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I. 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

(A 68/2018. (IV. 9.) KORM. RENDELET 14. MELLÉKLET 1. RÉSZ) 

I.1 A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉS- ÉS TÁJSZERKEZET ALAKULÁSA, A 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG) 

Táji, természeti adottságok, tájszerkezet 

„Gyula 87-88 m tengerszint feletti magasságban, ármentes síkságon fekszik a Berettyó-Körösvidék 

középtájon, ezen belül a Körösvidék tájegységen, a Körösmenti-sík kistáj D-i részén. A város 

térségében a Fekete-, és a Fehér-Körös halad keresztül, illetve számos csatorna szeli át. A területet a 

Kettős-Körös vonalától Dél felé már többnyire lösziszap és ártéri infúziós lösz borítja. 

A 18. századi csatornázásokig, illetve folyószabályozásokig ezt a térséget a lápos és mocsaras 

területek uralták. Ebben az időben a vizek szabadon terültek szét a pusztán, óriási területeket borítva 

be. Az utolsó rekonstruálható természetes növénytakaróra jellemző, hogy a hidrográfiai, morfológiai 

és talajviszonyoknak megfelelően egy-egy növénytársulás viszonylag nagy összefüggő területeket 

foglalt el. Elsősorban ilyen ősi társulás volt a Fekete- és a Fehér-Körös mentén, illetve között széles 

sávban húzódó magasártéri növényzet, a keményfaligetek, kőris-szil ligeterdők. Ezen az összefüggő 

területen némi változékonyságot jelentettek a Körösök keskeny alacsonyárterén a puhafaligetek, füzes-

nyárasok, valamint a Dénesmajortól Délre az ősi sziki tatárjuharos-tölgyes folt. A várostól Dél-

nyugati irányban először a tatárjuharos-lösztölgyes foltokkal tarkított ősi löszpuszták, löszsztyepp-

rétek és pusztai cserjések társulása dominált, majd – főleg a kígyósi pusztához csatlakozó részeken – 

sziki gyepvegetációs foltokkal tarkított kőris-szil ligeterdők és tatárjuharostölgyes társulása tette 

változatosabbá a növényzetet. Az ősi vegetáció ma Gyula területén csak másodlagos társulásokban 

fordul elő. Az erdőirtás, a föld megművelése, a vízrendezések, a lakóterületek bővülése ellenére a 

természetes növényzet még viszonylag nagy területeken megtalálható. 

Ilyenek a Fekete-Köröshöz csatlakozó kultúrerdők, amelyekben az eredeti társulás elemei mindhárom 

szintben megtalálhatók. A várostól Délre, Dél-nyugatra lévő eredeti löszpuszták, löszsztyepprétek, 

cserjések helyén ma főként másodlagos szárazlegelők, a kőris-szil ligeterdők és tatárjuharos-tölgyesek 

helyén ürmöspuszták, sziki kaszálók és mocsárrétek terülnek el. Az országos Erdőállomány Adattár 

aktuális adatai alapján Gyula közigazgatási területén 4107 hektár erdő található, ebből védelmi 

rendeltetésű erdő 2099 hektár, gazdasági rendeltetésű erdő 3676 hektár, közjóléti rendeltetésű erdő 

132hektár. 

 

A külterület egyik legfőbb jellegzetessége a Körösök, ezek egykori medrei és egyéb vízfolyásoktól 

tagolt volta. A terület nagy része hajdan a Körösök és mellékvizeik árterülete volt. A tájat 

nagykiterjedésű nádasok, mocsarak, rétek, erdők uralták, a táj képét a buja növényzetű, gazdag 

állatvilágú vizes élőhelyek határozták meg. A szántóföldi növénytermesztés elterjedésének a 

kedvezőtlen természeti adottságok (időszakos elárasztás, pangó belvizek keletkezése, nehezen 

művelhető, rossz vízvezető képességű talaj) szabtak gátat. 

 

Az 1800-as években megindult folyószabályozások, lecsapolások lehetővé tették a külterület nagy 

részének művelés alá vonását. Ennek következtében a szántóföldek aránya ugrásszerűen 

megemelkedett a természetes növénytakaróval fedett területek rovására, amely a táj képét gyökeresen 

megváltoztatta. A lecsapolások következtében jelentkező vízhiány miatt a növénytársulások szerkezete 
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is megváltozott, ezért az egykori vizes élőhelyekről árulkodó erdő és gyepterületek csak néhány helyen 

maradhattak fenn.  

Gyula város jelenlegi igazgatási területe döntően a török hódoltság után, több elpusztult település 

határának beolvadásával alakult ki. E hajdani falvak emlékét ma már jórészt csak dűlőnevek, 

határrésznevek (Szeregyháza, Szanazug, Szent Benedek stb.) jelzik. 

A jelenlegi tájszerkezetben a térség meghatározó tájalkotóelemei a folyóvizek, a füves puszták, az 

erdőségek, a szántóterületek. A külterület három jellegzetes tájegységre osztható fel. Északon 

mélyfekvésű, árvízveszélyes területek találhatóak nagyobb erdőfoltokkal, délen, főleg a Körös Maros 

Nemzeti Park területén és szomszédságába füves puszták, közöttük a belterülettől délre és nyugatra 

tanyás térségek helyezkednek el. Az igazgatási területet a 44-es út vágja északi és déli térfélre, a 

kisebb utak elválasztó-összekapcsoló szerepe kisebb. 

 

A táj szerkezetének változásába először a folyószabályozások idéztek elő nagymértékű változást, majd 

az erőszakos tagosítások. A mezőgazdasági termelés szerkezetében a rendszerváltozás eredményezett 

újabb változást. A termelőszövetkezeteket privatizálták, a külterületi földek a kárpótlás során sok 

tulajdonos kezébe kerültek és sok esetben nehezen vagy egyáltalán nem művelhető rendkívül keskeny 

és hosszú, kedvezőtlen arányú parcellák jöttek létre.”1 

Természetvédelmi terület és régészeti lelőhelyek Gyula közigazgatási területén: 

 

 

Gyula közigazgatási területének déli részére nyúlik be a Körös-Maros Nemzeti Park területe 

 

                                                      
1 Gyula város ITS megalapozó vizsgálata; ITS DA Konzorcium 2015. 
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Kunhalmok 

Tájtörténeti, tájképi, történelmi és kulturális szempontból értékes területek a település 

határában található kunhalmok. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a törvény 

erejénél fogva védett minden kunhalom. A kunhalmok ex-lege védettsége mellett legtöbbször 

régészeti lelőhelyként is regisztráltak. 

A kunhalmok a legrégebbi ember alkotta kultúrtörténeti emlékeink. Az Alföld e sajátos tájképi elemei 

olyan kúp vagy félgömb alakú képződmények, melyek legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen 

épültek és temetkezési helyként, településhelyként (tell), őrhelyként vagy határjelzőként szolgáltak. 

Ezen kívül minden korban betöltöttek valamilyen szerepet, ma például az egyik legpontosabb 

földmérési pontok. Számos halom esett áldozatul a nagyüzemi mezőgazdasági táblák kialakításakor, 

sok halmot a meliorációs munkák végzésekor az öntözőcsatornákkal kettévágták, levágták, esetleg 

elhordták, ill. művelés alá vonták.  

 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága előzetes felmérései szerint Gyula közigazgatási 

területén 18 halom található, ill. további 3 halom (határhalmok) érintik Gyula Város területét: Határ-

domb, Hullató-halom, Lyukas-halom, Mikó halma, Monor-halom, Pavel, Töviskes-halom, Farkas-

halom, Fövenyes-halom, Hegyes-halom, Kálvária-domb, Kolerás, Névtelen halom, Sió-halom, 

Gyürke-halom, Kápolna-halom, Pince-halom, Téglás-halom; határhalmok: Itce-domb, Keresztes-

halom, Névtelen halom. E területeken a művelésből való kivonás jelenthet nagy előrelépést. 

 

Gyula közigazgatási területén a belterülettől délre, inkább a közigazgatási határ közelében 

találhatóak kunhalmok. A 2002-es felmérés alapján az OKIR Országos Környezetvédelmi Információs 

Rendszer Természetvédelmi Információs Rendszere (TIR) az alábbi kunhalmokat tartalmazza: 

 

Megnevezés Azonosító Státusz 

Töviskes-halom (Gyürke-halom) 103174 Ex lege védett kunhalom 

Téglás-halom 103173 Ex lege védett kunhalom 

Sió-halom 103175 Ex lege védett kunhalom 

Pince-halom 103172 Ex lege védett kunhalom 

Pavel 103171 Ex lege védett kunhalom 

névtelen halom 103186 Ex lege védett kunhalom 

névtelen halom 103176 Ex lege védett kunhalom 

Monor-halom 103170 Ex lege védett kunhalom 

Lyukas-halom 103168 Ex lege védett kunhalom 

Kolerás 103167 Ex lege védett kunhalom 

Kápolna-halom 103165 Ex lege védett kunhalom 

Kálvária-domb 103164 Ex lege védett kunhalom 

Hullató-halom 103163 Ex lege védett kunhalom 

Hegyes-halom 103162 Ex lege védett kunhalom 

Hármas-halom 103169 Ex lege védett kunhalom 

Gyürke-halom 103160 Ex lege védett kunhalom 

Farkas-halom 103645 Ex lege védett kunhalom 

 

A régészeti nyilvántartásban 68 halom szerepel, amelyek közül több a település belterületén 

helyezkedik el. A 2002-es TIR felsorolásból természetszerűen hiányoznak a Bede Ádám 
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kutatásai során, 2007-2008-ban régészeti nyilvántartásba vett halmok. Javasoljuk a 

különböző nyilvántartások összevetését és a kunhalmok felülvizsgálatát. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése szerint „a 

kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból 

jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak”. A Tvt-ben 

alkalmazott kunhalom fogalom gyűjtőfogalom, amely a földmű eredeti funkciójára, rendeltetésére való 

tekintet nélkül magában foglalja mindazokat az ember alkotta domború földműveket, amelyek a fenti 

definícióban felsorolt szempontok alapján jelentőséggel, értékkel rendelkeznek (sírhalmok/kurgánok, 

tellek/lakódombok, őrhalmok és határhalmok). 

