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Határtalanul - Felvidék
2013. május 6-8.

2013. 05.06.
Indulás: 7:00-kor iskola elöl
Bős – vízlépcső
Deáki – Pray-kódex
Galánta – Kodály Zoltán szobrának
 megkoszorúzása
Nagyszombat – városnézés
Pöstyén – séta a Vág partján – városnézés
Beckó vára
Érkezés: Csákházára – szállás, vacsora,
nemzeti jelképeinkből rajzverseny
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A bős–nagymarosi vízlépcső 

A bős–nagymarosi vízlépcső (BNV) – hivatalosan Gabčíkovo–nagymarosi Vízlépcsőrend-
szer – a Duna magyarországi és szlovákiai közös szakaszának komplex hasznosítására terve-
zett építmény. A vízlépcső létesítésének célja az energiatermelés, a hajózhatóság biztosítása, 
az árvízvédelem és területfejlesztés volt. A létesítmény tervezett főbb egységei: a Dunakili-
ti mellett épülő mederzáró duzzasztómű, a Csallóközönvégighúzódó üzemvízcsatorna köze-
pén a bősi erőművel és Nagymaros térségében a nagymarosi vízlépcső. A bősi erőmű első üte-
mét 1986-ban, a nagymarosi erőmű utolsó egységét pedig 1990-ben kellett volna üzembe he-
lyezni. Eredeti formájában végül sosem valósult meg, mivel a magyar kormány a környezet-
védők és civilek tiltakozásának hatására 1989-ben leállította a magyar oldalon az építkezése-
ket. 1992 májusában pedig felbontotta a szerződést az (akkor még) csehszlovák féllel. A cseh-
szlovák oldalon ezt követően 1992 októberében a bősi erőmű csatornájába (vagyis szlovák te-
rületre) terelték a Duna vizének 83%-át (és azóta is jogtalanul használják azt). Az ügyben a 
két ország a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordult, amely végül 1997-ben mindkét felet elma-
rasztalta, és kötelezte őket a helyzet államközi szerződésekkel való rendezésére. Ez azonban 
azóta sem történt meg. Ezzel a Nemzetközi Bíróság által a fennállása óta vizsgált 151 eset kö-
zül a bős-nagymarosi a leghosszabb ideje rendezetlenül maradt ügy.

http://hu.wikipedia.org/wiki/1997
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csehszlov%C3%A1kia
http://hu.wikipedia.org/wiki/1992
http://hu.wikipedia.org/wiki/1989
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
http://hu.wikipedia.org/wiki/1986
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymaros
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%91s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csall%C3%B3k%C3%B6z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dunakiliti
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dunakiliti
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
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A Pray Kódex
A Pray-kódex 1192–1195 között keletkezett latin és magyar nyelvű kódex, amelyet első tu-
dományos leírójáról, Pray Györgyről (1723–1801) neveztek el. A kódex műfaját tekintve sac-
ramentarium, (könyörgésgyűjtemény), mely egy magyarboldvai Keresztelő Szent János ben-
cés apátságnak készült. Tartalmazza a magyar szentek névsorát.

Jelentősége 
A kódex fő magyar nevezetessége a Halotti beszédnek nevezett szentbeszéd és könyörgés, 
amely a magyar nyelv első ismert összefüggő nyelvemléke.

A kódex jelentőségét világviszonylatban az adja, hogy öt miniatúrájának egyike (a XXVIII. 
számmal jelölt), a Bizáncban tisztelt „Mandilion” leplet ábrázolja, pontosan bemutatva azokat
a jellegzetességeket, amelyek a ma Torinóban őrzött, Jézusnak tulajdonított halotti lepelre is 
jellemzőek (tűz által ütött L-alakú lyuksor, halszálkás szövésminta, a holttest egyedi kéztartá-
sa).[1] Ez erőteljes bizonyítékot jelent az edessai eredetű Mandilion és a Torinói lepel azonos-
sága, végső soron történelmi hitelessége tekintetében.

Tartalma 
A kódex többi része latin nyelvű

• misekönyvet,

• húsvéti misztériumjátékot,

• kottásénekeket,

• Könyves Kálmán-kori zsinati törvényeket

• a legrégibb magyar annalest, az úgynevezett Pozsonyi Évkönyveket tartalmazza. Ez 
utóbbi 1210-ig közli a magyar királyok névsorát.

Kutatási rétegek 
Francia hatás: Naptárában szembetűnő a francia szentek előtérbe kerülése, melynek eredetije 
francia befolyást mutat (Arras-Cambrai-Amiens).

