
Szent István Bazilika Érseki Társszékesegyház
1051 Budapest, Szent István tér 1. 
Telefon: (+36)-1-269-18-49
E-mail: turizmus@basilica.hu
http://bazilika.biz 

Látogassa meg a művészien felújított Szent István Bazilikát, idegenvezetéssel!
Az idegenvezetések időpontjai (angol, francia és magyar nyelven):
A teljes program: 

• A templom megtekintése helyi idegenvezetővel 
• Kápolna és a kivilágított Szent Jobb 
• Kincstár megtekintése 
• Panoráma megtekintése a kupola körkilátóból (lifttel) (április 1 - október 31 között) 
• A program végén minden kedves vendégünk ajándék lapot kap.

Hétfő-Szombat: 10.00 - 15.00-között (telefonos egyeztetés alapján: (+36)-1-338-21-51 , (+36)-30-
703-65-99)
Az idegenvezetés díja:
Felnőtt:.........................1.600,- Ft/fő (Körkilátó nélkül 1.100,-Ft/fő)
Nyugdíjas, diák:...........1.200,-Ft/fő (Körkilátó nélkül: 900,-Ft/fő)

Turisták által a Bazilika látogatható, belépőjegy ingyenes (belépés adománnyal)
Hétfő-péntek: 9.00 - 17.00-ig
Szombat: 9.00 - 13.00-ig
Vasárnap: 13.00 - 17.00-ig

Szent István Bazilika Panoráma kilátó 
Nyitvatartás
Március 15 - június 30-ig:........................................10.00 - 16.30-ig.
Július 1-től - szeptember 30-ig:................................10.00 - 18.30-ig.
Október 1-től - november 15-ig................................10.00 - 16.30-ig. 
Belépőjegyek: 
Felnőtt:.....................................................500,-Ft/fő 
Felnőtt csoportos (15 fő felett).................400,-Ft/fő 
Diák, nyugdíjas:.......................................400,-Ft/fő 
Diák, nyugdíjas ( 15 fő felett)...................300,-Ft/fő 
Budapest Card..........................................400,-Ft/fő

Szent István Bazilika Kincstár látogatása
Nyitvatartás
Március 15 - június 30-ig:..........................................10.00 - 16.30-ig.
Július 1-től - szeptember 30-ig:..................................10.00 - 18.30-ig.
Október 1-től - június 30-ig........................................10.00 - 16.30-ig. 
Belépőjegyek: 
Felnőtt:.............................................................400,-Ft/fő 
Felnőtt csoportos (15 fő felett).........................300,-Ft/fő 
Diák, nyugdíjas:...............................................300,-Ft/fő 
Budapest Card..................................................300,-Ft/fő

mailto:turizmus@basilica.hu
http://bazilika.biz/


Története
 A budapesti  Szent  István  Bazilika  hazánk  egyik  legszebb, 

legjelentősebb  egyházi  és  idegenforgalmi  nevezetessége. 
Ennek  oka  egyrészt  a  névadó  szent  királyt,  az  ország 
államalapítóját megillető tisztelet, a történelmi múlt, másrészt 
maga az épület műemléki és művészeti értéke.
E  templom  építése  érdekében  az  1810-es  években  gyűjtés 
indult,  a munkálatokat azonban csak 1851. augusztus 14-én 
kezdték  el,  Hild  József  pesti  választópolgár  és  építész  az 
esztergomi és egri székesegyház alkotójának tervei szerint. A 
munkát haláláig, 1867. március 6-ig vezette.

