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POZSONY 

AZ EGYKORI MAGYAR KORONÁZÓ FŐVÁROS 

 

 

 

 

 
 

Pozsony szépen felújított óvárosában barangolunk. A város gazdag és fordulatos történelméből 

elsőrenden a mohácsi vésztől a XIX. század végéig tartó időszak eseményeinek színtereihez vezet 

sétánk. A három részre szakadt országban Buda, Esztergom és Székesfehérvár is török kézre került. A 

legfontosabb királyi és egyházi hivatalok, így a Magyar Királyi Kamara és a hercegprímási székhely is 

az új fővárosba, Pozsonyba költöztek. Pozsonyba költözött az országgyűlés is. A Várban őrizték a Szent 

Koronát, az ősi Szent Márton-székesegyház lett Magyarország koronázó temploma. Hallunk a 

koronázási ünnepségsorozatról, érintjük mi is koronázási menet útvonalát. Gyönyörködünk barokk, 

gótikus, reneszánsz épített szépségekben és együtt fedezünk fel sok bájos mai részletet. 

 Tudta, hogy itt létesült Szent István idejében az első várispánság és nevét sokak a régi magyar Poson 

személynévből, a vár első ispánjának nevéből eredeztetik? 

 Hallott róla, hogy a monda szerint Pozsonynál süllyesztette el a várra támadó német hajókat Búvár 

Kund 1051-ben? 

 Gondolta volna, hogy a Habsburg Albert halálát követő trónviszályban Pozsony vára és városa 

szembe fordultak, és két éven át háborúban álltak egymással? 

 Mátyás király idejére esik Pozsony egyik fénykora, amikor Aranybullával erősítette meg a várost 

kiváltságaiban, pallosjoggal ruházta fel, és a bolognai egyetem mintájára az egyik legrégibb európai 

egyetemet alapította itt Universitas Istropolitana néven. 

 Nem is gondolnánk, hányszor vált vérzivataros csatározások színterévé a XVII. századi Pozsony és 

környéke a protestánsok és az ellenreformáció hívei, a császárpártiak és felkelők között Bocskai 

István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Wesselényi, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc idejében. 

 Ismert Ön előtt, hogy 1563 és 1530 között a Szent Márton dómban 11 Habsburg-házi uralkodót 

koronáztak magyar királlyá és 8 királyi hitvest magyar királynővé? 

 Mire gondol, miért késlekedett Mária Terézia magyar királynővé koronázása 8 hónapon át, pedig 

uralkodása második aranykort jelentett Pozsonynak? 

 Gondolta volna, hogy a Dóm toronycsúcsára nem keresztet, hanem a magyar Szent Korona 164 cm 

magas, 150 kg súlyú rézből készült aranyozott mását helyezték a 300 éves koronázó-templomi 

múltat hirdetve? 

 Mindig festők, rézmetszők sokasága örökítette meg a díszes rendben a Prímás-palotától vonuló 

koronázási menetet, a Dómban tartott gondosan megtervezett ceremóniát, és az azt követő 

népünnepélyt. Manapság igyekeznek nagyszabású kosztümös játékok formájában mindezt turista 

csalogatóként bemutatni.  

 Ismert Ön előtt az, hogy a reformkori pozsonyi országgyűlésen tette felajánlását gróf Széchenyi 

István a Magyar Tudós Társaság alapítására, vagy az, hogy az 1848-49-es magyar szabadságharc 

fontos törvényei is itt születtek 

 Hallotta vajon, hogy az ősi Vár 1811 májusában három napon át tomboló tűzben porig égett, és csak 

1968 október 28.-ra, a cseh-szlovák föderációról szóló törvény ünnepélyes aláírására állították 

helyre? 
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 Tudta, hogy a város híres lakója volt a polihisztor feltaláló, Kempelen Farkas? Ki volt a 30-as és 

60-as évek Pozsonyának mindenütt felbukkanó kedves, finom, elegáns polgára, Schöner Náci? 

Szeretne egy fotót a mesemondó Andersennel, vagy Napóleon derűsen mosolygó itt maradt 

katonájával? Észre veszi vajon séta közben a félretolt csatornafedélre kikönyöklő, „lázasan 

dolgozó”, kukucskáló figurát? 

 

Marad szabadidőnk kedvünkre egy sörözőben letelepedni, vagy felkaptatni a Várba a panorámát vagy a 

Nemzeti Múzeum kiállítását megtekinteni. Lehetőségként adódik kinek-kinek kedvére az Új-híd UFO-

szerű kávézójába felmenni, vagy a Fő tértől kicsit kintebb eső gyönyörű, Lechner Ödön magyaros-

szecesszióban épült mester-művét, a Kék templomot felkeresni. 

 

Részvételi díj: 6.600 Ft/fő, mely tartalmazza az autóbuszos utazást, az idegenvezetést, 2 fő 

kísérő ingyenes részvételét. Az ajánlat min. 42 fizető főtől érvényes. 

 

Belépők: Szent Márton dóm: 2,5 €/fő, Vár- Történelmi múzeum: 4 €/D, 8 €/F, UFO kilátó: 4,95 

€/D, 7,4 €/F 
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