Magyar réteg: A kalendáriumban augusztus 15-én asumptio, vagyis Szűz Mária mennybevéte-
le után oda van írva még transitus Sancti Stephani, azaz Szent István „tranzitja”, átmenete 
vagyis halála.

Története
A Sacramentarium őspéldányát a váci székesegyházban másolták és annak átdolgozott válto-
zatát írták a Pray-kódexbe, és jutott el feltehetően Jánosiba (Gömör vármegyébe).
A kódex Garamszentbenedek és Deáki érintésével jut el Pozsonyba a XII. század közepén.
Elsőként 1770-ben tudósít róla Pray György (1723–1801) történetíró, jezsuita apátkanonok. 
Jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár őrzi a művet. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jezsuita
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pray_Gy%C3%B6rgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/1770
http://hu.wikipedia.org/wiki/XII._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
http://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1ki
http://hu.wikipedia.org/wiki/Garamszentbenedek
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6m%C3%B6r_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nosi
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ci_sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1rium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amiens
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1rium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1210
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozsonyi_%C3%89vk%C3%B6nyvek&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Annales
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsinat
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kott%C3%A1s%C3%A9nek&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miszt%C3%A9riumj%C3%A1t%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Misek%C3%B6nyv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Torin%C3%B3i_lepel
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pray-k%C3%B3dex#cite_note-1
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Torin%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mandylion
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miniat%C3%BAra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelveml%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sermo&action=edit&redlink=1
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Történeti háttere keletkezésének idején 
III. Béla magyar király idején keletkezett, aki 1196-ban hunyt el. A király gyermekkorában 
Konstantinápolyban nevelkedett, ahol minden valószínűség szerint péntekenként kiállították a
„torinói leplet”. (Ez azért fontos, mert kutatók a Pray-kódex XXVIII jelzésű rajzára – lásd a 
Krisztus temetése témájú rajzot – sokat hivatkoznak a lepelre, hogy alátámaszthassák kutatá-
saikban, érveléseikben, hogy a torinói lepel eredeti). Lánya, Mária Margit ugyancsak Kons-
tantinápolyban nevelkedett, sőt bizánci császárné lett. A fent említett rajzon megfigyelhető 
alakok jellegzetes bizánci köpenyt viselnek.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Torin%C3%B3i_lepel
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
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Kodály Zoltán: Galántai táncok 

Nagy zeneköltőként gyermekkori emlékek fűzték a felső-magyarországi Galántához, ahol 
gyermekkorának hét esztendejét töltötte. Mikor 1933-ban a Budapesti Filharmóniai Társaság 
nyolcvanéves fennállásának emlékére ünnepi kompozíciót írt, a múlt század elejéről való ga-
lántai dallamokat választotta nagy zenekari feldolgozás tárgyául. 
A nagyszabású táncköltemény ezer arcot villant fel, ezer színt, hangulatot, ízt kínál a hallga-
tóknak, bemutatva a magyar népi mulatságok gazdagságát, vidámsággal váltakozó mélabúját.
A művet 1936-ban mutatták be.
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Nagyszombat
1848. december 14-én itt ütközött meg Guyon Richárd az osztrákokkal. Itt tanult
Kodály Zoltán az érseki főgimnáziumban. A város századokon át Magyarország 
egyházi központja volt. 
Belvárosi sétánk alkalmával megnéztük a várostornyot, a Szentháromság szob-
rot, az egyetemi templomot, a Szent Miklós Bazilikát, a Szent Jakab templomot.
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PÖSTYÉN
A hangulatos fürdővárosban – mely hírnevét kénes, meleg iszapos forrásainak 
köszönheti - nagy sétát tettünk a Vág folyó mellett.
Átsétáltunk a szállodákkal teli szigetre, ahol kiselőadást hallgattunk meg az „Ás-
ványvizek, gyógyvizek” témakörben.
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Beckó vára
Beckó község a Trencséni kerületben található. A falu a várról kapta a nevét. A 
vár régi neve Bolondóc, amely a monda szerint onnan ered, hogy Stibor vajda 
udvari bolondjának építette.
A vár a XII. században már állott, mint Bolondóc királyi ispánság központja.
A XIII. század végén került Csák Máté birtokába, akiről hatodik osztályban ta-
nultunk. 
A várat a törökök és a kurucok is sikertelenül ostromolták, és még a Rákóczi 
szabadságharcot is épségben átvészelte.
1729-ben vigyázatlanság miatt leégett, és többé nem építették újjá. 

