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Ahol egy órával elõbb harangoznak
A középkori hangulatú, bájos kisváros, Kõszeg legismertebb látnivalója a Jurisics-vár. A napjainkban
teljesen felújított, több kiállításnak is helyet adó, jó állapotú vár a belvárosban magasodik.A vár
története
A kõszegi, avagy Jurisics vár legismertebb kapitánya után kapta nevét. Az épület történelme egészen
hosszú idõre tekint vissza, elsõ említése egy 802-ben kelt iratban olvasható. A vár eredetileg gótikus stílusú,
de a reneszánsz és barokk korban történt alakítások is nyomot hagytak rajta. Szerkezete egy elõvárból és
egy belsõvárból áll, mindkettõt vizesárok övezte.
Számos ostroma közül a legismertebb, melyet az 1532-ben Bécs városa felé tartó Szulejmán szultán
hatalmas serege ellen vívott. Jurisics Miklós várkapitány és a törökökhöz képest kicsiny csapata huszonöt
napos viadal után adta meg magát. A várvédõk emlékére szól még napjainkban is mindennap 11-kor a
kõszegi harangszó. A szokatlan idõpont arra utal, hogy az ostrom alatt az utolsó török katona ebben az
idõpontban hagyta el a vár falait.
Habsburg Ferdinánd vitézségéért bárói ranggal jutalmazta a kapitányt, övé lett jutalmul Kõszeg városa is.
Jurisics fiú utód hátrahagyása nélkül halt meg, így a város ismét a királyi kamara kezelésébe került. 1695-tõl
az uradalom az Esterházy család tulajdonába került, kik egészen 1931-ig birtokolták azt, így nem véletlenül
szokták a várat Esterházy-várnak is hívni.
A vár helyreállítása 1955 és 1963 között történt, de legfontosabb rekonstrukciója 2011-ben kezdõdött és 2
évig tartott.A vár látogatása
A várat 2013. július 2-án nyitották meg újra. A felújított külsõ mellé modern technikai eszközökkel felszerelt
belsõ társul, a látogatók pedig a vár történetével ismerkedhetnek, a kezdetektõl egészen az
Esterházy-korszak végéig.
A fegyverszobában az eddigieknél sokkal interaktívabb módon ismerkedhetnek az érdeklõdõk a középkori
fegyverekkel, harci ruházatokkal, amelyek közül néhányat kézbe vehetnek, sõt fel is próbálhatnak.
A várbelsõ egy korszerû vetítõteremmel is bõvült, ahol Kõszeggel és a Jurisics-várral kapcsolatos filmeket
mutatnak be.
A Jurisics-várban új állandó kiállítás mutatja be a látogatóknak a vár történetét "A kõszegi vár évszázadai
http://kirandulastippek.hu/news/article/koszeg-jurisics-var