Pest  város  tanácsa  a  fontos  épület  további  építész-tervező 
művezetését  a  kor  elismert  mesterére,  számos  fővárosi 
középület, köztük az Operaház alkotójára, Ybl Miklósra bízta, 
aki a befejezésig folytatta, de halála miatt az épületbelső és a 
képzőművészeti  díszítő  munkálatok  már  Kauser  József 
irányításával készültek el 1905-re. Nevezetes volt a Bazilika 
történetében az 1868. január 22-i dátum, amikor a Hild tervei 
szerint  már  felfalazott  kupola  és  kupoladob  beomlott, 
kivitelezési- és anyaghibák miatt. A kupolát tartó pillérekhez 
ajándékba  kapott,  s  igen  vegyes  minőségű  és  szilárdságú  kőanyagot  használtak,  továbbá  a 
kupoladob az az tartó boltívek belső peremére épült, ami miatt a pillérek és az összekötő hevederek, 
valamint  a  csegelyek  terhelése  féloldalas  lett,  s  a  szerkezet  egyensúlyának  hiánya  okozta  a 
beomlást. Az építkezés ezután több mint egy évig szünetelt, majd a törmelék kihordása, a rosszul 
megépített részek bontása egészen 1871-ig tartott.

 Az  építkezés  folytatására  Ybl 
Miklós  új  terveket  készített, 
illetve  a  régieket  dolgozta  át 
nemcsak a szerkezet, hanem a 
megjelenés  tekintetében  is. 
Hild  József  hellenisztikus 
formavilágát,  klasszicista 
stílusát  Ybl  neoreneszánsza 

váltotta fel  1875-től,  és 1891-ben bekövetkezett  halála után is az ő vázlatai,  elképzelése szerint 
folytak a munkálatok az 1905-ös felszentelésig. 
(Forrás: A Szent István Bazilika, Budapest 1989.)

A Szent István Bazilika orgonája
 A Szent István Bazilika orgonája az Angster József és fia orgonaépítő 
cég készítette. A céget alapító Angster József (1834-1918) a párizsi 
Cavaillé-Coll orgonaépítőnél tanult három évig és az ő elvei alapján 
tervezte és készítette az orgonáit.
Az 1905-ben készült 450. opus számú hangszer három manuálos volt, 
65 regiszterrel, pneumatikus trakturával.

Az orgonaházat Kauser József tervei alapján Thék Endre bútorgyára készítette. 1932-ben ugyancsak 
az Angster cég négy manuálra bővítette, 76 regiszterrel, elektro-pneumatikus traktúrával.
1938-ban a Rieger orgonagyár új játékasztalt készített, a szélládákat kúprendszerre alakította át, a 
regiszterek számát 79-re bővítette. A hangszer teljes restaurálása 1993-ban kezdődött Váradi és Fia 
budapesti orgonaépítők kivitelezésében.



A Bazilika harangjainak történeti áttekintése 
A Bazilikának a felszentelést követően négy harangja volt, egy kicsiny lélekharang, a 9 mázsás Ave 
Mária harang, a 31 mázsás Boldogasszony harang valamint az első nagyharang, a Szent György 
harang, melyet Schopper György rozsnyói püspök 1892. április 19-én szentelt fel. A 7735 
kilogrammos harang Walser Ferenc műhelyében készült, átmérője 2,2 méter volt.
„Tizenegy órakor megkondult az északnyugati torony öreg harangja [Mária-harang], és a 
templomul szolgáló sekrestyéből körmenetben vonult elő a papság” –tudósítottak a korabeli lapok  
a harangszentelésről. A harang tervezett helye a nagy-tornyok baldachinja alatti rész lett volna, ám a 
legfelső szint nem bírta el az óriási terhet, ezért a harangot lejjebb, 36 méter magasan helyezték el 
április 21-én. Két nappal később, hét órakor a hagyományoknak megfelelően kiverselték (egymás 
után megkondították) a bazilika régi harangjait majd az új nagyharang következett, mely egészen az 
első világháborúig a lipótvárosi templomban szolgált.