Beckó várából szállásunk felé tartva megálltunk II. Rákóczi Ferenc vesztes csatája emlékére 
állított kőtáblánál.
 
II. Rákóczi Ferenc
Született 1676. március 27-én. Apja I. Rákóczi Ferenc, aki még fia csecsemőkorában meghalt.
Édesanyja Hesseni Sarolta Amália, aki a fiát a szeme fényének tekintette. II. Rákóczi Ferenc 
már katolikusnak született, és katolikus szellemben nevelték. Rákóczi három éves korában 
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már lovagolni tanult és öt éves volt, amikor anyja férfiak gondozására bízta.  Badinyi János a 
nevelője vezették a gyermek nevelését hét évig, anyja felügyelete alatt. Az egyes tárgyakra 
más tanítói is voltak. A Rákóczi-házzal összeköttetésben álló előkelő családok gyermekeiből 
játszó- és tanulótársakat válogattak melléje.  1690-ben befejezte gimnáziumi tanulmányait; ez 
év augusztusában egyetemre ment Prágába, de ott is a jezsuitáknál szállt meg nevelője kísére-
tében. Később megengedték, hogy az egyetemhez közelebb költözzenek magánlakásba. Neve 
szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, mely révén Ma-
gyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni, hogy a Habsburg Birodalomtól füg-
getlen állammá váljék. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmé-
vé, amelyhez tökéletesen megfelelt, mivel Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem leszármazott-
ja volt, azonkívül dédapja és nagyapja, I. Rákóczi György és II. Rákóczi György, továbbá 
apja I. Rákóczi Ferenc is voltak erdélyi fejedelmek. Harca nem érte el a kívánt eredményt, de 
részleges sikere mégis volt: a Habsburgok elismerték Erdélyt önálló fejedelemségként és nem 
gyarmatosították. A magyarság körében ma is tisztalelkű és becsületes vezetőként él tovább 
emléke, mivel a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, s végig kitartott a ma-
gyar függetlenség ügye mellett. 
A házasságból három gyermek született:
Lipót (1696. május 28. – 1699. szeptember)
József (1700. augusztus 17. – 1738. november 10.)
György (1701. augusztus 8. – 1756. június 22.)
II. Rákóczi Ferenc életét először önmaga írta meg. A szabadságharcról szóló részletet az Örök
Igazságnak ajánlotta, mert munkáját – úgymond – egyedül azért készítette, hogy tanúskodjék 
az igazság mellett, amely Istennek ebben a művében, a szabadságharcban is megnyilatkozott. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_22.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1756
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_8.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1701
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k%C3%B3czi_Gy%C3%B6rgy_(1701%E2%80%931756)
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_10.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1738
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_17.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1700
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k%C3%B3czi_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/wiki/1699
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_28.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1696
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Gy%C3%B6rgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._R%C3%A1k%C3%B3czi_Gy%C3%B6rgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k%C3%B3czi_Zsigmond_erd%C3%A9lyi_fejedelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k%C3%B3czi-szabads%C3%A1gharc
http://hu.wikipedia.org/wiki/1703
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ga
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Csákháza: szállásunk
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Az első este rajzversenyt rendeztünk nemzeti jelképeinkből:
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2. nap
Trencsén- városnézés és rendhagyó történelem óra a várban
Csejte – Báthory Erzsébet vára
Jelenec – találkozás a partner iskola tanulóival

Városnéző sétánk során megnéztük a piarista templomot, a zsinagógát és a várostornyot és 
megcsodáltuk Vodníkot, a vízi manót.
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Trencséni vár

A mai Trencséni vár Trencsén városának szívében, a várhegy (Mária-hegy) mészkőszirtjén
emelkedik a Vág völgye fölött. A meglehetősen nagy alapterületű vár viszonylag jól felújított.
A várhegy három oldalról igen meredek, csak a déli részén lankásabb. A vár nemcsak Tren-
csén városának jellegzetes látnivalója, hanem az egész középső Vág mentének.