 

A város belterületén álló kunhalom a Kálvária-domb, a rajta álló Kálvária-kápolna műemléki 

védelem alatt áll (731 [2472]). A mesterséges domb - földpiramis - a jelenlegi kutatás alapján – 

rézkori Kr.e. 4000 körül jött létre. Veszélyeztetett régészeti terület. Helyi területi védelem alatt álló 

ingatlanjai: 

 

         Helyi védelem alatt álló terület határa 
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          Műemlék kálvária 

          Lelőhely 

 

A kunhalmok természet- és tájvédelmi jelentőségűek: 

 Tájképi érték: a kunhalmok elsősorban síkágaink jellemző, sok esetben igen karakteres tájképi 

elemei. A bronzkori tellektől kezdve a sztyeppei civilizációnak a Kárpát-medencében 

megtelepedett népei, népcsoportjai által a népvándorlás korának végéig emelt kurgánokig 

elsősorban az Alföldre jellemző mesterséges felszínformák. Különösen az utóbbiak esetében a 

Kárpát-medence jelenti elterjedésük nyugati határát. A kelta és római korból származó 

halomsírok, halomsír-mezők inkább a Dunántúlra jellemzők és a dombvidékeken, 

középhegségeinkben is előfordulnak. 

 Élővilág védelmi érték: a kunhalmok az intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló 

síkvidékeken – a környező térszínből való kiemelkedésük miatt – sok esetben kimaradtak az 

intenzív hasznosításból, ezért a terület természetes állapotára jellemző növényzet 

(löszfalnövényzet, löszpusztagyep stb.), a természetes növénytársulások, vagy azok különböző 

mértékben degradált maradványai, valamint az ezekhez kötődő állatvilág fennmaradhattak 

területükön. Ily módon szigetekként őrzik az intenzív mezőgazdasági művelés előtti időszakra 

jellemző természeti környezet nyomait. 

 (Természet) tudományos jelentőség: a kunhalmok rendkívül sok értékes információt rejtenek 

magukban, amelyek geomorfológiai, természetföldrajzi, talajtani, geoökológiai, 

paleoökológiai, növénytani, állattani stb. szempontú vizsgálata, megismerése és elemzése 

számos eredménnyel járulhat hozzá a természeti környezetünket alakító folyamatok, valamint 

a kunhalmokat magába foglaló táj múltjának, jelenének megismeréséhez.2 

 

A kunhalmokat, illetve természet- és tájvédelmi jelentőségüket, értékeiket veszélyeztető 

lehetséges tényezők: 

 Intenzív mezőgazdasági művelésből adódó káros hatások, mint a kunhalmokat, a halomtest 

épségét és magasságát veszélyeztető szántásból és egyéb mezőgazdasági talajmunkákból 

adódó erózió, ami a halomtest deformációjához, relatív magasságának, ezáltal tájképi 

jelentőségének fokozatos és állandó csökkenéséhez, végső soron a halom eltűnéséhez 

vezethet. A kunhalmok élővilágát veszélyeztetik a környezetében végzett növényvédelmi, 

tápanyag utánpótlást biztosító munkálatok. 

 Anyagnyerő helyként való használat, ami a kunhalom és a természetvédelmi szempontból 

értékes élőhely roncsolását jelenti a halomtest anyagának elhordása, homokbányaként való 

használata miatt. 

 Túllegeltetés a gyeppel borított kunhalmokon, ami az összefüggő gyep felszakadozását, 

természetvédelmi szempontból jelentős élőhely degradációját, gyomosodását, a tájképi érték 

csökkenését, a halomtest gyorsabb pusztulását idézheti elő. 

 Infrastruktúra fejlesztés káros hatásai, amikor a közlekedési hálózat fejlesztése, csatornák, 

vezetékhálózatok létesítése során kunhalmok sérülhetnek, illetve tűnhetnek el. 

 Illegális leletkeresés, ásatás, ami által nemcsak a halomtest, a kunhalmon előforduló értékes 

élőhelyek, valamint a kunhalom tájképi értéke sérül, hanem a kunhalmok kultúrtörténeti, 

régészeti értékei károsodnak vagy semmisülnek meg. 

  

A gyulai határ területén ismert halmok megmentése érdekében néhány évvel ezelőtt egy sikeres 

civil kezdeményezés indult, amely a halmok területének a művelés alóli mentesítését célozta meg. 

Első lépésként a hivatalos kivonás helyett a halmokon fekvő ingatlanok tulajdonosaival folytatott 

tárgyalások eredményeképp néhány halom területén felhagytak a mezőgazdasági műveléssel, 

megóvva a földből épített halomtestet, valamint a halom területén, a föld alatt, de már a szántott 

rétegben megbúvó régészeti emlékeket. A jó gyakorlatként értékelhető kezdeményezés felhívta a 

figyelmet a halmok történeti és természetvédelmi jelentőségére, rámutatva a halmok védelmének 

jogszabályi kereteken túlmutató lehetőségeire. 

                                                      
2 A magyar állami természetvédelem hivatalos honlapja http://termeszetvedelem.hu/ex-lege-vedett-kunhalom 

http://termeszetvedelem.hu/ex-lege-vedett-kunhalom
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További információ: https://archeodatabase.hnm.hu/hu/s/c:430?s=Gyula%20halom&v=list  
 

https://archeodatabase.hnm.hu/hu/s/c:430?s=Gyula%20halom&v=list
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A HÁROMNYELVŰ, HÁROM VALLÁSON LÉVŐ TELEPÜLÉS EGYSÉGE 

 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 

A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti 

településmag) 

a.) A középkori település 

A Délkelet-Alföld történetének kutatását megnehezíti a források hiánya.3 A 15. század előtti 

időszakra vonatkozóan olyan kevés forrás áll rendelkezésre, hogy sem a települések, sem a régió 

folyamatos történetét megírni nem lehet. 

A mai város az ország délkeleti határszélén, Békés megyében található. A város közigazgatási 

határa a Bihar-hegység lejtőiről eredő Fehér-Körös árterületén, Békés megye keleti szélén, a Körösök 

völgye és a Maros hordalékkúp határán helyezkedik el, északi része a Körösök süllyedékére, déli fele 

a Békés-Csanádi-löszhát területére esik. Az egykori Fehér-Körös több ága alapvetően határozta meg a 

településképet. A Gyulavári felől érkező Fehér-Körös a vár előtt hozta létre a város szerkezetét 

alapvetően meghatározó két ágát. A nagyobb ágat, a mai Élővíz-csatornát és a kisebbet melynek 

medre egykor a mai református templom, Városháza (egykor Megyeháza) mögött kanyargott. A két ág 

a németvárosi temetőnél találkozott. A Körös hatalmas kanyarulatokat alkotva, ágakra szakadva 

szabdalta fel a város területét és a tájat. Ezt csak fokozta a 16-17. századi védműrendszer kialakítása, 

melynek során a vár védelmét ellátók újabb árkokkal kötötték össze a folyó két ágát. Ennek a védelmi 

rendszernek az utolsó vonala a mai Béke sugárút helyén egykor végigfutó Szent János-árka volt.4 

 

A Körös természetes ágai északon és délen, és az azokat összekötő védelmi árkok 

                                                      
3 Blazovich László: Gyula városának és lakóinak jogi helyzete a középkorban. In: Blazovich László: Város és uradalom. 

Tanulmányok és források Gyula XV-XVI. századi történetéből. Gyulai füzetek 16. Gyula, 2007. 30. 
4 Karácsonyi János: Békésvármegye története 2. Gyula, 1896. 159. 
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Jelmagyarázat: kék: természetes ágak; narancs: mesterséges árokrendszer 

 

A település kialakulásában a kedvező földrajzi adottságok jelentős szerepet játszottak.5 

A holocén idején a folyók nagy hordalékkúpokat raktak le, melyek homokos, kavicsos anyaga jó 

vízáteresztő tulajdonsága révén lehetővé tette a hegyek felől érkező vizek felszín alatti áramlását, 

illetve a talajvíz felszín közeli elhelyezkedését. Így a megtelepedés nem kötődött a folyók partjához, a 

lakosság a mocsaras területből kiemelkedő dombhátakra telepedett. A város területe az újkőkori Körös 

kultúra időszakától kezdve lakott volt, ez magyarázza a régészeti lelőhelyek nagy számát is. 

A folyó kis esésénél és ebből következően csekély beágyazódásánál fogva gyakran okozott 

árvizet. Csak a kiemelkedő szigetek, dombok (Farkashalom, Hegyeshalom, Mikódomb) maradtak 

szárazon, jellemzően ezeken a helyeken találhatók a régészeti lelőhelyek is. Az alacsonyabb fekvésű 

részeket (Pejrét, Siórét, Tavaszrét stb.) rendszeresen elöntötte a víz. A lassan folyó, megrekedő víz a 

település környékét mocsárvilággá változtatta. Így alakult ki a vár természetes védelmét nyújtó, a 17. 

század végére lassan visszahúzódó Sarkadi-tó.  

A középkor időszakára a Tisza-Maros-Körös közének belső területei alacsonyabb fekvésű, lösszel 

fedett síksággá alakultak, míg a folyók mentén széles árterek jöttek létre. A jelentős települések a 

különböző domborzati típusok érintkezésénél fejlődtek ki. A magasabb helyeket ülték meg a lakosok, 

így a mai értelemben vett utcák nem alakultak ki, az utcák lakótömböket jelentettek. A középkor első 

századaiban több, kisebb település létezett, mely a növekedés következtében összeolvadt. Gyula 

esetében is hasonlóról beszélhetünk. Bagd, Krakó, Szentmóric, Újfalu előbb önálló településként, 

majd a város utcáiként jelentek meg. Közöttük jelentős térközök (árterek) maradtak beépítetlenül. Ez 

magyarázza a középkori város nagy kiterjedését. 

A mai úthálózat sok esetben a középkori nyomvonalon halad. Gyulára a Fehér-Körös bal partján 

futott be a Brád és Borosjenő felől érkező útvonal, ami innen Békés felé folytatódott. A főutak szintén 

a folyók vonalát követték, az egyik Szolnok felől vezetett Csongrádon és Szeren át Szegedre, majd 

innen tovább Péterváradra, a másik kettő a Maros két oldalán futott Makóig, ahonnan a déli út 

Szegedre ment. A szárazföldi utak mellett ki kell emelni a jelentős vizi közlekedést. 

A 14. század végétől, más feltételezés szerint a 15. század második felétől tapasztalható éghajlati 

változások, a fokozatos lehűlés, a csapadék mennyiségének növekedése, vagyis a kis jégkorszak a 16-

17. század fordulóján tetőzött. A csapadék növekedése a legelők növekedését vonta maga után, a 

legjövedelmezőbb gazdasági ágazat a rideg állattartás lett. Az Alföld lakossága a 14-16. században 

számában és gazdagságában is gyarapodást mutatott, elősegítette a lassan összeolvadó kistelepülések 

városias jellegének kifejlődését. 

A létrejött település, illetve maga a terület királyi birtok volt, lakosai jobbágyrendűek voltak, akik 

ingóságaikkal szabadon rendelkezhettek, de ez nem vonatkozott ingatlanukra, vagyis a föld, a 

jobbágytelek felett sosem rendelkezhettek, az mindig a királyé/földesúré maradt. 

