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A legszebb pozsonyi klasszicista palota
Pozsony történelmi központjának egyik szép kis terén áll a fõváros palotáinak kétségkívül
legimpozánsabb épülete, a klasszicista stílusban emelt Prímás-palota. Mozgalmas történetérõl vall
Tükörterme a magyar történelem számos fordulópontjának helyszíne, nevezetes békekötések és
szerzõdések, szomorú végítéletek szemtanúja. A gyönyörû dísztermek mellett világhírû, XVII. századi
angol gobelingyûjteménye miatt kihagyhatatlan látnivaló az épületben mûködõ múzeum.A palota
története
Miután a törökök bevették Esztergom városát is, az érsek Nagyszombatra és Pozsonyba költözött. A
Prímás-palotát az egykori püspöki ház helyén Batthyány József bíboros és hercegprímás megbízásából
Hefele Menyhért udvari építész építtette 1778-tól három esztendõn át. A magyar katolikus egyház feje, az
esztergomi érsek, a hercegprímások székhelyeként 1820-ig mûködik.
Az austerlitzi csata után 1805-ben itt köttetett meg a Pozsonyi béke, Széchenyi István itt ajánlotta fel
birtokainak egyévi jövedelmét, valamint az utolsó rendi országgyûlés helyszíne is a Prímás-palota, Haynau a
Tükörteremben írta alá a 48-as szabadságharc fõtisztjeinek halálos ítéletét. Az országgyûlés elköltözése
után bérbe adták helyiségeit, itt mûködött a katolikus Casino, törzstiszti tanfolyam indult, fémipari iskola nyílt,
valamint a temetkezési vállalat használta raktárként pincehelyiségeit.
1903-ban a városháza bõvítésének céljából vásárolta meg a város. A két világháborúban az irodalom oltárán
áldoz, falai között megfordul és elõadást tart Várnai Zseni, Schöpflin Aladár, Móricz Zsigmond és Thomas
Mann is.A palota látogatása
A terebélyes épület ma múzeumként mûködik, reprezentációs célokat is szolgálva. A klasszicista épület
szigorúan szimmetrikus, számos szobordísszel ékes homlokzatának legszebb része a tetejét díszítõ
timpanon, melyet csodálatos mozaikok borítanak.
Tetején ma is ott látható a 150 kg súlyú, 180 cm átmérõjû vasból kiöntött bíborosi kalap Batthyány József
érsek családi címerét koronázva, melyet kétoldalt az oromzaton allegorikus szobrok szegélyeznek Minerva,
a hazaszeretet, a hittudás és a becsületesség szimbólumaként. A kastély falán mementóként két emléktábla
látható, egyik Paracelsus, az orvos-alkimista 1537 pozsonyi látogatására, másik a Duna 1850 február 5-ei
vízállását mutatja egy vízszintes vonallal.
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