Története: Trencsénben az ásatások szerint már Kr. e. 1700 körül élt itt ember. A római kor-
ban Laugaricio tábor állt itt, amely azonban a limesen túl volt. A római kort azonban megőriz-
te a várhegyen található, Kr. e. 179-ből származó felirat, mely a Tátra Szálló első emeletéről
látható. Az emléktábla megörökíti a II. római légió a germánok fölötti győzelmét. A várhe-
gyen egy másik dombormű Giskra Jánosnak állít emléket. A szlávok idejében egy 1 km² alap-
területű földvár állt itt, melyben egy négyapszisos rotundát is találtak a 9. századból. Az Árpá-
dok idejében a 11. századból származik a legkorábbi információ arról, hogy a várhegyen egy
bástyát emeltek. A vár ellenállt a tatár támadásnak IV. Béla idejében. Az Árpád-ház kihalása
után  Csák Máté kiskirály  Trencsénben rendezte  be a  székhelyét,  ahol  a  várhoz  palotát  is
emelt. Emellett a  11. századi bástyát is jelentősen kibővítette és átalakíttatta, melyet Máté-
bástyának hívtak. Csák Máté halála után 1321-től Károly Róberté a vár, aki a cseh és lengyel
királlyal 1335-ben itt folytatott tárgyalást. Nagy Lajos idejében a felső várat megerősítették és
átépítették  a  várpalotát.  Nagy Lajos 1362-ben itt  tárgyalt  Luxemburgi  Zsigmonddal arról,
hogy Nagy Lajos lánya Mária Zsigmond felesége lesz. Mivel Zsigmond cseh királyként ellen-
tétbe került a huszitákkal, ezért Trencsén várát megerősítette, számítva egy Magyarország el-
leni támadásra.

1431-ben a husziták sikertelenül ostromolták meg a várat. Habsburg Albert halála után Giskra
János rendezkedett be a itt, aki 1462-ben Hunyadi Mátyással megegyezett, így a vár ismét ki-
rályi kézre került. Mátyás azonban zálogba adta. A zálogdíjat csak Szapolyai István fizette ki
1477-ben. Ebben az időben keletkezett a monda szerint a vár kútja. A Szapolyaiak a lövési
technika fejlődése miatt megerősítették a várat. Három új falat emeltek kettős árokkal. Ezen
átépítés után a várat többé nem tudták bevenni. Szapolyai István után, fia János lett a vár tu-
lajdonosa, azonban Ferdinánd koronázása után a várat megostromolták. 1528. június 30-án a
várőrség feladta a várat Katzianer császári generálisnak. Az ostrom során a vár jelentősen
megsérült, javítását az Illésházyak végezték el, akik  1586-tól  Trencsén vármegye örökös is-
pánjai lettek. A javítás során olasz építészek tervei szerint csillag alakú védelmi erődöt emel-
tek a vár védelmében és modernizálták az épületeket, vagyis a magas gótikus tetőket síktetőre
cserélték a reneszánsz kor ízlésének megfelelően.  Illésházy István 1594-ben előbb zálogba
kapja a várat, majd 1600-ban az uradalommal együtt meg is veszi. Ezután hozzákezdett a vár
költséges felújításának. 1663-ban a törökök felgyújtották Trencsént, azonban a várat nem kí-
sérelték megostromolni. Az utolsó bővítést ekkor a Brezinán végezték, ahol egy csillagtornyot
építettek a malomtorony védelmére.  A Rákócz-szabadságharc ideje alatt  Trencsén 1704 és
1708 között kuruc kézen volt, de a kurucok 1708. augusztus 3-án egy súlyos vereséggel vég-
ződő csata után elvesztették. A német várőrség 1782-ig maradt a várban. 1790. június 11-én a
vár leégett, azóta rom. A még megmaradt berendezést az Illésházyak máriatölgyesi kastélyuk-
ba szállították, majd később a trencséni múzeumhoz kerültek. A 19. század végén a vár állagát
konzerválták,  hogy a további romlást  elkerüljék.  1905-ben a romot  Trencsén városa kapta
meg, majd az első világháború után a csehszlovák turistaegyesület kezelte. 1952-ben a szocia-
lizmus évei alatt 1. kategóriájú műemléknek nyilvánították és elkezdték költséges felújítását,
mely 1954-től kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan tart.

http://hu.wikipedia.org/wiki/1954
http://hu.wikipedia.org/wiki/1952
http://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
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Csejte

