
Dejepis extra 2/2016
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu

My - siedmaci v jednej zo vstupných brán do mestečka Svätý Jur.



Druhý diel Dejepisu Extra v roku 2016 Vás, milí čitatelia, zavedie do
malebného „slobodného kráľovského“ mest(ečk)a Svätý Jur. Ale pekne po poriadku.
Ráno 8.apríla sa prvýkrát vydali na poznávanie (zatiaľ iba) okolia Bratislavy aj
tohtoroční siedmaci. Po krátkej ceste MHD na bratislavskú hlavnú stanicu a ešte
kratšej ceste „retro“ osobným vlakom ...

... sme dorazili do Jura. Počas cesty zo stanice (cez „modernú“ štvrť) sme sa
nedozvedeli iba prvé dejepisné zaujímavosti, ale aj to, kde bývala jedna zo známych
slovenských misiek. Približne po 15 minútach cesty sme sa dostali do historického
centra cez jednu zo zachovaných brán. (Obrázok je na titulnej stránke.) Následne
sme okolo zaujímavej iluzórnej maľby v jednom z okien ...



uvideli areál a vežu veľkého piaristického kostola. Ako mierka veľkosti stavby slúži
krúžkom označený náš spolužiak Karol.



Od piaristického kostola sme sa vybrali k jednej z dochovaných mestských studní,
...

... oproti ktorej sa nachádza aj terajší evanjelický kostol. Pán farár si nás podľa
dohody prišiel „vyzdvihnúť“ a spolu s ním sme vstúpili do evanjelického areálu
v Jure. Tu nás zaujala zvláštna veža, ktorá vlastne ani vežou z pohľadu
architektúry nie je, lebo nemá základy.



Po vstupe do samotného kostola sme sa usadili do pôvodných, 300 rokov starých
lavíc a započúvali sa do výkladu pána farára...

Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o živote obyvateľov v Svätom Jure i o kostole
samotnom. Budova, ktorá dnes slúži ako kostol, bola pôvodne postavená ako „letná
palácová rezidencia“ jedného bohatého „Jurana“, ktorý ju daroval evanjelikom -
preto sa pod kostolom nachádzajú veľké (dvojposchodové) podzemné priestory,
pivnice. Tieto sme si mali možnosť po skončení „výkladu“ pozrieť. Ak Vás zaujíma,
ako „podzemie“ kostola vyzerá, navštívte ho (napríklad) v sprievode rodičov. Na
záver sme sa poďakovali pánovi farárovi, že nám bezplatne sprostredkoval návštevu
kostola, ale aj venoval hodinu svojho voľného času a vydali sme sa k jednej
z dominánt Jura, Kostolu svätého Juraja, postaveného na miernom návrší.



Niektorým z nás sa zdalo tých schodov ku kostolu akosi veľa, ale napokon sme ich
zvládli a naskytol sa nám takýto pohľad.

V kostole nás mal čakať pán farár, ale neodkladné záležitosti spôsobili, že tam byť
nemohol, ale poslal pani, ktorá už kostol otvorila a čakala na nás. Porozprávať
o histórii tohto zaujímavého miesta sa preto podujal náš pán učiteľ. Dozvedeli sme
sa, kto to vlastne ten Juraj bol, prečo sa na niektorých miestach (nielen na
Slovensku)  stavali kostoly zasvätené práve jemu.  V stručnosti sme sa dozvedeli
o stavebných premenách kostola, ktorého najstaršie časti majú minimálne 800
rokov. Mohli sme obdivovať významné architektonické pamiatky: kružbu (také
zvláštne okno) - ponúkame pohľad z exteriéru aj interiéru ...



... barokovú kazateľnicu, gotické pastrofórium, to je ozdobná schránka ...

... a  6 metrov vysoký renesančný oltár vyhotovený nie z dreva, ale z kameňa.

Ústrednou postavou oltára je práve svätý Juraj, ktorý zabíja draka.



Celý Kostol svätého Juraja je vlastne „živou“ učebnicou dejepisu pre 7. ročník, lebo
sa v ňom nachádzajú viditeľné pamiatky od gotiky po baroko. Po prehliadke kostola
sme mohli vstúpiť do vedľa stojacej drevenej zvonice a v nej (pri dodržaní všetkých
zásad bezpečnosti a ochrany zdravia) prísť (teda tí, ktorí sa nebáli) až k zvonom.

Po návšteve zvonice sme sa poďakovali pani, ktorá nám bezplatne sprostredkovala
návštevu celého areálu kostola a naša exkurzia mohla pokračovať k zrúcaninám
hradu Biely Kameň, ktorého zvyšky sú asi 15 minút cesty od kostola. Napokon sme
sa vzhľadom k počasiu (mrholilo a mohlo začať pršať) rozhodli, že na hrad
nepôjdeme. Vrátili sme sa „po našich obľúbených“ schodoch do centra Jura.



V centre mesta sme si našli malú kaviarničku, kde sme spotrebovali časť peňazí na
rôzne „dôležité“ veci, napríklad zákusky, či varenú čokoládu. Trochu nás však
mrzelo, že nám pán učiteľ ( vzhľadom k počasiu) zakázal kupovať zmrzlinu. Po
doplnení žalúdkov sme sa vybrali doplniť si vedomosti o Svätom Jure do miestneho
múzea. V jeho priestoroch sme sa najskôr dozvedeli o najstaršej minulosti mesta.

Najviac  nás zaujalo stredoveké súdnictvo - nad dverami je vidíte meč, symbol
„hrdelného“ práva, či dereš, ale aj vtedajšie truhlice – „trezory“, ...



Potom sme sa presunuli do druhej časti výstavných priestorov, kde sa stala „top“
predmetom replika meča, ktorú by si niektorý s radosťou odniesli domov - napríklad
Karol sa už na to chystal!!!

Skutočnosť však bola iná. Scéna bola „nahratá“  a mali sme na túto, ale aj všetky
ostatné fotografie povolenie od sprievodkyne v múzeu. Návštevou múzea sa naša
exkurzia v Svätom Jure skončila. Už nás čakala len cesta na stanicu a vlakom do
Bratislavy. Kam  a kto  pôjde aj nabudúce sa ešte iba ukáže...