A Mária harang kivételével az összes harangot rekvirálták az első világháborúban, ma is ez az 
egyetlen eredeti harang a templomban.
A Bazilika ezután 1930-ban, a Szent Imre jubileumi év alkalmából rendelt társat a Mária-harang 
mellé: április 27-én szentelte fel Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek a 7745 
kg tömegű Szent Imre Hősök harangját mely május 11-én kondult meg először. 
Később ez a harang is háborús áldozattá vált: 1944-ben a megszálló német csapatok 
hadizsákmányként magukkal szállították az akkoriban harangtemetőként emlegetett Hamburgi 
telepre ahol azt háborús célokra beolvasztották.
A harmadik nagyharang elkészültéig érdekes út vezetett, Szabó Géza plébános útja volt ez 
Passauba, aki a bazilika elromlott toronyóráját szerette volna megjavíttatni. 

A  passaui  Perner  testvéreknél  a  toronyórák  készítése  mellett  a  harangöntés  is  családi 
hagyománynak számított. Ekkor merült fel az új harang öntetésének lehetősége.
Ekkor még senki nem gondolta, mennyire páratlan összefogás alakul majd ki az öntöde és a Neue 
Bildpost  német  katolikus  hetilap  között,  mely  gyűjtést  szervezett  a  nagyharang  pótlására.  
Maga a gyűjtés és annak sikere mellett újabb meglepetést váltott ki, hogy az adakozók szándékát 
nem csupán kárpótlás és jóvátétel vezérelte, hanem hála és köszönet, amiért a magyar kormány 
1989-ben a határt a keletnémet állampolgárok előtt Ausztria felé megnyitotta.
Ennek  a  kölcsönös  együttműködésnek  az  eredménye  az  eredetinél  jóval  nagyobb,  9250  kg-os 
harang, mely fél hanggal magasabban zeng, eddigi elődjei pedig fél hanggal mélyebben szóltak a 
régóta elérni kívánt F° hangnál.
Az ország legnagyobb harangja határokon átívelő összefogás és segítségnyújtás eredménye és élő 
szimbóluma, a rendszerváltás tanúságtevője és Isten dicsőségének hirdetője, mely az első szabad 
augusztus 20-i körmenet befejezésekor kondult meg először.
Az 1993-as évben a II. János Pál pápa által immár társszékesegyházi rangra emelt templom újabb 
harangokkal gazdagodott: Szent Henrik, Boldog Gizella, Szent Imre, és Szent Erzsébet tiszteletére 
szentelték  őket.  Szintén  németországi  gyűjtésből  öntettek.  Súlyuk  2150,  1250,  750  és  500  kg, 
adományozóik a Bambergi Érsekség és hívei, a müncheni Rotary Club, és a Passaui Egyházmegyei 
Caritas alapítvány.



Szent István Bazilika Kincstára/Thesaurus Basilicae Sancti Stephani Regis
A bemutatásra  kerülő liturgikus  tárgyak jelentős  része mind a mai  napig nagyobb ünnepeinken 
használatban van, ezért ez a tárlat sokkal több, mint egy múzeumi kiállítás: a szakrális művészet 
ihletadó  forrásába,  közösségünk  legbensőbb,  liturgikus  életébe  nyújt  betekintési  lehetőséget.