A vár és a település viszonyát, Gyula középkori elrendezését Karácsonyi János dolgozta ki 

elsőként, és tőle vették át a későbbi szerzők, Scherer Ferenc, Veress Endre és Implom József. 

Karácsonyi János elmélete szerint a település egy Gyula nevű nemes által alapított monostor – 

„Julamonustra” - körül alakult ki.6 Nézete szerint a „monostora” utótag az „egyháza”, „-falva” 

utótagnak felel meg, mely az idők folyamán lekopott. 

Egy 1232-ből fennmaradt határjárási leírásban sok olyan település szerepel, melyek később Gyula 

részévé váltak, de a Gyula név nincs a települések sorában. A város mai közigazgatási területén 

huszonöt, név szerint is ismert települést találunk. Karácsonyi János szerint Gyula határa olyan kicsi 

volt, hogy a bejárók nem jegyezték fel. Jelentős volt viszont egyháza, mely hamarosan zarándokhellyé 

vált, s mint ilyen vonzotta az iparosokat, kereskedőket. A település tehát a kolostorból fejlődött ki, a 

zarándokhely révén indult növekedésnek.  

A 14. századi források monostort nem, csak plébániát említenek. Karácsonyi véleménye szerint a 

monostor a 14. század elejére elenyészett, a település már csak Gyula néven bukkant fel az 1332-1337. 

                                                      
5 A Körös-Tisza-Maros-köz települései a középkorban. Szerk.: Blazovich László. Dél-Alföldi Évszázadok 9. Szeged, 1996.; 

Blazovich László: Városok az Alföldön a 14-16. században. Dél-Alföldi Évszázadok 17. Szeged, 2002.; Blazovich László: 

Város és uradalom. Tanulmányok és források Gyula XV-XVI. századi történetéből. Gyulai Füzetek 16. gyula, 2007. 
6 Karácsonyi János: Békésvármegye története 2. Gyula, 1896. 138. 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

I. VIZSGÁLAT 

13. 

évi pápai tizedjegyzékben. A monostor temploma a település plébániatemploma lett, melynek helyét – 

tévesen - a mai római katolikus templom helyével azonosította. 

A Karácsonyi János által újra felfedezett, 1313. június 20-án Julamonustra településen kelt hamis 

oklevél alapján Gyula település meglétét bizonyítottnak vélte. Az utókor Julamonustra-t Gerlával 

azonosítja,7 így Gyula első írásos említése az 1332-1337 között készült pápai tizedjegyzékekben 

jelenik meg először.8 Tehát a település 1232-1332 között jött létre, 1332-ben viszont már plébániával 

rendelkezett. Létrejötte vélhetőleg a tatárjárás és a pusztásodás következménye, az elnéptelenedett 

falvak helyett a 13. század második felében új települések jöttek létre, köztük Gyula is. Első temploma 

1300 körül épülhetett.9 

A gyulai uradalmat valószínűleg I. Károly szervezte meg, 1327-1342 között jöhetett létre, s az új 

uradalom alapját a korábbi zarándi és békési várföldek, királyi birtokok képezték, részeként Gyula 

településsel. 

Karácsonyi a Körös ágai által körülölelt két városrészt a rosszul meghatározott katolikus 

templomhoz viszonyította, így helyezte az É-i városrészt a mai belváros helyére, a déli városrészt 

pedig az Élővíz-csatornától, az egykori Fehér Köröstől délre. Az általa készített rekonstrukción 

pirossal jelölt belváros a 18. századtól ismét fejlődésnek indult és lett a település Magyargyula nevű 

városrésze, míg a középkorban lakatlan, kékkel jelölt területen alakult ki a Németváros, ma 

Józsefváros.10 A Józsefvárostól délre fekvő terület a középkorban szintén lakatlan volt, a Karácsonyi 

János által rekonstruált déli városrész a mai belvárostól délre terült el. 

 

Karácsonyi János rekonstrukciója a középkori város elhelyezkedéséről 

 

Karácsonyi János elméletét Dusnoki-Draskovich József vizsgálta meg, és új elméletet állított fel a 

középkori városra vonatkozóan.11 Karácsonyi János még nem ismerhette azokat a régészeti 

eredményeket, melyekre Dusnoki-Draskovich József már támaszkodhatott.  

                                                      
7 Dusnoki-Draskovich József: Gyula város településtörténetének kezdetei. „Julamonustra” és Sebesvár helye. In: Gyula város 

történetének kezdetei. Gyula, 2015. 7-71. 
8 Blazovich 2007. 30. Dusnoki-Draskovich József: Gyula város településtörténetének kezdetei. „julamonustra” és Sebesvár 

helye. In: Gyula város történetének kezdetei. Szerk.: Erdész Ádám. Gyula, 2015. 7-71. 
9 Dusnoki-Draskovich József: Gyula város településtörténetének kezdetei. In: Gyula város történetének kezdetei. 

Szerk.: Erdész Ádám. Gyula, 2015. 53. 
10 Karácsonyi János: Békésvármegye története 2. [h. n.] 1896. 138-139. 
11 Karácsonyi 1. 1896. 162-163.; Dusnoki-Draskovich: 2000. 375. 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

I. VIZSGÁLAT 

14. 

 

 

Dusnoki-Draskovich József városrekonstrukciója 

 

Dusnoki-Draskovich József Mathias Zündt metszete, valamint a régészeti adatok alapján a 

középkori városrészeket a Fehér-Köröstől – mai Élővíz-csatorna - északra helyezte el. A középső 

városrész a várral – elmélete szerint – a mai belváros, illetve Józsefváros területén terült el, vagyis a 

18. században újratelepülő Magyarváros és Németváros helyén. A plébániatemplom és a ferences 

kolostor városrésze ettől északra feküdt. A Fehér-Köröstől délre, a mai belváros és a vársziget között 

elhelyezkedő elővárossal nem foglalkozik, mivel az már Zündt metszetén is elpusztultként szerepel, 

Dusnoki-Draskovich József szerint a középkorban lakatlannak tekinthető. 

Véleménye szerint a 17. században a várat rendszerint az északi városrész felől érte támadás, 

ugyanakkor a klimatikus változások következtében az északi és északnyugati oldalra kiterjedő 

Sarkadi-tó visszahúzódott, vízfelülete csökkent. Szükségessé vált az északnyugati oldal fokozott 

védelme, melyet több – már említett - árokrendszer kiásásával és új, erősített vonulási útvonallal értek 

el. Tehát Dusnoki-Draskovich József szerint az 1600-as években kerülhetett az addig a huszárvár 

délnyugati oldalán lévő bejárat a mai, északnyugati helyére,12 s vált így a belváros árokrendszerré, 

egyben a mindenkori támadó csapatok felvonulási területévé, ebből következően a 17. században 

lakatlanná. 

A jelen összefoglalásban nincs mód Gyula középkori topográfiájának részletes tárgyalására, de 

néhány megjegyzés fűzhető Dusnoki-Draskovich József rekonstrukciójához. Dusnoki-Draskovich 

József Mathias Zündt metszetének Franz Anton Rosenfeld hadmérnök 1722-ben készült felmérésével, 

az 1807-ben felvett kataszteri térkép ábrázolásával, valamint a régészeti adatok és a meglévő 

városszerkezet összevetésével készítette el a település és a vár 16. századi elhelyezkedésének és 

elrendezésének rekonstrukcióját. Azonban körültekintő elemzése során több ponton önmagával is 

vitába száll. Az általa állandó, több évszázadon át megújuló, viszonyítási pontokként kezelt hidak és 

malmok helye mind a szakirodalomban, mind a topográfiában kérdéses, egyes pontokon 

megállapításainak ellentmond.13 Miközben Mathias Zündt ábrázolásának nagy jelentőséget tulajdonít, 

és szinte méretezhetőnek véli, kételkedik Franz Anton Rosenfeld mérnöki pontosságában. A 

                                                      
12 Dusnoki-Draskovich 2000. 83. 
13 Kiss Anikó: A gyulai várbirtok malmainak története. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 5. (1978) 269-291.; 

Dusnoki-Draskovich József figyelmen kívül hagyja, hogy a Kiss Anikó által a középkorban is már működő, az ún. 

nagymalom (négykerekű malom) a román ortodox templom helyén állt. 
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kastélyrekonstrukció és építéstörténeti kutatás során bebizonyosodott, hogy Rosenfeld adatai még a 

mai mérési színvonal mellett is pontosak. Úgy vélem, nem elegendő a fent említett történeti 

ábrázolások összevetése, valószínűleg további ábrázolások – Mirandola, Dilich, Porthen Fülöp Jakab, 

Lambion Lampert stb. - vizsgálata és összehasonlító elemzése szükséges,14 azonban ez sem vezet 

megnyugtató eredményre földrajzi, régészeti kutatás nélkül. Az ábrázolási toposzokon túl, melyek 

Gyula, mint síkvidéki vár esetében is tetten érhetők,15 Dusnoki-Draskovich József rekonstrukciójában 

a Sarkadi-tó, azaz mocsárvilág 16. századi kiterjedését eltúlzottnak, a folyóágak vezetését a két 

városrész kijelölésénél egyes pontokon megkérdőjelezhetőnek, így a középkori várost 

túlméretezettnek, a mai Németvárost lakatlannak, a vár és város viszonyát újragondolandónak, végül a 

vár északnyugati oldalán kialakított védelmi rendszer létrejöttét korábbinak, 16. századinak véljük. 

Összefoglalva a fent leírtakat, a tatárjárás után, a 13. század második felében létrejött település 

gyors fejlődésnek indult, 1330 körül már plébániatemplommal rendelkezett. A környezetében lévő 

további lakóhelyeket magába olvasztva emelkedett ki a környező települések közül. A középkori 

települést a Fehér-Körös mellékágától északra helyezhetjük el, a plébániatemplom, majd a Maróthiak 

által alapított ferences-kolostor meghatározza elhelyezkedését. A ferencesek általában a településen 

belül, de annak szélén építették fel kolostorukat. A város további fejlődése a Losonciak, majd 

Maróthiak birtoklásának volt köszönhető. Vélhetőleg a 15. század első felében felépülő birtokközpont, 

illetve a fokozódó török támadások veszélye nyomán húzódott a lakosság egyre közelebb a vár 

területéhez, így alakulhatott ki a mai belváros helyén elhelyezkedő városrész, középpontjában a Szent 

Elek-kápolnával. A Németváros területe – Liska András véleményével ellentétben - vélhetőleg 

nagyrészt beépítetlen maradt.16 

A város belterületén régészeti feltárás csak szórványosan volt, nem tisztázott a középkori 

település kiterjedése, utcaszerkezete. A leginkább kérdéses terület az egykori Németváros 

területe, melyen régészeti feltárás nem volt, szabályos utcaszerkezetében középkori előzmények 

nem találhatók. Kivételt jelenthet a mai Jókai utca – Scherer Ferenc út, mely kelet-nyugati 

tengelyével becsatlakozik a megye úthálózatába. A városrészben történő fejlesztés, építési 

tevékenység régészeti megfigyelést igényel. 