A történelmi Báthory család a XIV. századtól kezdett kiemelkedni, és 2 fő ágra 
– ecsedi és somlyai – bomlott. A somlyai ágon Báthory István fejedelem volt a 
leghíresebb, akit 1576-ban lengyel királlyá koronáztak. 
A család ecsedi ágának tagja Báthory István országbíró volt, akinek nevéhez 
kapcsolódik az 1478-as kenyérmezei csata. 
A család történetének legfontosabb mérföldköve az volt, amikor a XVI. század 
közepén az ecsedi Báthory György feleségül vette somlyai Báthory Annát. Eb-
ből a házasságból született meg Báthory Erzsébet, akit Nádasdy Ferenc gróf vett
feleségül. 
Megözvegyülését követően letartóztatták fiatal, szűzlányok  meggyilkolásáért, 
melyek vérétől fiatalságát remélte.
Erzsébetet per és ítélet nélkül a csejtei várban befalazva tartották halála napjáig.
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Gímes
Itt találkoztunk a partner iskola tanulóival, akik prezentáción keresztül mutatták 
be a környéket és nevezetességeket. Ismerkedés és az általunk vitt könyv ajándé-
kok átadása után közös sportvetélkedőre került sor a két iskola diákjai között a 
nemzeti összetartozás jegyében. Ezalatt tanáraink az ottani tanárokkal beszélget-
tek. Később nekünk is sok érdekességet meséltek, pl. náluk az 1-es osztályzat 
számít a legjobbnak.
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Vacsora után vetélkedőt tartottunk a nemzeti jelképekből:
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3.nap
Dévény vára
Pozsony

Dévény vára
Dévény történelmi vára a Duna és Morva stratégiailag fontos összefolyásánál áll és ma Po-
zsony városának része. A dévényi vár az egyik legrégibb Szlovákiában, történelmi források
már 864-ben említést tesznek róla. Itt zajlott Szlovákia és a szlovákok legrégibb történelme. A
hely azonban már jóval előbb lakott terület volt – régészeti ásatások során már a kőkorszakból
leleteket fedeztek fel ezen a helyen. Leletek maradtak fel az paleolit időszakából is. Dévény
fontos utak kereszteződésén fekszik, így az ókori rómaiak már a 2. században katonai bázis-
ként használtak. A Nagymorva Birodalom felbomlása után a vár tulajdonosai lecserélődtek,
majd a 18. századtól a vár pusztulni kezdett. Ma a dévényi vár romja gyönyörű, régi rekonst-
ruált műemlék kiállításokkal a szlávok történelméből és egy egyedülálló várkúttal, amely 55
méter mély. Különleges élményt nyújthat egy hajókirándulás Pozsonyból vagy a közeli oszt-
rák Hainburgból, nem hagyományos ételek fogyasztása a lakályos haléttermek egyikében Dé-
vény falujának kellemes utcácskáiban. Már a rómaiak őrtornyokat emeltek itt, majd morva fe-
jedelmi székhely lett. Palánkvárát 864-ben említi a Fuldai évkönyv. A királyi vár a 13. szá-
zadban épült fel. A vár határszéli harcokban többször gazdát cserélt. A 15. században Garai
Miklós jelentősen bővítette és díszes palotát építtetett benne, majd fokozatosan reneszánsz pa-
lotává építették ki. 1683-ban a török sikertelenül ostromolta. 1809-ben a felé visszavonuló
francia seregek felrobbantották, azóta pusztul.



