
Sétálólap
„S odalent kertem az egész táj, hol óriás csiga
kétszarvú dómjával e bölcs Bazilika.”

(Babits Mihály: Dal az esztergomi Bazilikáról, részlet)

Szia! Az én nevem Csiga-biga Bazilika.
Társad leszek a bazilikai sétában, és segítek
megkeresni mindent, ami érdekes!

Nem én vagyok ám itt az egyedüli csiga!
Ha jól figyelsz, lépten-nyomon
megtalálhatod ősi rokonaimat
az ammoniteszeket a vörösmárvány
lépcsőkbe kövülten.



Ha belépsz a boltív alatt, a kriptában találod magad, itt vannak eltemetve
a régi esztergomi főpapok.
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Amíg nézelődsz, játszunk egy kicsit. Gondoltam egy tárgyra.
Kerek, levelekből áll, és az emberek a fejükre szokták tenni.
Még annyit segítek, hogy ez van a bejáratnál az egyik női szobor
kezében. Megtaláltad?
Akkor most számold meg, hányszor fordul elő az altemplomban!

Rajzold le!

Először sétáljunk le az altemplomba!
Brrr, de hideg van! A bejáratnál jó
pajtásaim várnak, hernyók
és pillangók, mindig szívesen
ugrok be hozzájuk egy kicsit!



A dombormű alatt van a Szent István kápolna bejárata. Psszt! Ide csak azok
léphetnek be, akik imádkozni szeretnének. Ne zavarjuk őket!

Gyere fel az előtérig és lépj be a templomba. Sétálj egy kicsit bejlebb a
padok között. Ha balra nézel, egy domborművet látsz magasan, címe:
Jézus a gyermekek közt. Vajon hány kisgyerek van rajta? Mindig
összezavarodok a számolásnál. Segítesz nekem? Karikázd be a helyes
választ!

A másik oldalon fenn van egy másik dombormű, címe: Jézus bevonulása
Jeruzsálembe. Vajon melyik csacsin lovagol Jézus? Válaszd ki!
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A dombormű alatt találod a Bakócz-kápolnát, lépj be, nézd meg milyen
szép vörös színű! Bármilyen hihetetlen, de lakik itt négy delfin is. Keresd
meg őket! Sose értettem, mit keresnek ilyen messzire a tengertől?4



Most sétálj előre a szentélyig. A mi egyedülálló főoltárképünk
a világ legnagyobb egyetlen vászonra festett képe, ami Szűz Mária
mennybevételét ábrázolja. Ajjaj, becsúszott egy-két nyomdahiba!
Megtalálod, melyik kocka hiányzik a festményről?
5

FC

B

DA

E



Ha felnézel, a szentély boltozatán egy gyönyörű
freskót találsz. Én is megpróbáltam lemásolni,
de sajnos, hat helyen hibát ejtettem. Hasonlítsd
össze a képet az eredetijével, mit hagytam le róla?
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A kupola alatt két nagyméretű szobrot találsz. Az egyik Pázmány
Pétert ábrázolja, aki esztergomi érsek és híres szónok volt.
Válaszd ki az alább felsorolt mondatok közül melyik illene hozzá?

A másik oldalon Simor János esztergomi érsek szobrát találod.
Ő fejezte be a Bazilika építési munkálatait. Nézd meg alaposan,
mi van a kezében lévő papírtekercsen? Rajzold ide! Felismered, mi ez?

1 „Mindent a népért, mindent a néppel
együtt, semmit a népről a nép feje felett.
Ez a demokrácia.”

2 „Nem, mi nem születtünk
reformátoroknak, előbb mi magunkat kell
megreformálnunk. Látogatnunk kell az
alázat, az önmegtagadás iskoláját.”

3 „Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát
Ki meg merte várni, Szulimán haragját…”

4 „…mihelyt a verőfény elolvasztja a havat,
mind rútsága s mind szépsége kitetszik
annak, ami béfedett volt: úgy az ítéletkor
kinyilatkoztatja Krisztus, amit most nem
látunk.”
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Találd ki, mi lehet ez a tárgy! Talán segít, ha elárulom, hogy Szent József
foglalkozása ács volt.

A Szent Kinga
a lengyelek királynéja.

B Szent Margit, ki a Nyulak
szigetén apáca volt.

C Boldog Jolánta,
Szent Kinga testvére.

D Szent Erzsébet,
ki kenyeret osztott
az éhezőknek.
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Simor János szobra melletti oldalon van az északi ke-
reszthajó, itt van a magyar szentek panteonja. Találsz itt
négy királylány szobrot is. Vajon melyik melyiké lehet?

Párosítsd össze a leírásokat a szobrokkal!

A másik oldalon a déli kereszthajónál találod a Szent József-oltárt.
Ő volt Jézus nevelőapja. Szerinted mi van a bal oldali angyal
kezében? Karikázd be!
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A kincstárig 60 lépcső vezet fel. Azt hiszem, vagy lehet, hogy tévedek?
Hát, jobb lesz, ha megszámoljuk! Vajon mennyi lépcső vezethet fel
a kupoláig? Van rá egy szuper képletem:

angyalok száma: ....................

királylányok száma: +....................

delfinek száma: +..................................................................

gyerekek a domborművön: +…………… = .........................................

A kapott számhoz adj hozzá 6-ot, szorozd meg 10-zel, és adj
hozzá még 10-et!
Eredmény: ...............................................................................
Számold meg a lépcsőket, és megtudod, jól válaszoltál-e!

És itt vagyunk a kupolában! Én most búcsúzom, örülök, hogy társad
lehettem a bazilikai sétában, remélem jól érezted magad!

Megoldások:1.Babérkoszorú,négydarab.2.C,szaxofon,10méter.3.15gyermek.4.AHar-
madikcsacsi.6.Felsőkocka:F,alsókocka:B.7.Hiányzik:baloldaliangyalkezébőlafüstölő,
Atyaistenfejemögülaháromszög,jobboldalonamagyarkorona,jobboldalonazegyikkis
angyalfej,baloldalonasárkány,alulaföldgolyó.8.Anegyedikidézet.9.ABazilikaoszlop-
csarnoka.10.1C,2D,3A,4B.11.B,keresztfűrész.12.10+4+4+15=33+6=39×10=390+10=400.

12És most induljunk fel a csigalépcsőn
(hát igen, ezt is rólam nevezték el)!