 

                                                      
14 Szalai Béla: Magyar várak, városok, falvak metszeteken 1515-1800. 1. A mai Magyarország. Budapest, 2006. 79-82. 
15 Basics Beatrix: A török kori várábrázolások hitelességének kérdése. In: A hódoltság régészeti kutatása. (Szerk.: Gerelyes 

Ibolya-Kovács Gyöngyi). Budapest, 2002. 43-51.; Csorba Csaba: 17. századi végváraink a veduták és tervrajzok tükrében. In: 

Magyar és török végvárak 1663-1684.Studia Agriensia 5. Eger, 1985. 131-153.; Détshy Mihály: Az egri vár ábrázolásai a 

gyulai vár XVI-XVII. századi vedutáin. Művészettörténeti Értesítő 8. (1959) 1. szám 44-47. 
16 Liska András ide is helyez középkori település(rész)t. Liska 2015. 119. Ugyanakkor a józsefvárosi katolikus 

templom építésénél középkori maradványról nem tudunk. 
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A középkori város elhelyezkedése. A 18. században létrejött Németváros szabályos elrendezése nem 

utal középkori előzményre 

 

A gyulai birtokot 1387-ben Zsigmond adományozta el Losonci László erdélyi vajdának, aki innen 

keltezhette az aradi káptalannak írt oklevelét. Az 1300-as években birtokos Losonciak több okmánya 

Gyulán kelteződött, sőt Karácsonyi János Losonci János lakhelyeként Gyulát jelöli meg, nagyobb 

építkezésről, rezidencia, udvarház, birtokközpont építéséről mégsem tudunk.17 Az innen keltezett 

dokumentumok mennyisége és bizonyos események arra engednek következtetni, hogy az akkor 

jelentősnek számító településen a Losoncziaknak volt lakóhelyük. A középkori plébániatemplom 

mellett húzódó egykori Palotahely utca erre enged következtetni. Az utcát Brandenburgi György 1511. 

július 13-án kelt plébániai jövedelmeket összeíró oklevele említi. (Lásd Dusnoki-Draskovich 

Józsefnek a középkori város elhelyezkedéséről készített rekonstrukcióját!) 

Gyula a Losonciak birtoklásával indult gyors fejlődésnek, a 15. századra mezővárosként (civitas) a 

környező falvakat is magába olvasztotta.18 Az egyre növekvő település a 15. század második felétől – 

az egyházmegyék határához igazodva - két vármegyéhez (Békés és Zaránd) tartozott.19 A vár is 

Zaránd megye területére esett. Az egyházi területi igazgatást tekintve a Békés megyei terület az egri 

püspökség, a Zaránd megyei terület a váradi püspökség fennhatósága alatt állt. Ez a kettősség is a 

többlépcsős kialakulást támasztja alá. 

A korábbi régészeti feltárások nyomán a középkori város több eleme – plébániatemplom, ferences 

kolostor, ispotály, malmok -, illetve a levéltári kutatások alapján több utcája, utca megnevezése ismert. 

A város törökzugi részén 1971-ben és 1978-ban folytatott régészeti ásatás során került napvilágra 

Gyula középkori plébániatemploma. Az első, román stílusú templom a 13. század vége felé 

épülhetett, nagyméretű, félköríves szentélyzáródású, egyhajós templom volt. A templomot többször 

bővítették, majd meghosszabbították. 1398-ban IX. Bonifác pápa búcsúengedélyt adott a gyulai 

Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt nem kicsi, de bővíteni szándékozott plébániatemplomnak. 

Lebontását követően gótikus plébániatemplom épült a helyén. Az 50 méter hosszú, poligonális fő - és 

egyenes mellékszentély záródású, háromhajós templom főhajója a korábban itt állt egyhajós 

                                                      
17 Dr. Karácsonyi János: Békésvármegye története. 2. […] 1896. 140., a továbbiakban Karácsonyi 2. 1896.; Scherer 1. 1938. 

43. 
18 A város fejlődéséhez: Dusnoki-Draskovich József: Gyula mezőváros topográfiájának kérdései (XIV-XVIII. század. In: 

Dusnoki-Draskovich József: Nyitott múlt. Tanulmányok, történetek Gyuláról, Békés vármegyéről és a fordított világról. 

Gyula, 2000. 81., a továbbiakban: Dusnoki-Draskovich 2000. 
19 Dusnoki-Draskovich 2000. 76-77. 
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románkori templom hosszfalára épült. A román kori templom is a maga 22 méteres hosszúságával 

kiemelkedő méretűnek számított a közvetlen környék hasonló korú templomaihoz képest. Az egyhajós 

templom apszisa félkörívesen zárult és egy későbbi periódusban a hajó két oldalához egy-egy hasonló 

záradékú kápolnát építettek. Nyugaton, a pilléralapozások tanúsága szerint karzat volt.  

A 15. századra keltezhető gótikus templom támpilléres apszisa a nyolcszög három oldalával 

záródott, és úgy tűnik itt is volt a hajó nyugati végében karzat, mégpedig egy középpillérre boltozott 

kétnyílású karzataljjal. 20 A Matthias Zündt 1566-os metszetén ábrázolt nyugati tornyot viszont nem 

tudta igazolni, vagy cáfolni a régészeti kutatás. Már a feltárás közben felmerült az ötlet, hogy a feltárt 

romok Gyulamonostora esetleges romjaival lennének azonosíthatóak Törökzugban, de sem az 

építéstörténeti megfigyelések, sem az előkerült leletanyag ezt nem támasztotta alá. A feltárt 

leletanyagban a 13. századtól a 16. századig keltezhető tárgyak voltak. A templom egész területét az 

1979-ben befejezett régészeti feltárás után visszatemették, alaprajzát a fűben lerakott betonlapokkal 

jelezték, majd 2009-ben egy kőbevésett emléktáblát állítottak. 

 

A plébániatemplom Mathias Zündt metszetén 

 

Maróthi Jánosnak köszönhető a ferences kolsotor alapítása. 1409-ben engedélyt kapott XII. Gergely 

pápától, hogy Váriban Szent László tiszteletére ferences kolsotort építsen. 1419-ben már arra kért 

engedélyt, hogy a Váriban lévő, fából épült kolsotort kőből átépíthesse. Az V. Márton pápától kapott 

engedély alapján a kolostort Gyulán építette meg. Templomát a Boldogságos Szűz tiszteletére 

szentelték.  

A gyulai obszerváns ferences szerzetesek Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templomát 

1452-ben említik először. Szerémi György leírása szerint 1508-ban ide temették a 13 éves korában 

meghalt Corvin Erzsébetet, majd egy évvel később anyját Frangepán Beatrixet. 1556-ban a szerzetesek 

a kolostor felszerelését az ecsedi várba szállították. Szatmári Imre szerint a templom és a kolostor az 

1566-os török ostromkor pusztult el.21 A város az ostromot követően vélhetőleg a 17. századig tovább 

                                                      
20 Az alaprajzot közli Liska i.m. 105. oldal 
21 Szatmári Imre: Gyula középkori ferences temploma és kolostora. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. 

Bp. 1994. Szerk. Haris Andrea, 416-417.  
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élt, így a templom és kolostor nem pusztult el, csak lakói elhagyták, ebből következően fokozatosan 

pusztulásnak indult. 

Noha a gyulai ferencesek rendháza már Bél Mátyás óta azonosítható volt, romjait a 19. század 

végéig bontották, feltárásra csak Implom József ásatásaival 1931-ben és 1934-ben kerülhetett sor.22 A 

feltárások nyomán napvilágra került a mintegy 40 méter hosszúságú gótikus templom, a nyolcszög 

három oldalával zárt, támpillérekkel erősített szentéllyel, a szentélytől keletre hasonló 

szentélyzáradékkal egy újabb bővítéssel, a templom északi oldalán egy utólagosan a hajóhoz épített 

egyenes záradékú kápolnával. A szentély déli oldalán sekrestye és káptalanterem volt, és ehhez kissé 

eltérő tengellyel kapcsolódtak a kolostori cellák. Implom József 1931-es ásatásán23 először napvilágra 

került a szentély mintegy 10 méter hosszú északi alapozása, majd a teljes, támpilléres poligonális 

zárású szentély, valamint annak bővítése, az északi kápolna és a kolostor. A szentélyben két sírgödröt 

tártak fel, az oltáralapozás két oldalán. Mindkét sírgödör, kikövezett volt és egy-egy koporsó 

befogadására nagyméretű téglából készült, és kővel boltozták. A rengeteg összetört csont és öt-hat 

koponya mellett melléklet nem volt. Az ásatás végén Implom beszámolója szerint sikerült feltárni a 

teljes templomot, melynek falai átlagosan 120-165 cm szélesek voltak és terméskőből épültek, északi 

falát és a szentélyzáródást erős támpillérek támogatták, a hossza kb. 36 méter, a hajó szélessége kb. 10 

méter, a szentélye 7 méter volt. A feltárások során a helyiségekben előkerült egy 1506-ban és egy 

1528-ban vert ezüstpénz. A Matthias Zündt 1566-os metszetén ábrázolt két torony nem került elő, 

viszont a ferences kolostorépítészeti hagyományokhoz híven a hajó déli oldalán a keleti végfalánál állt 

egy torony, melynek megtalálták az alapozását. Mindezt már az 1934-es ásatás során lehetett 

véglegesen igazolni. A romok egy részének a konzerválása már 1933-ban megkezdődhetett, mivel a 

szentély környékét az egyház megvásárolta. A szentélyben feltárt két sírhelyet cementtel erősítették 

meg, és a konzervált falak körül a talajszintet lesüllyesztették. Az akkori tervek szerint a bekerített 

telken az Epreskert utca felől egy boltíves kaput állítottak volna a templom hajójából kitermelt 

kövekből. A következő konzerválási munkák már az Országos Műemléki Felügyelőség égisze alatt 

zajlottak 1962-63-ban, de akkor már csak a szentély környékén, lévén, hogy akkorra a kolostor és a 

templom nyugati része beépült és ez vélhetően a feltárt romok végleges pusztulásával járt. A 

helyreállítást megelőző hitelesítő ásatás (Pamer Nóra) újabb eredményt nem hozott, sőt Liska András 

véleménye szerint az egyes építési periódusok szétválasztása és periodizációja sincs megnyugtatóan 

tisztázva még, Szatmári Imre 1985-ös hitelesítő feltárása nyomán sem. 24 

Mind a templom, mind a kolostor leletanyaga mellett építőanyaga, esetleges faragott 

kövei nem ismertek. A romokat a 18. századi visszatelepedéstől kőbányának használhatták a 

további építkezésekhez, pld. németvárosi templom alapozása.25 A lelőhelyek környezetében 

megvalósuló építkezések alatt a régészeti terület megóvásán túl az esetleges kőanyag előkerülése 

miatt fokozott figyelem szükséges. A ferences kolostor romjának a turisztikai útvonalakba való 

bevonása, részletesebb ismertetése javasolt. 