A Kincstár  három  terme  két  részre  tagolódik.  Az  első, 
boltíves  csarnokban  a  Bazilika  építésének  és  évszázados 
történetének válogatott  emlékanyagát  mutatjuk  be:  a 
templom és kupolája makettjeit, külső és belső szobordíszek 
gipszmintáit, a „kis bazilika" címet adományozó pápai levelet. 
Olyan  páratlan  értékeket  láthatunk  még  itt,  mint  a  híres 
spanyol festő,  Murillo (1617-1682), Szent Család képét, és 
olyan  különleges  tárgyakat,  mint  Ozsvári  Csaba  (1963-
2009)  bronz  kapuját,  a  Szent  Korona  Herendi  porcelán 
másolatát (2000) és egy teljes koronaőri díszöltözéket.
 A  Kincstár  két  belső  terme  egy  jelképes  ereklyekápolna  és  egy  ehhez  kapcsolódó, 
kincstárszerűen berendezett toronyszoba. Itt kapnak bemutatási helyet a legértékesebb liturgikus 
tárgyak:  úrmutatók  (köztük  a legértékesebb  1896-ból  és  a  legnagyobb  1938-ból),  kelyhek 
(köztük  Boldog  II.  János  Pál  pápa  ajándéka  1991-ből),  a  különböző  szentségek 
kiszolgáltatásának  kellékei,  ezüst  örökmécses,  füstölő,  gyertyatartók,  pásztorbotok  és  díszes 
liturgikus  öltözékek  -  kétszáz  év  szakrális  művészetének  emlékei.  A miseruhák  többsége  a 
budavári királyi palotatemplom örökségeként került a Bazilikába. Ezek között 1600 körüli, 
barokk és szecessziós garnitúrákat, gazdagon hímzett ornátusokat és Erzsébet királyné saját 
kezű hímzését is megcsodálhatjuk.
A  Bazilika  megújuló  Kincstárának  jelentőségét  emeli  Isten  Szolgája  Mindszenty  József 
bíboros (1892-1975) hagyatékának eddigi legteljesebb bemutatása: a hitvalló főpap személyes 
használati és liturgikus tárgyainak gazdag válogatása. Állandó letétként a Kincstár ereklyeoltárán 
megcsodálhatják látogatóink a Szent Jobb - Mária Terézia (1717-1780) által az Angolkisasszonyok 
Rendjének adományozott - hiteles másolatát.



Fuvolavarázs 2012 – Szívvel-lélekkel
2012.09.30 15:00 – Budapest Bazilika előtti téren

Célunk a fuvolázás további népszerűsítése, a fuvola, mint hangszer sokrétű 
felhasználási  lehetőségének  bemutatása,  a  szívvel-lélekkel  való  zenélés 
élményének,  a  közösségteremtésnek,  az  értékközvetítésnek,  az  ifjúság 
nevelésének középpontba állításával.
Ez  évben  a  Szent  István  Bazilika  előtti  téren  és  a  Bazilika  lépcsőjén 
ismételjük meg a 2010-es örömkoncertet, most már több száz gyermek és 
felnőtt,  növendék  és  művész  fúvólista  fellépésével. A  fuvola-koncert 
programjának kialakításakor fontosnak tartottuk, hogy lehetőséget adjunk, a 

budapesti és vidéki zenei központok, valamint a különböző zenei stílusok olyan „találkozásának”, 
ami  a  lehető  legteljesebben  figyelembe  veszi  a  hely  szellemiségét  és  méltóságát,  középpontba 
állítva a szívvel-lélekkel élő, cselekvő és hívő embert. Így  fellép többek között Horgas Eszter, 
Varga  Laura,  Oross  Veronika,  Török  Ádám,  Itzzés  Gergely,  Drahos  Béla,  Dratsay  Ákos, 
Romos  Zsolt,  Matúz  István,  Greska  László,  Regős  Imre,  valamint  a  MÁV  Szimfonikus 
Zenekar fuvolaművészei.
Nagy  örömünkre  szolgál,  hogy  rendezvényünk fővédnökségét  Szalai  Annamária,  a  Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság elnöke és Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek a Magyar Katolikus Egyház vezetője vállalták.
A zenélés öröm. Sok ember zenéje még nagyobb öröm. Rendezvényünkkel azt szeretnék elérni, 
hogy minél több embernek adhassuk át ezt az örömöt, a közösségi zene élményét. Mondják, hogy a 
„zene, a zenélés nemesbíti a lelket, erősíti a szívet”. Ennek a gondolatnak a jegyében szervezzük 
a „Fuvolavarázst”, középpontba állítva a szeretetet, az értékteremtést, az értékközvetítést, valamint 
az  ifjúság  nevelését,  tesszük  mindezt  annak  szellemben,  hogy  a  gyerekek  is  érezzék  az 
összetartozás,  az együtt  cselekvés,  és az együtt  zenélés  erejét,  illetve azt  az örömet,  amelyet  a  
zenéjükkel  átélhetnek,  illetve  közvetíthetnek  az  őket  hallgató  embereknek.  A tanárok,  nevelők, 
szülők  számára  pedig  érezhetővé  és  hallhatóvá,  láthatóvá  próbáljuk  tenni  a  „koncerttel”,  hogy 
áldozatos  munkájuk,  pedagógiai  tevékenységük nem haszontalan,  milyen nagyszerű élményt  ad 
tanítványaiknak, gyermekeiknek, hiszen a mai rohanó, internet alapú világban a valódi közösség, 
közösségi élmény szerepe kiemelten fontos a fiatalok fejlődése során.

