízvást mondható „királyi” építménynek. 

A hozzá kapcsolódó kiállításokat csak úgy érdemes 
megnézni, mint a Vármúzeumot, a Keresztény Mú-
zeumot és a Prímási Palotát. Melocco Miklós Szent 
István szobra államalapító királyunknak, Istvánnak állít emléket, a bazilika altemplomában 
pedig végre örök nyughelyre lelt utolsó hercegprímásunk, Mindszenty József bíboros. A továb-
bi látnivalókért természetesen érdemes felkeresni a város honlapját, és arról se feledkezzünk 
el, hogy egyik legszebb szavú végvári vitézünk, Balassi Bálint is Esztergom ostrománál veszí-
tette életét.

Ötvenöt kilométernyi utazást ígértem, semmiképp sem lesz több, ha az egykori megyeszékhely-
ről a jelenlegire, Komáromba indulunk. Kinek ne jutna eszébe azonnal az Aranyember Tímár 
Mihály és Jókai Mór, így azt javaslom, hogy a parkolás után egy lendülettel sétáljunk át Szlová-
kiába, Révkomáromba. A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumát feltétlenül érdemes felke-
resni, előtte Jókai Mór szobrát csodálhatjuk meg. A Klapka téren a híres várvédő, Klapka György 
szobra áll, és nem szabad elkerülni az Európa-udvart sem. A város (és most a magyar oldalon lévő 

Komáromot is ide kell érteni) újkori erődrendszere a maga nemében páratlan élményt nyújt. Érdemes felkeresni a rév-
komáromi erődöt, ahol a várat Klapka védte hősiesen, s amely már elhelyezkedésénél fogva is komoly hadászati jelentő-
séggel bírt. Az Öreg- és Újvár építése, körülményei, története nagyon izgalmas, különösen, ha ehhez még hozzávesszük 
a hazai oldalon található Monostori erőd történetét is. Ez utóbbiban számos kiállítóterem, nagyon gazdag gyűjtemény, 
és a valóban szakértő idegenvezetés teszi feledhetetlenné a nem éppen könnyű túrát. A monumentális létesítményben 
bizony a poros folyosókon nem keveset kell gyalogolni, de mindenért kárpótol a mérnöki tudás csodája. Az udvaron 
újabb kori fegyverek, ágyúk, tankok, páncélos szállító harci járművek látha-
tók, ami alaposan meg tudja mozgatni az erre fogékony emberek fantáziáját. 
A Monostori erőd 1871-re készült el, s valójában a sors � ntora, hogy addigra 
már szinte teljesen elvesztette hadászati jelentőségét, és tudjuk, főleg az első 
nagy háború után, hogy a hadviselés más, sajna sokkal véresebb irányt vett, 
mint az egykori – talán ráérősnek is mondható – várostromok.

De ne ez legyen a végszó. A jelképes utazás – térben és időben – Esztergomtól 
Komáromig, mindenképpen megéri. Vigyük el családunkat, tanítványain-
kat, senki sem fogja megbánni!

Rozmán László
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