                                                      
22 A templom és kolostor kutatástörténetéhez l. még Liska András alapvető összefoglalóját: Középkori régészeti adatok 

Gyula város belterületéről. In: Gyula város történetének kezdetei. Gyula 2015. 102-105. 
23 Implom Békésmegyei Hirlap 1931-es számaiban közölt feltárásainak összefoglalójához l. Szatmári i.m. 411-414. 
24 Liska i.m. 104 
25 Liska im. 103. 
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A kéttornyú ferences kolostor Mathias Zündt metszetén 

 

Szintén a ferencesek közreműködésének köszönhető a beginák szeretetházának létrejötte, melyről 

keveset tudunk. Alapítására vélhetőleg szintén a 15. században került sor, a 16. század elejéről van 

adat a ház működéséről és a török időkig állt fenn.  

A Szent Elek ispotály alapítása szintén a 15. századra tehető. Az ispotály, az iskola és a fürdő 

fenntartása a plébános feladata volt. Az ispotályt először 1523-ban említik. 
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A Szent Elek-kápolna a kórházzal Mathias Zündt metszetén 

 

Gyula mezővárosban vélhetőleg nem volt önálló városháza.26 A szakirodalom szerint a Nagy 

utcán álltak a gazdag polgárok házai, amit a 15. század második felétől fogadhatunk el. Korábban 

vélhetőleg a már említett Palotahely utca, a plébániatemplom és környéke határozhatta meg az 

előkelőbb lakosok elhelyezkedését. Nyilván a vár kiépülésével és a birtokos földesúr letelepülésével a 

város központja a várhoz közelebb tolódott, így a település előkelősége is mindinkább közelebb 

húzodott a hatalmat képviselő földesúrhoz. 

Gyula lakossága 2500-3000-re tehető a 15-16. század fordulóján.27 A környező települések 

lakossága nem lehetett több 1000 főnél, tehát a település a lakosság számát tekintve kiemelkedett a 

többi település közül. A városi társadalom élén a – vélhetőleg állattartásból meggazdagodott - 

kereskedő réteg állt. Bácskai Vera számításai szerint a gyulai uradalom népességének 25%-a, míg a 

kézműveseinek és kereskedőinek 47%-a élt Gyulán. 

Gyula lakossága rendi állása szerint jobbágy maradt, de olyan többletjogokkal rendelkezett, 

melyek birtokában a polgárvárosok lakóinak státusát közelítették meg. 

Gyulának 1405-től heti piaca volt. A heti piac mellett a településnek évente kétszer volt országos 

vására is. 

A módos parasztpolgárok nem nyugodtak bele rendi állásukba, amikor a király volt a birtokos, 

igyekeztek kiváltságokat szerezni. A szabad királyi város rangot nem érték el, de kiváltságokat 

szereztek, joguk volt a szabad bíróválasztásra és a plébánosválasztásra. A város 1556 után érvényben 

lévő kiváltságait Karácsonyi János vette számba.28 

A középkori város egyházi és középületei közül jónéhány ismert, az épületek mérete 

nagylétszámú, vagyonos lakosságot feltételez. Ugyanakkor nincs információnk a település 

kiterjedéséről, utcaszerkezetéről (vélhetőleg szabálytalan utcaszerkezet), a telkek méretéről, a 

beépítettség mértékéről, az épületek méretéről, anyagáról, a szintek számáról. Középkori lakóház 

                                                      
26 Blazovich 2007. 41. 
27 Blazovich 2007. 31. 
28 Karácsonyi 2. 150. 
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maradványa mindeddig nem került elő. Így nem megállapítható, hogy mennyire volt falusias vagy 

városias jellegű a település. 

„A mezőváros tekintélyes lélekszámú település, tekintélyes nagyságú határral. Az őstermelés, a 

mezőgazdaság a fő tevékenységi ág, s ezt szolgálta ki, ehhez igazodott a kézműipar és a kereskedelem. 

A városiasság mércéje itt a jogi állapot, amely nemcsak igazgatási téren, de társadalmi-gazdasági 

tekintetben is biztosítja a mezőváros jelentőségét.” 29 

A három nagy mezőváros, Kecskemét, Nagykörös, Cegléd településtörténetéből kiindulva a 

halmazos szerkezetű belső rész tűnik valószínűnek. A földszintes lakóházak szabálytalan 

összevisszaságban állhattak úgy, hogy közöttük a szekérközlekedés biztosítva legyen. A belsőséget 

árokkal, sánccal vették körül, de a legfőbb erősség a templom lehetett. A belsőségen belül a tágas 

portákon több épület, így lakó- és gazdasági épületek állhattak. A három nagy mezővárosban a 

telkeket nem kerítették el egymástól, a szomszédok egymás portáján szabadon közlekedhettek. Az 

aklok és kertek a zsúfolt belterületen, az árokrendszeren kívül helyezkedhettek el. Talán ez a fajta 

halmazos rendszer tért vissza a 18. század elején újra alakuló városban, a mai Belváros területén. Még 

a középkori utcaszerkezet is visszaköszön, a Békéscsabától Gyulára vezető utak és utcák 

rendszerében. 

A Losonczi család kihaltával a gyulai birtok visszaszállt a királyra. A 15. század elején Maróthi 

János macsói bán, hadvezér kapta meg királyi adományként a gyulai birtokot, ő építette az óvár magját 

a várostól távolabb, a Körös kanyarulatában, a folyótól elárasztott, alacsony fekvésű terület egy 

szigetén. A terület már az őskortól lakott volt, erre utal az itt előkerült állatalakos szkíta agyagpecsét, 

több császárkori kerámiatöredék, és néhány, az Árpád-korra keltezhető edény. 

Maróthi helyválasztását senki sem vizsgálta, valószínűleg a földrajzi megfontoláson túl – a közeli 

településen kívül, vízzel védett helyen, birtoka és a fő közlekedési utak közelében - más tényezők is 

szerepet játszhattak döntésében. Felmerülhet, hogy a mezőváros belterületén már nem volt mód 

nagyobb udvarház, birtokközpont létesítésére. Tehát város és vár – ekkor még várkastély - fejlődése 

markánsan elkülönült egymástól, a település kialakulása nem a vár létrejöttének következménye. 

 A jelenlegi óvár, a Maróthiak idején birtokközpont30 a Körös ölelte kiemelkedés északkeleti 

végére épült. Parádi Nándor régészeti megfigyelései is alátámasztják, hogy a várat északkeleti és 

délnyugati irányból lehetett könnyebben megközelíteni.31 A délnyugatra néző kapuk a vár előtti 

mezőre nyíltak, mely felvonulási térként ünnepségek, lovagi tornák, vásárok rendezésére volt 

alkalmas.32 Többnyire a település és várkastély közötti területként jelent meg. Innen két irányba 

közlekedhettek leginkább: a délnyugati irány a Csaba-Arad-Temesvár útvonalra csatlakozhatott, az 

északnyugati a megye legnagyobb településére, Békésre, majd Nagyváradra vezetett. A Délvidéken 

birtokos Maróthiak és utódaik vélhetőleg mind birtokigazgatás, mind hadi szempontból a Csaba-Arad-

Temesvár, azaz a délnyugati útvonalat használhatták leginkább. A védelmi rendszer kiépítésével a 

belső vártól a huszárvárig a kapukat gyakorlatilag egy tengelyre fűzték fel, a közlekedési útvonal a 

várszigeten kívül ágazott el a leírt irányokba.  

 A Gyulát elfoglaló törökök a gyulai szandzsák létrehozásával két településen emeltek 

úgynevezett palánkot, Szarvason és Békésen, vagyis a megyéből északra, Szolnok felé vezető utak 

mellett.33 A déli területek elfoglalásával a török csapatok ebből az irányból biztonságban érezhették 

magukat, fontosabb volt számukra a szolnoki várral való kapcsolat, ez határozhatta meg a közlekedési 

irányt.34 

A Maróthi család kihalásával a gyulai birtok visszaszállt a királyra, 1476-ban Mátyás tulajdonába 

került. Mátyás Békés megye főispánságát a gyulai várhoz csatolta,35 ezzel a vár szerepe és jelentősége, 

                                                      
29 Novák László: A három város. Budapest, 1986. 48. 
30 Koppány 2014. 68. 
31 Parádi 1966. 143. 
32 Parádi Nándor sejtetni engedi, hogy a DNy-i fal előtti terület az év egy részében, vagy a közvetlenül a fal előtt kialakított 

vizesárok miatt állandóan vízben állt. Erre enged következtetni a falazat vastagsága és alapozása. Parádi 1966. 139. 
33 Részletes leírásuk: Karácsonyi 1. 1896. 254-256. 
34 „Gyula, majd rövidesen Szigetvár elfoglalásával teljesen megszilárdult az oszmán birodalom Magyarországon előretolt 

hadállása, melyet azonban mindvégig egy védelmi övezetnek tekintettek.” Káldy-Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 

1579. évi összeírása. Békéscsaba, 1982. 7. 
35 Karácsonyi 2. 1896. 142. 
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így a környezetéhez való viszonya jelentősen megváltozott. A kiemelt jelentőségű vár vonzotta 

magához a települést. 

1482-ben Corvin János kapta meg a birtokot, mely földesúri birtok maradt, hiszen Corvin János 

nem nyerte el a koronát. Így a település ambíciója a szabd királyi városi cím elnyerésére csak ambíció 

maradt. Corvin János halálával a birtok özvegyére, Frangepán Beatrixre, majd annak második férjére, 

György brandenburgi őrgrófra szállt. A mohácsi vész után a Ferdinánd hűségén maradt várost és várat, 

félve Zápolyai János csapatainak támadásától, 1528-1529-ben körülárkolták és megerősítették. A 

település körülárkolása és megerősítése lehet, hogy csak az utólag kialakult köztes részre (mai 

Belváros) korlátozódott. Az ekkor, feltehetőleg a délnyugati oldalon lévő, forrásokban említett 

elővárat már palánk védte, kiterjedése nem ismert.36 A huszárvárat 1529 júliusában Czibak Imre 

elfoglalta, a harcok során a palánkot felégette.37 1530 tavaszán a teljes vár a kezére került. Sem ő, sem 

az őt követő vártulajdonosok – unokaöccsei, Patócsi Miklós és Ferenc - az 1550-es évekig nem 

kezdtek nagyobb építkezésbe. A források nem tesznek említést a városról. 