2

Rajzverseny 
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Pozsony
Pozsonyi vár
Már a honfoglalás idején állt a vár, egy hűbéres herceg erődjeként. 902-től magyar uralom alá 
került, majd Szent István halála után Bratislav cseh herceg foglalta el. Innen ered a város mai 
szlovák neve. A várban őrizték egy ideig a magyar koronát.
    Alamizsnás Szent János kápolna 1732-ből (Donner munkája), amely építését az akkori esz-
tergomi érsek Esterházy Imre rendelt el. A kápolna alatt található a kripta, ahová 1745-ben 
Esterházyt halála után temették.
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Szent Márton-dóm
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vagy ismertebb nevén a Koronázó templom Pozsony legismertebb és legnagyobb temploma.
Háromhajós gótikus templom, amely az eredeti román templom helyére épült.
 Az első pozsonyi templomot vélhetőleg a várban alakították ki, ahol a prépostság és a kápta-
lan székhelye is volt. Ez azonban később a vár védelmi funkciója révén vált kedvezőtlenné,
ezért Imre király megkérte III. Ince pápát a prépostság átköltöztetésére a váraljába. 1204-ben
megkapta az engedélyt és a prépostság el is költözött. III. Honorius pápa 1221-ben engedélyt
adott a templom elköltöztetésére is. A mai dóm helyén álló egykori román stílusú templom
építését ebben az időben kezdték el, a Legszentebb Megváltónak szentelték (vélhetőleg a vár-
templom is a Megváltónak volt szentelve). Ebben a templomban három oltár volt, melyeket a
Legszenteb Megváltónak, Szűz Máriának és Szent Istvánnak szenteltek. A Szent Márton-dóm
így a legrégibb pozsonyi plébánia. Ez a templom 1302-től a prépost és város egyezségének ér-
telmében a város lakossága is használhatta a templomot. A templom azonban gyorsan kicsi-
nek bizonyult, így 1311 és 1314 között a templom köré külső falakat emeltek és lényegében
egy új nagyobb templomot építettek fel ezáltal. Az új templom gótikus stílusban épült és ma-
gába foglalta az előző templomot is, melyet akkor még nem bontottak le. Feltehetőleg eredeti-
leg egy háromhajós bazilikát szerettek volna építeni, de végül megmaradtak az egyterű három
hajós templom mellett. A templom felszentelése csak 1452-ben történt meg Gergely esztergo-
mi érsek által a Legszentebb Megváltó (a régi templom) és Szent Márton (az új templom) tisz-
teletére. Ezen a templom szentélye a mainak csak közel 1/3-át tehette ki. Mátyás király idejé-
ben 1467-1487 között került sor a templom mai méreteiben történő megnagyobbítására, felte-
hetőleg ekkor tűnt el a Szent Megváltó templom. Ez az évszám a boltívek tartópillérein több
helyen is fel van tüntetve. Később a 15. és 18. század között többször építették át, toldották
meg újabb részekkel. A 1863 és 1878 között Heiller Károly kanonok idejében a templomot
eredeti gótikus stílusát megújították Lippert József építész tervei szerint. Ezt a 20. század kö-
zepén sikerült részlegesen tönkretenni, majd 1972-ben átadott Szlovák Nemzeti Felkelés híd-
ról levezető forgalommal elvágni a Váraljától. 1563 és 1830 között itt koronáztak 11 magyar
királyt és 8 királynét/királynőt. A dómban található kápolnák:
 Alamizsnás Szent János kápolna 1732-ből (Donner munkája), amely építését az akkori esz-
tergomi érsek Esterházy Imre rendelt el. A kápolna alatt található a kripta, ahová 1745-ben
Esterházyt halála után temették.
Szent József kápolna 1204-ből
cseh királynőnek 1204-ből
Építése a 13. században kezdődött. Mai alakja többszöri átépítés eredménye, ugyanis háborúk
és földrengések során többször megsérült. A dóm tornya 85 méter magas, a legmagasabb Po-
zsonyban. A tetején van a Szent Korona másolata (150 kilogramm tömegű és 164 cm magas),
melyet 2010. augusztus 18-án emeltek le restaurálás céljából [1]. A templomtorony a város
erődítményének része volt, így bástyaként is szolgált. Donner György Rafael tervezte a ba-
rokk Alamizsnás Szent János kápolnát. A templomban gótikus és reneszánsz síremlékek talál-
hatók. Szent Márton ereklyéit a főoltár felett elhelyezett ezüstkoporsóban őrzik.

Roland kút

Pozsony főterének közepén található a Roland kút. A kút tetején Roland  vitéz  réz szobra ta-
lálható, ami a város egyik jelképe lett. Az 1572-ben átadott kutat II. Miksa Német-római csá-
szár parancsára építették. Elsősorban tűzoltás céljából. II. Miksa Magyar királlyá koronázásá-
nak napján 1563. szeptember 8-án hatalmas tűzvész pusztított a városban, és az ilyen balese-
tek megelőzésének érdekében lett megépítve az emlékmű.
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Az Érseki Palotában írta alá Haynau az ítéleteit. (Aradi vértanúk)
Az Egyetemi Könyvtár

1919-ben alapították, a XVII. századig visszanyúló gyűjteményekkel. 1954-ig Szlovák 
Nemzeti Könyvtárként működött, majd függelten, általános, kutatókönyvtár lett. Küldetése 
Szlovákia könyvtári állományának raktározása és megőrzése.

Medikus-kert

Pozsony legnépszerűbb parkjai közé tartozik, melyet a pozsonyi magyarok is jól ismernek, 
ugyanis itt található Petőfi Sándor és felesége szobra. A parkot Mária Terézia uralkodása ide-
jén Aspremont János Gobert gróf alakította ki kastélya kertjeként. A barokk parkot később az 
Eszterházy-család vette meg, akik többek között Jozef Haydnt is idehívták koncertezni. A 
kertet később a kor divatja szerint angolparkká alakították.
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