
Tudta, 
hogy a Missziós 

múzeumban néprajzi 
jellegű kiállítási tárgyak, 
valamint az egész világról 

származó egzotikus 
állatok és madarak is 

megtalálhatóak?

Tudta, hogy 
a templom 

többször felbukkant 
ismert zenekarok videó 

klipjeiben, valamint postai 
bélyegeken, ráadásul még 

a régi ötven koronás 
bankjegyen is?

Fedezze fel 

Nyitra hét 

dombját

A Zobordarázsi-hegy

Nyitra nyugati szélén helyezkedik el a Zobordarázs városrész, 
amelyet 1975-ben csatoltak a városhoz. A sziklás hegynyúlványon 
található a különleges Szent Mihály a 11. és a 12. század forduló-
járól származó román stílusú temploma. Ez a hely számít Nyitra 
legtöbbet fotózott helyének!

Zobor

A Zobor-hegy látogatói számára készült a 27 állomással és 14,7 
km-es hosszúsággal rendelkező tanösvény. A Zoborhegyi kolos-
tor 850-880 közötti években jött létre a Zobor nyugati lejtőjén. 
A kolostorral kapcsolatosak a területünkről származó legrégebbi 
és legértékesebb iratok – az 1111-ből és 1113-ból származó zobori 
oklevelek. A gyalogos turisták úti célja főként a Piramis (553 m). 
Az egy órás séta az egész városra való lélegzetelállító kilátással 
ajándékozza meg Önöket, távcsővel felszerelt kilátó, sütögetés-
sel egybekötött tűzrakási lehetőség, valamint turista menedék 
és egyebek várják Önöket. Egy kicsit lejjebb megtekintheti a 
nagymorva erődítmény maradványait tekinthetik 
meg. Út közben ne hagyja ki a Szórád-barlan-
got (355 m).

Kálvária

A hét domb közül az egyiken található a Keresztút meg-
állóinak tizenkét kápolnájával a nyitrai kálvária. A múltban 
ezt a mészkő dombot Mária- vagy Zöld-hegynek nevezték. 
Itt található a Nagyboldogasszony-templom és a Szűz Má-
ria Missziós Ház. Ne hagyja ki a Nemzetek és kultúrák mis-
sziós múzeumát. A távcsővel felszerelt kilátó az egész város 
nagyszerű látványát biztosítja. A nyitrai Kálvária a mai napig 
fontos zarándokhely. 
  

objav miesto, zaži príbeh

fedezd fel a várost, éld át a történetét

Borina – Akasztófa-hegy 

Nyitra városának egy másik zöld szigete az Akasztófa-hegy 
(218 m) elnevezésű erdősített magaslat, amely valamivel 
alacsonyabban fekszik, mint a keleti fekvésű Kálvária. A 
Nagymorva Birodalom idején itt egy kisebb mentsvár állt. 
A 16. és a 17. század fordulóján Nyitra lakossága az Akasztó-
fa-hegyen létrehozott egy kisebb reneszánsz védelmi épít-
ményt, amely a „Török várta“ nevet viseli. 
Az őrtornyot a török támadások elleni 
védelem miatt építették. Manapság a 
nyitrai lakosság kedvelt kirándulóhe-
lye. Régen ezt a dombot Borinának 
nevezték. Az elnevezés a borókából 
származik, amelyeket ide ültetettek 
ki és az Akasztófa-hegy nagy részé-
nek a növényzetét alkotja. 
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A 
legenda 

szerint Szórád 
a remeték életét 

élte egy a kolostorhoz 
közeli barlangban, 
azóta nevezik a 

barlangot Szórád-
barlangnak.

Az Akasztófa-
hegy elnevezést 

1848 óta használják, 
amikor is a helyi 

temető mellett álló 
akasztófát ide 
helyezték át.
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Na Vŕšku „A Hegyen“

A hegyen elnevezésű kiemelke-
dés, amelyet „Andráskának“ is 
neveznek, a középkori ferences 
kolostorkomplexum és temető 
helyén található. A Szt. Mihály ba-
rokk kápolnát 1739-ben Brezovics 
Lukács, nyitrai polgármester épít-
tette a pestisjárvány megszűné-
sének az emlékére. 1894-ben Ben-
de püspök felújíttatta a kápolnát, 
eltávolíttatta a   tornyot és 
lebontatta a sekrestyét. 
A kápolna 2018-ban re-
noválva volt. Ebben az 
állapotban maradt fenn 
a mai napig. 1949-ben a 
kápolna előtt avatták fel 
a háború áldozatainak 
emelt emlékművet. 

A Vazul-
torony – a legenda 

szerint itt börtönözték 
be és ölték meg Vazult, 

I. István király unokaöccsét, 
aki a trón törvényes követelője 

volt. A torony alagsorában 
ebben az időszakban 
állítólag várbörtön 

volt.

Tudta, 
hogy áprilistól 

októberig 
a katedrális 

tornya megnyílik 
a nyilvánosság 

számára?

 Tudta, hogy 
a padlózat alatt 
lévő kriptában 

harminc sír található, 
amelyek 1771-ból 

származnak?

Márton-hegy

A terület már az őskortól kezdve több kultúra lakóhelye volt. 
Ma szabad szemmel láthatóak a ószláv erődítmény maradvá-
nyai 20 ha területen. A 8. és a 9. század végén itt sűrűn lakott 
hatalmas erődítmény terült el. A Márton-hegy a 19.  század 
második felében a püspökség tulajdona volt, amelyet főleg 
mezőgazdasági célokra használtak. A 19. század 80-as éve-
iben katonai helyőrségnek adott otthont. Manapság a kas-
zárnya Szlovákia legjelentősebb katonai emlékművei közé 
tartozik. Itt helyezkedett el a 11. századból származó román-
kori Szt. Márton templom. A régészeti park nagymorva rés-
zében fokozatosan tűnik fel a 4 verem a további felújított 
objektummal, a különálló kupolás agyag kemence az ásott 
kemence-gödörrel. 

Tudta, 
hogy 1887-
es katonai 

hadgyakorlat során 
itt szállásolták el 
I. Ferenc József 

császárt?

Várhegy

A Nyitrai vár és a vár környéke
A Nyitrai vár megtekintése során nézzék meg a Szt. Emerám bazilikát, a Vazul-tornyot, a kazamatá-
kat, a gótikus várárkot és hagyja, hogy elvarázsolják a történelmi idők.   

A Szt. Emerám katedrális – az alsótemplomból, a felsőtemplomból és egy románkori templomból 
alakították ki, az utóbbi a katedrális legrégebbi része. A 11. században, román stílusban építették, nem 
kizárt, hogy a Pribina által építtetett első keresztény templom helyén épült meg. 

A Püspöki palota – alapjai a középkorból származnak. Mai formáját néhány száz év átépítési munká-
latainak köszönhetően nyerte el. Most a Püspöki hivatal székhelye.  

A gótikus várárokban 9. a századból származó nagymorva sáncot tártak fel – az erődítmény kazama-
tájában. A Vazul-torony a középkori erődítmény részét képezi.

Fedezze fel a Katedrális kincstárának a titkát. Az Egyházmegyei múzeum látogatóit elsősorban az ér-
tékes liturgikus tárgyak kiállítása vonzzák, valamint a Szlovákia területén található 1083-ból származó 
legrégibb fennmaradt kézirat, és az 1111-ből és 1113-ból származó zobori oklevelek másolatai.

A Pribina templom alapjai