1552-ben a várat Ferdinánd a királyi Magyarországhoz csatolta, a 16. század közepén a királyi 

hadak állomáshelye, 1561-től a déli részek főkapitányának székhelye lett, és ezzel a török elleni 

védelmi rendszer első vonalába került, megkezdődött megerősítése. 

Az 1540-1550-es évek erődítési munkái még átgondolatlanok, tervszerűtlenek voltak. Az 1550-es 

években megindult a várak vizsgálata, külföldi hadmérnökök érkeztek az országba, akik személyesen 

irányították a védművek kiépítését.38 Gyulán Paolo de Mirandola készített felmérési rajzot és bővítési 

tervet 1562-ben. Továbbra is föld-fa építkezés folyt, a levéltári adatok alapján megállapítható, hogy 

1562-1564 között folyamatos volt az építkezés, de nem egyértelmű, hogy mi valósult meg Mirandola 

tervéből. Annyi bizonyos, hogy a belső várhoz délnyugatról huszárvár csatlakozott, melynek egyetlen 

kapuja szintén délnyugaton nyílt. 

Mirandola 1562-ben készült rajzán a tégla és föld falak elkülöníthetők, pirossal jelölte a téglából 

épült részeket és színezetlenül hagyta a föld-fa építkezést.39 Ebből következően a huszárvár teljes 

erődítésrendszere, így a palánk síkjából kilépő, két, kis alapterületű, négyzetes alaprajzú bástyával 

megerősített kapuzat is, földből és fából épült.40 Mirandola a felmérési rajzon a védelmi rendszer 

megnagyobbítására tett javaslatot, de a kapuk helyét nem változtatta meg.41 Hasonló elrendezésű, 

kontyolt nyeregtetővel fedett kapuépítmény azonosítható Mathias Zündt 1566-ban készült, Gyula 

török ostromát ábrázoló metszetén.42 A részben az egykori palánkra épült kastély belső tereinek 

régészeti feltárása során kapuépítmény, vagy annak nyoma nem került elő.43  

 

b.) Török időszak 

A törökök két hónapi ostrommal 1566. szeptember 2-án elfoglalták Gyula várát. A huszárvár 

1566. július 25-én, tizenhárom napi küzdelem után került török kézre.44 Az ostromlók felrobbantották 

a védműveket, bástyákat, a palánkot felégették, majd benyomulásuk után innen folytatták a belső 

részek ágyúzását.45 

A harcokban a huszárvár gyakorlatilag megsemmisült. A temesvári vilájet területén oszmán 

lakosság csak erődített településen élt. A közigazgatási központok már létező, meghódított 

erődítményekbe költöztek be.46 Ebből következően a védőműveket újjá kellett építeni, dzsámit kellett 

emelni, hiszen a meghódított területen a muszlimoknak csak azt a helyet volt kötelességük 

                                                      
36 Scherer 1. 1938. 179. 
37 Gerelyes 1989. 127.; Scherer 1. 1938. 115. 
38 Marosi Endre: Itáliai hadiépítészek részvétele a magyar végvárrendszer kiépítésében 1541-1592 között. Hadtörténelmi 

Közlemények 21. (1974) 28-72., a továbbiakban: Marosi 1974. 
39 Gerelyes Ibolya: Török építkezések Gyulán. In: Tanulmányok a gyulai vár és uradalma történetéhez. Gyulai Füzetek 8. 

Gyula, 1996. 113., a továbbiakban: Gerelyes 1996. 
40 Koppány 2014. 51-52. 
41 Mirandola felmérési  rajzát közli Scherer 1. 1938. 181. 
42 Zündt ábrázolását veti össze: Fehér Géza: A magyar történelem oszmán-török ábrázolásokban. Budapest, 1982. 298. 

jegyzet, 98. kép. 
43 Az épület régészeti feltárását Gere László végezte. 
44 Dusnoki-Draskovics 2000. 130. 
45 Dusnoki-Draskovics 2000. 129. Karácsonyi 1. 1896. 171.; Scherer 1. 1938. 215. 
46 Csortán 2002. 177. 
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védelmezni, ahol a pénteki ima elhangozhatott,47 és be kellett rendezni az elővárat a török katonaság 

számára. Az 1579. évi török összeírás szerint az őrség a huszárvár területén álló dzsámi környezetében 

élt, tehát 1566-1579 között komoly építkezés folyhatott,48 mely alkalmat teremtett a bejárat 

áthelyezésére is.49  

Az ostromot követően a város és vár élete a korábban megszokott módon folyt tovább, a tájat az 

1596. évi hadjárat során átvonuló tatár seregek pusztították el, majd a tizenöt éves háború alatt 

néptelenedett el teljesen.50 1600-ban és 1604-ben érte támadás Gyulát, de feltehetőleg a védművekben 

nagyobb, teljes átépítésre okot adó kár nem keletkezett. Karbantartásról, megújításról több forrás is 

ismert.51 Gyula végvár jellege 1660-ban, Nagyvárad török kézre kerülésével ért véget.52 

Az 1566. évi ostromot követően Gyula 129 évig szandzsákszékhelyként az oszmán 

közigazgatás egyik fontos központja lett.53 A vár és város török kori életéről a fennmaradt defterekből 

szerezhetünk információt.54 Az első az elfoglalást követően, 1567-ben íródott. A vár a török védelmi 

övezet részévé vált, így török polgári lakosság kevésbé volt jellemző, a katonaság családtagjai, illetve 

az őket kiszolgálni tudó kereskedők, mesteremberek érkeztek Gyulára. 1567-ben 340 mohamedán és 

197 nem mohamedán család élt a városban. A török lakosság egy része mesterséget űzött, vagy 

kereskedett, így bolthelyiséget bérelt. Az összeírás szerint a várban 15 török 20 boltot, a városban 37 

török 64 boltot tartott fenn. A település Zaránd megyei része elpusztult az ostrom folyamán, a török 

lakosság jelentős része itt telepedett le a romok eltakarítása után. A Zaránd megyei rész lokalizálása 

számtalan kérdést felvet. Ha a Karácsonyi-féle rekonstrukciót vesszük alapul, ami hibás, akkor az 

általa jelölt terület korábban is lakatlan volt. Ha a Dusnoki-Draskovich-féle rekonstrukciót nézzük, 

akkor a jelenlegi Magyarváros pusztult el az 1566-os ostromban és ide települt be a török lakosság. A 

megmaradt városrész, vagyis a középkori városközpont topográfiájában az ostrom után még nem 

érzékelhető jelentősebb változás. 

 

 

                                                      
47 Sudár Balázs: Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon. Budapest, 2014. 45. 
48 Gerelyes 2002. 167. 
49 Ezt támasztja alá Gerelyes Ibolya régészeti feltárása során tett megfigyelése. Gerelyes 1996. 119. 
50 Káldy-Nagy 1982. 29. 
51 Fodor Pál: Néhány adat a török végvári rendszer állapotáról a 17. század középső harmadából. In: Magyar és török 

végvárak 1663-1684. Eger, 1985. 170. 
52 Scherer 1. 1938. 249. 
53 Szalai Emese: Agyagba zárt hétköznapok. A 15-17. századi fazekasság emlékei a gyulai várból. Gyula, 2018. 12. 
54 Káldy-Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása. Békéscsaba, 1982. 
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A város az 1566. évi ostromot követően 

 

Az 1579-ben készült második összeírás szerint 402 mohamedán és 159 nem mohamedán 

család élt Gyulán, ebből 54 mohamedán család a külső vár területén lakott. A várban 16 török 22 

boltot, a városban 38 török 67 boltot tartott fenn. Az összeírás ekkor már 3 dzsámit és 3 mecsetet 

említ, melyek részben keresztény templomokból, illetve kápolnákból jöttek létre.  

A 17. század eleji harcok, a tizenötéves háború jelentős mértékben átalakította a tájat. A külső 

vár a Gerelyes Ibolya által azonosított Szulejmán dzsámival Evlija Cselebi látogatásának idejére 

önálló városrésszé vált. Cselebi 1664-ben már csak két dzsámit említ, egyet a várban és egyet a 

városban. A harmadik valószínűleg a 15 éves háború pusztulásának esett áldozatul. A városban lévő 

dzsámi Ali bég dzsámija lehetett, mellette ott állt az alapító türbéje, kicsit távolabb a négykupolás 

fürdő, a hypocaustum-rendszerrel fütött hamam, tehát Ali bég a mai plébániatemplom környékén 

dzsámiból, türbéből és fürdőből álló küllijét hozott létre. Az épületeket a katolikus és református 

közösség épületeinek kialakulásával egyidőben, a 18. század első felében bontották el. 

 

A település elrendezése a 17. század második felében 

 

A lakosság összetételét tekintve a 16. században nem csökkent jelentősen a keresztény lakosság 

száma, a mohamedán lakosság főként délszláv és kisázsiai török lakosságból állt. A délszláv lakosság 

a török foglalást követően jelent meg a vár közeléből elűzött lakosság házaiban. A 17. század végére 

jelentős rác közösség települt meg a város területén, magyarokkal ekkor már egyáltalán nem kell 

számolnunk. Ez azt is jelenti, hogy az egykori huszárvár és a mai Magyarváros területe lehetett lakott, 

a középkori városközpont teljesen elnéptelenedett. 

A várban állomásozó katonaságról az 1591-ben készült zsoldösszeírás nyújt adatokat.55 609 védő 

és dzsámi alkalmazottról nyújt adatot. Nem szól a tüzérekről, akiket tímárbirtokkal és nem zsolddal 

fizettek meg. Tehát a létszám 610-620 fő lehetett. Temesvár után Gyula rendelkezett a legjelentősebb 

őrséggel. 

Az 1621-es zsoldlista szerint 797 katona alkotta az őrséget, mely 8 vallási alkalmazottal egészült 

ki. Közülük 466 fő volt lovaskatona. Érdekes, hogy ekkor 52 katona keresztény vallású volt. 

1628-1630 között 890 katona és 13 dzsámi alkalmazott tevékenykedett a várban. 

                                                      
55 Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága 3. A temesvári, győri, pápai, egri, kanizsai, váradi és újvári vilájet 

várainak adattára. Budapest, 2007. 
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c.) A város újjáéledése 

A szatmári békét követően a várból a rendes katonaságot kivonták, rác őrség maradt a várban, 

akik oláhokat vettek maguk mellé. Az 1710-es évekre a várban lakó katonák főként oláhok vagy 

románok voltak. A katonáskodásért cserébe fel voltak mentve az adózás és a földesúri szolgáltatások 

terhe alól. 

