VÁRAK BARANYÁBAN

Pécsváradi vár
A

pécsváradi vár sosem volt vár a
szó szoros értelmében: lovagok,
várkisasszonyok nyomát hiába
keresnénk, de járhatunk királyok, hercegek, egyházi és állami
vezetõk nyomdokaiban, sétát
tehetünk a magyar történelem
évszázadaiban! Az ezeréves falak
között különleges hangulat, gyönyörû természeti környezet,
egyedülálló kulturális élmények
várják a turistákat!

A pécsváradi várban alapításától bencés apátság mûködött, majd a török kiûzése után uradalmi központ.
Hosszú feltárás-felújítás után 1988-tól múzeum, szálloda és étterem, ezen kívül számos kulturális esemény
várja a idelátogatókat. A vár észak-nyugati szárnyán, a
földszinten található Géza fejedelem udvarháza lõrésszerû ablakaival. Trónra lépése elõtt, 998-ban Szent István adományozta az egyháznak a déli országrészek
megtérítésére, az egyház megszervezésére. A monostor elsõ apátja Asztrik volt, õ hozta el a koronát Rómából István számára. Asztriknak állít emléket Rigó István
szobra, mely a várárokban áll õrt.
A monostor alapítólevele 1015-ben keletkezett. Az
alapítólevél kiváltságait Szent László, II. Béla és II. Géza is megerõsítik. Ismert a történet, hogy (Vak) Béla
herceg Pécsváradon, a bencéseknél rejtõzködött (vagy
éppen õrizetben volt) királlyá koronázása elõtt.
A középkori felvonóhídon, a farkasverem felett lép a
látogató a X. századi monostor területére. Balra nyílik a
múzeum: innen közelíthetõ meg a mûemlékegyüttes
legértékesebb része, a monostor épségben megmaradt
egyik temploma. Apszisában található freskó Árpád-kori mûvészetünk egyik legkorábbi emléke (1158).
A monostor további részeit az udvaron, a romkertben
szemlélhetjük: nagyméretû gótikus csarnoktemplomhoz
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A múzeum 2010. április 1-jétõl tart nyitva,
keddtõl vasárnapig 10–18 óra között várja
a látogatókat. Hétfõ szünnap.

vezet a lépcsõfeljáró a kapubejárattal szemben. A templomhoz oldalról kápolnák csatlakoznak. Déli részére a
XIV. században kerengõs gótikus kolostort építettek.
Látható az 1351-ben épült nagyméretû apáti palota elsõ
szintje, továbbá a gótikus kolostor közösségi helyiségei.
Mindezeket látványos makett is szemlélteti.
A monostort már alapításától fogva várszerûen megerõsítették. Errõl nevezték a helyet Váradnak,
Pécsváradnak. Több bástyája közül a legkésõbb, a török
ellen az 1490-es években épített torony maradt meg. A
török ideérkezte, 1543 júniusa elõtt a kolostorvárat
utolsó apátja, Martinuzzi Fráter György felrobbantatja,
s ekkor megsemmisülnek az udvaron álló pompás építmények.
A bencések többé nem tértek vissza Pécsváradra, de
az egykori nagybirtok a török után ismét helyreállt, feladata a budai egyetem fenntartása lett. Közalapítványi
Uradalmi központtá válik, ide költözik a prefectura, innen igazgatják valamennyi közalapítványt az országban.
Mária Terézia korától nagyszabású fejlesztések indulnak a városban, a kor gyönyörû épületeit ma is megcsodálhatjuk. A barokk kor építkezéseit õrzi a kovácsmûhely, emeletén Kígyós Sándor szobrászmûvész állandó
kiállítása látható.
A vár területén egész évben üzemelõ szálloda található, konferencia- és különtermekkel, kitûnõ étteremmel és grillterasszal. A varázslatos várkert méltó környezet kiemelkedõ családi rendezvényekhez, konferenciákhoz, képzésekhez.
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