A kulturális rendezvény sikeréhez, a megfogalmazott „küldetés” eléréséhez nagyban járulnak hozzá 
azok a vidéki zenei központok (Győr , Pécs, Szeged, Békéscsaba, Kecskemét, Miskolc, Debrecen), 
amelyek  áldozatos  munkája  nélkül  nem lenne teljes  a  magyar  zenei  élet  és  amelyek budapesti 
szereplése, bemutatkozása sajnos csak ritkán lehetséges, ezért célul tűztük ki, hogy a zenét tanuló 
növendékek minél nagyobb számban vegyenek, vehessenek részt a „Fuvolavarázs 2012 – Szívvel-
lélekkel” koncerten.



FUVOLAVARÁZS
2012. szeptember 30., 15 óra

Budapest, Szent István Bazilika 
Műsor

1. Charpentier: Preludio – Vienna Tanárképző Főiskola, Dr. Csetényi Gyula vezetésével 
2. Kronke: Táncszvit (1., 3. és 5. tételek)

Mozart: Varázsfuvola – Papageno áriája – Budapest, V. és XII. kerületi  zeneiskolák Vargáné 
Korchma Fruzsina és Szalóky Béláné vezetésével 

3. Bach: h-moll szvit – Menuette, Badinerie – Budapest, Bartók Béla Zeneművészeti  
Szakközépiskola Bálint János Liszt-díjas fuvolaművész vezetésével 

4. Händel: Vízi zene (részlet)
Zequinha de Abreu: Tico, tico no fubá – Szeged, Fuvola tanszakok Varga Laura vezetésével 

5. Smetana: Moldva (részlet)
Strauss: Kínai galopp – Kecskemét, Fuvola tanszakok Dratsay Ákos és Berényi Bea 
vezetésével 

6. Erdő, erdő… – magyar népdal
Dvořák: Humoresque – Miskolc, Fuvola tanszakok Kaveczki Márta, Dr. Schultz Györgyné és  
Siklósi Tamás vezetésével 

7. Mozart: Induló
Weiner Leó: Szőlőhegyen keresztül – Pécs, Fuvola tanszakok, Romos Zsolt vezetésével 

8. Sári József: Echóhoz – Debrecen, Fuvola tanszakok Regős Imre és Matúz István Kossuth-
díjas fuvolaművész vezetésével 

9. Mike Mower: Obstinato & Scareso (magyarországi bemutató) – Győr, Széchenyi Egyetem 
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet mesterszakos hallgatói Ittzés Gergely Liszt-díjas  
fuvolaművész vezetésével 

10.Balogh Sándor: Fuvallatok – Zeneakadémia Sebők Erika és Oross Veronika vezetésével 
11.Péter János – Göttinger Pál – Laszip D. – etc.: Rettenthetetlen

Péter János: Hold My Hand – Péter János (Méz) 
12.Bartók: Este a székelyeknél (Török Ádám átirata) – Török Ádám 
13.Piazzolla: Fugata

Horgas: Dance
Corea: Spain
Caccini: Ave Maria – Horgas Eszter, köztársasági érdemrenddel kitüntetett fuvolaművész és  
együttese 

14.Joplin: Cleopha (Somos András hangszerelése)
Tavaszi szél vizet áraszt…  – magyar népdal – Közös zenélés: mindenki, vezényel Drahos  
Béla, köztársasági érdemrenddel kitüntetett fuvolaművész 
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