A Rákóczi-szabadságharc jelentősen visszavetette az egykori települések feléledését. 1712-

1713-ban indult meg a magyar lakosság betelepedése, akik a vártól messzebb, a török mecset és fürdő 

környékén telepedtek meg. A katolikus lakosság főként Pest és Nógrád megyéből érkezett. 1714-ben 

hivatalosan is megalakult Gyula városa, mely egyelőre kamarai város volt. 1717-ben megosztották a 

határt a hadi rend és a városiak között. 

1720-ban a hatalmas kiterjedésű, Békés vármegye nagyobb részét magában foglaló gyulai 

uradalmat harruckerni lovag Harruckern János György (1664–1742) kapta meg III. Károly király 

adományaként. 

A Békés vármegye négyötödét kitevő, a szomszédos Arad és Csongrád vármegyékbe is 

átnyúló gyulai uradalom becsült értéke 53 347 forintot tett ki. Az egyelőre csak zálogként megkapott 

birtokba a szegedi kamarai prefektus 1720. október 25-én vezette be ünnepélyesen Harruckernt. Az 

1722. március 18-án elnyert magyar „honfiúsítás” (honosítás) után, 1723. május 3-án állította ki az 

uralkodó az élelmezési főhelytartó számára a gyulai uradalomra vonatkozó adománylevelet, majd a 

nagyváradi káptalan 1723. augusztus 10-én iktatta be a birtokba. 1729. május 22-én széküresedés 

esetére Békés vármegye főispánjává is kinevezte az uralkodó a földesurat, a tisztséget ténylegesen az 

akkori főispán, gróf Löwenburg János Jakab 1732-ben bekövetkezett halála után tölthette be.  

1732-ben Harruckern adományt kért olyan Békés vármegyei pusztákra is, amelyek nem voltak 

felsorolva az 1723-as adománylevélben, ugyanakkor szomszédosak voltak eddigi birtokaival, és eddig 

is az ő jobbágyai használták őket. III. Károly ezen területeket is neki adományozta 1736-ban, ekkor 

sor került a második birtokba iktatásra is. Harruckern János György tisztában volt a terület értékével, 

és a benne rejlő lehetőségekkel. A megszerzett földek revitalizációjával egyrészt a távoli osztrák 

seregnek, másrészt a közeli határőrvidék katonaságának élelmezése és felszerelése vált jó pénzért 

megoldhatóvá. Az új birtoktest végtelen bevételi lehetőséget kínált. 

Az 1722-ben Leopold Franz Rosenfeld hadmérnök által készített térképen – amely Harruckern 

birtokszerzésével összefüggésben készült el – a vármegye és Gyula városa ábrázolása látható. A 15. 

századtól kialakult városrész helyén újjáalakult várost (mai Belváros) a Fehér-Körös és északról a 

mellékága határolta, a nyugati oldalon, a mai Béke sugárút vonalában kiásott védelmi árok – Szent 

János-árka – zárta. A várostól nyugatra, a mai Józsefváros helyén kukoricás és dinnyeföldek terültek 

el, ennek betelepítése az 1720-as években kezdődött el. A folyótól délre lakatlan vidék terült el, a 

városnak ebben az irányban való terjeszkedése csak az 1780-1790-es években indult el. 

Az 1723. évi 103. törvénycikk lehetővé tette német telepesek betelepítését, akik ezt követően 

két hullámban érkeztek a megyébe, illetve Gyulára. Az első nagy telepítési hullám az 1720-as években 

Harruckern János György megbízásából zajlott, míg a második nagyobb létszámú betelepítésre – a 

pestist követően - az 1740-es években, Harruckern Ferenc idejében került sor.56 Harruckern János 

György a mai Józsefváros területét jelölte ki a telepesek számára. A Németváros beépítése az utca- és 

telekszerkezet kialakulása a 19. század elejére tehető.  

Harruckern János György a telepítések során arra mindig ügyelt, hogy egy településen belül a 

különböző nemzetiségek ne keveredjenek, egynemzetiségű településeket hozott létre. Kivétel Gyula 

volt.57. 

                                                      
56 Scherer Ferenc: Gyula város története 1. Gyula, 1938. 280-281. 
57 Implom József: Olvasókönyv Békés megye történetéhez 2. 1695-1848. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 4. 

Békéscsaba, 1971. 44. 
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A település részei a 18. század közepén 

 

Harruckern János György jelentős átalakításokat tett. A várból kiköltöztette a katonaságot a 

szemben lévő szabad térre, a mai Kossuth utcára. Itt állt a román ortodox közösség első kápolnája 

(Kossuth utca 26.) A német betelepítéssel és a földek megosztásával 1734-ben a város kettészakadt, 

létrejött Németgyula és Magyargyula. Ez a kettősség 1857-ig fennmaradt. 

1723-ban Gyula vásártartási jogot kapott. Ez Német-Gyula megalakulását követően Magyar-

Gyula kiváltsága lett. Magyar-Gyulára költöztek inkább iparosok. A középületek jelentős része is itt 

épült fel. 1793-ban a heti piacot is Magyar-Gyula kapta. 

Az első katolikus temető a nagytemplom körül jött létre, majd 1732-től a Körös bal partján, a 

mai Karácsonyi János Gimnázium helyén alakítottak ki temetőt. A görög keleti temető az oláh 

lakosság kápolnája körül terült el, a reformátusoké szintén templomuk mellett volt. A görög keleti 

temetőt 1756-ban, a reformátust 1770-ben zárták be, s helyezték ki mindegyiket a város északi részére. 

A ma is használatban lévő temetőket 1797-ben szakították ki. Csaknem száz évvel később Göndöcs 

Benedek rendezte a temetőket, az ő érdeme a fásítás és a névadás. 

A 19. század elejére, a nagy tűzvészt követően kialakult városrészek és városszerkezet a 19. 

század végéig megmaradt, csak a beépítés sűrűsége változott. A város 1807. évi térképén jól látszik, 

hogy a Belváros sűrűn beépített, a Bendekvárosban sok még az üres telek. Az Újváros és Miklósváros 

Belvárossal érintkező része már beépült, a távolabbi területek még gyéren lakottak. A Józsefváros 

szintén benépesült ekkora. 

Meg kell még említenünk az ekkor még önálló település Gyulavárit, mely a 18. század végén 

egyutcás, halamzos elrendezésű település, mely a 19. század első felében jelentős változáson ment át, 

fejlődésnek indult. 

Az egyes nemzetiségek építkezési módját nem ismerjük, az egyes városrészekben nem 

találhatók karakterisztikus, az adott nemzetiségre utaló építési anyagok, vagy építészeti elemek. 

Hasonló elrendezésű lakóépületeket találunk mindegyik városrészben. Talán az utcaszerkezetben 

fedezhetők fel eltérő vonások. A Belvárosban a 15. században kialakult utcaszerkezet, csomópontok 

talán tetten érhetők. A Németváros szabályos elrendezést mutat, míg a Románvárosban a kisebb közök 

kialakulása, a halmazos építkezés a jellemző. Építőanyag tekintetében a terület adottságaihoz voltak 

kénytelen alkalmazkodni, így az anyaghasználat mindenhol azonos. Az egyes településrészeken a 

fésűs beépítés volt a jellemző, a telekhatárra épült házak hosszan elnyúló, téglalap alakúak. 
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Implom József vázlata a városrészek 1700 utáni kialakulásához (BéML XV 1 a 131; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/131/view/?bbox=-219%2C-1268%2C2852%2C53 ) 

 

A magyar lakosságból észak felé a reformátusok, dél felé a katolikusok telepedtek meg, és át 

is terjeszkedtek a Körös jobb partjára. Létrejött a nagy-magyar és kis-magyar városrész. 1790 táján a 

vár alatt lakó oláh katonák a kisoláh részre költöztek. A 19. század elején megindult az immár 10.000 

lakosú városnak a Körös ágakon túlra való kitelepülése. 

Az egyes városrészek, illetve nemzetiségek, vallási közösségek megtelepedését, egy-egy 

településrész kialakulását templomuk jelzi. 

1. katolikus templom: 1721-1722-ben a régi mecsetet használták; 1744-ben Harruckern 

Ferenc új templomot épített, majd 1775-ben megkezdődött a mai katolikus templom 

építése, mely 1779-re készült el;58 

2. németvárosi kápolna: 1736-ban épült a német közösség első kápolnája; 1754-ben újat 

építettek Szent Sebestyén és Rókus tiszteletére; 1866-ban készült el templomuk;59 

3. Szentháromság kápolna: a még lakatlan területen 1741-ben épült fel a pestisjárvány 

emlékére, mely az 1810-es években nyerte el mai alakját;60 

4. református templom: a török fürdőt használták gyülekezeti helyként, majd 1790-1795 

között a mai helyén, a megyeháza mellett épült fel templomuk;61 

5. román ortodox kápolna: a várral szemben 1721-ben épült meg, 1727-ben téglából kisebb 

egyházat építettek; 1825-re készült el a mai templom; 1880-ban költözött át az egyház a 

nagymalom helyére; 

6. kisoláhvárosi templom: 1834-ben lett kész a templom; 

7. zsinagóga: a zsidó lakosság 1853-ra alakult hitközséggé, zsinagógájuk 1883-1884-ben 

épült meg; 

                                                      
58 Scherer 1. 295. 
59 Scherer 1. 296-297. 
60 Scherer 1. 294. 
61 Scherer 1. 297-298. 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/131/view/?bbox=-219%2C-1268%2C2852%2C53
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8. evangélikus templom: a templom 1927-1938 között épült; 

 

Gyula egyházai, illetve városrészei az 1880-as években 

 

 A 19. században a településre a földszintes beépítés a jellemző, melyből kiemelkednek és 

egyben tájékozódási pontot jelentenek az egyházak és középületek. Ez a városkép – a 20. század 

elején kezdődő emeletes polgári építkezés mellett - egészen a 20. század közepéig megmaradt. A 

még meglévő földszintes, egységes városkép megőrzésével a településkarakter megmaradása 

történeti és örökségvédelmi igény. 

 

A 19-20. század városszerkezetet alakító építkezések 

 

 Az 1801. évi nagy tűzvész után lehetőség nyílt a város sűrűn beépített területeinek 

újraszabályozására. A folyamatos árvízveszély és a Fehér-Körös áradásai miatt 1805-ben elbontásra 

került az összes vízimalom, helyettük szárazmalmok létesültek. Megindult a folyószabályozás 

keretében a városban megmaradt folyóárkok karbantartása, a kiszáradt árkok feltöltése, majd a század 

második felében az Élővíz-csatorna kialakítása jelentett kihívást. A 19. század elején a városon 

átvezető postaút megújítása keretében megépültek az első kőhidak, bizonyos útszakaszok kőburkolatot 

kaptak. 

A városban új közösségi terek jöttek létre. 1841-ben megalakult a kaszinó, mely a Bach-

korszakban átmenetileg nem működött, majd 1856-tól fogadta ismét az úri közönséget. 

1846-ban nyílt meg a Belvárostól délre a városrészt máig meghatározó közkórház, melyet 

1877-ben bővítettek tovább. és a századfordulón formáltak a kor egészségügyi elvárásainak 

megfelelően pavilonos elrendezésű együttessé.62  

1846-tól a Fehér-Körösön fürdőház várta a látogatókat, mely a szabadságharcot követően 

átmenetileg szünetelt, majd 1856-tól ismét működött. Gyula fürdőéletét talán innen eredeztethetjük. A 

                                                      
62 Scherer 2. 286-289. 
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Fehér-Körös különböző helyein létrehozott fürdőházak népszerűsége nyomán 1891-ben Kövér László 

kezdeményezésére mozgalom indult egy uszoda létesítésére. A városi fürdő nem jött létre, így a 

korábbi fürdőház létesítője Herberth Alajos hozott létre új fürdőházat és uszodát a Körösön. Nem 

véletlen tehát, hogy a két háború között népszerűvé vált egy gyógyfürdő létesítésének gondolata, 

melyet az Almásy család részben saját érdekből, részben a város érdekében próbált megvalósítani. A 

szabadidős fürdőzés mellett 1887-ben Pop Alajos megnyitotta gőzfürdőjét a mai Vízügyi Múzeum 

épületében.63 

A város szerkezetében változást nem okozott, mégis nagyjelentőségű és hatással van a 

település történetére az 1848-1849-es szabadságharc, a világosi fegyverletétel. Ezáltal a város az 

események kiemelkedő helyszínévé, emlékhellyé vált. 1849. augusztus 21-én az orosz sereg egy része 

bevonult Gyulára, a csapat megszállta a Megyeház, Városház és Kossuth utcákat, a Nagyváradi utat és 

az út mellett fekvő nagy térséget. A fogolytábort a Szent Miklós téren (Maróti tér) állították fel. A 

honvédtiszteket lakosoknál szállásolták el, Damjanich János vezérőrnagyot a kastélyban helyezték el. 

A megérkező osztrák katonaság a vásártéren vert tábort. A honvédtisztek lefegyverzésére augusztus 

22-én a vár és kastély közötti területen került sor. Mintegy 1300 honvédtisztet fegyvereztek le. Az 

oroszok augusztus 23-án átadták a tiszteket az osztrákoknak. Az egyes tisztek szálláshelyét a házakon 

emléktábla őrzi. A belvárosban található házak séta keretében végigjárhatók, befejező állomása a 

Honvédtiszti emlékhely lehet. Így a vársziget nem csak a török elleni harcok, de a magyar 

szabadságharc történeti emlékhelye is. 

A város lakossága az 1801-1850 közötti időszakban – az 1858. évi népszámlálás adatai szerint 

– 18.002 főre növekedett. A város 8 térből és 89 utcából állt és négy tizedre osztották fel: 

magyarvárosi, németvárosi, újvárosi és oláhvárosi tized. A magyarvárosi tized további négy részből 

állt: a.) a vár és a kastély; b.) belső város, mely szintén szigeten feküdt és magába foglalta a római 

katolikus, református és görög keleti templomokat, a megyeházát, városházát, törvényszéket, 

járásbíróságot, postahivatalt, iskolákat, csendőrséget, és 193 lakóházat; c.) a Körös bal partján a 

középtized, Szentháromság-kápolnával, kórházzal, a városi szegények Erzsébet-ápoldájával és 378 

lakóházzal; d.) kisvárosi tized 113 lakóházzal. A németvárosi tized 550 lakóházzal szintén két részből 

állt: a.) belső város a Szent József kápolnával, gyakorlatilag az a sziget, melyet egykor Harruckern 

János György a németeknek adott; b.) a német oláhvárosi rész a görög keleti kápolnával. Az Újváros, 

melyet korábban Cigányvárosnak neveztek 393 lakóházzal, többnyire református lakossággal népesült 

be. Végül az oláhvárosi tized 435 lakóházzal.64 

Az ország minden településén nagy terhet jelentett a helyi lakosság számára a katonaság 

beszállásolása. A módosabb lakóházak, pld. Ladics-ház kialakítása alkalmazkodott ehhez a 

kötelezettséghez. Az épület utcai homlokzatát a kocsikapu osztotta egy hosszabb és egy rövidebb 

részre. A hosszabb rész mögött a család reprezentatív lakószobái kaptak helyet, míg a rövidebb részen, 

önálló lakóhelyiséget alakítottak ki, melyet vendégfogadásra, vagy éppen a kötelező beszállásolás 

teljesítésére használtak. A laktanyák megépültével megszűnt a kötelező beszállásolás, így a kaput az 

utcai szárny végére helyezték egybefüggő helyiségsort hozva létre. 

1861-ben Kiss Lajos főbíró indítványozta kaszárnya építését a beszállásolt katonák és a 

lakosság közti nézeteltérések kezelésére. Nuszbeck József feladata lett a megfelelő hely kiválasztása. 

Az építkezés elmaradt. 1869-ben a város kérte a honvédelmi minisztériumot, hogy egy 

honvédzászlóalj állomáshelyéül jelöljék ki. Az elhelyezésre ígéretet kaptak, így ismét előtérbe került a 

kaszárnyaépítés. Még az építés előtt a városba érkezett a 8. csongrád-csanádi zászlóalj és a 6. 

huszárezred, melynek elhelyezését a város biztosította. Telket a Szent István utcában jelöltek ki, a 

Galbács kertben elkészült a lövölde. A honvédek 1872-ben költözhettek be az új kaszárnyába.  

1875-ben Mezőtúrról a 7. honvéd zászlóaljat Gyulára helyezték. 1888-ban a város megvette az 

uradalomtól a sóházat és azt laktanyává alakíttatta. A Békéscsabáról érkező út bevezető szakaszán 

máig meghatározó térfalat alkot a kaszárnya 1898-ra elkészült épülete. 

A város északi terjeszkedésének meghatározó eleme volt a Békéscsaba-Gyula közötti 

vasútvonal megépítése. Hosszas előkészítés után 1870-ben megkezdődtek a földmunkák, a vonalat 

1871-ben adták át. A város lakott területén kívül fekvő állomás könnyebb megközelítése érdekében a 

                                                      
63 Scherer 2. 243. 
64 Scherer 2. 75-76. 
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szőlők között megépült a mai Béke sugárút. Az út kijelölése kisajátításokkal járt, hosszas egyeztetést 

követően sikerült elfogadtatni a nyomvonalat és a sugárutat a mai Árpád utca (egykor Magyar utca) 

megnyitásával kapcsolták be a belvárosi utcahálózatba. Ebből következően az Árpád utca Béke 

sugárút felé eső házai a századfordulós építkezés szép példái. 

A kialakult sugárút a 20. század első évtizedeiben települt be, néhány közintézmény – bíróság, 

iskola, törvényszék –, illetve a népkert (Göndöcs-kert) tette igazán jelentőssé, adott lendületet a 

beépítésnek. A vasút közelsége, egyrészt az ipari létesítményeknek kínált közeli szállítási lehetőséget, 

másrészt a zsúfolt belvároson kívül a nagyméretű telkek, az úton végigmenő lovasút a gazdag 

polgárok számára nyújtott lehetőséget villáik megépítésére, a beépült Belvárosból tágas kertbe és 

épületbe való költözésre. Az út nyugati oldalán szecessziós villák sora emelkedik, míg a keleti oldalon 

villák keverednek gyártelepekkel. A sort az említett középületek szakítják mindkét oldalon. 

Gyula 1873 óta rendezett tanácsú város. 

 
A Béke sugárút kijelölése (Scherer 2. 187.) 

 

Scherer Ferenc találóan foglalta össze a 19. század végén a város szerkezetében és 

épületállományában bekövetkezett változásokat. 1897-1913 között számtalan középülettel gyarapodott 

a város. Felépült az igazságügyi és pénzügyi palota, a közkórház belgyógyászati, sebészeti és 

tüdőbeteg osztálya, az elmegyógyintézet, a József-szanatórium, a szeretetház, a főgimnázium, az 

állami elemi iskola, az állami polgári leányiskola, a nyári színkör. A magánépítkezések közül 
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megépült az Almásy grófok kétemeletes cselédháza, a Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület 

székházának Városház utcai szárnya, a Komló Szálloda bővítése, a Király-mozgószínház, a kötőgyár, 

bakancsgyár, képkeretlécgyár, és a tejszövetkezet.65 1896-ban több városrész és utca átnevezésére 

került sor.66 

A város lakossága az 1910-es évekre 25.000-re nőtt. 

A háború utáni nagyobb építkezést az állam kezdte meg. 1923-ban a pénzügyi palotára 

emeletet húztak, 1927-ben megkezdődött a rendőrség építése, Gerlóczy Gedeon tervei alapján 

megépült az Államépítészeti Hivatal, 1931-ben a folyammérnöki hivatal új székháza.67 1920-1927 

között 790 házhelyet osztottak ki, több emeletes bérház kölcsönzött városias megjelenést. 

A közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi törvény értelmében Gyula rendezett tanácsú 

város megyei várossá alakult. 1933-ban újabb névváltozásokra került sor: a Nagymagyarváros 

Bendekváros lett, Kisoláhváros, Kisváros, Újgyula Krisztinavárosra változott, a Nagyoláhvárost 

Miklósvárosra módosították. Ekkor lett a Román utcából Vár utca és még további utcák kaptak új 

elnevezést. 1937-ben lett Máriatelep, Szentpáltelep (ez lett a város VII. kerülete) és Ajtós a korábbi 

elnevezésekből.68 

Az Almásy család 1942-ben Tábor József ny. hitbizományi uradalmi titkár aktív 

közreműködésével Fürdő és Üdülő Részvénytársaságot hozott létre, amelynek célja a gyógyvízfúrások 

megkezdése, majd ennek sikere esetén egy fürdőegyüttes, a kastélyból pedig gyógyszálló kialakítása 

volt. A részvénytársaságot a kastélykert egy részének a kiparcellázásából és a telkek eladásából hozták 

létre. Az Élővíz-csatornától délre létrehozott terület szabályos utcáival önálló városrészt képez. A 

telkek beépítése a háború miatt csak későn valósulhatott meg, így az építészeti és műemléki 

szempontból jelentéktelen épületállomány vegyes képet mutat, napjainkban zajlik a lakóépületek 

markáns átalakítása. 

 A középkori város területén létrejött lakótelep, illetve családi házas övezet épületállománya 

nem meghatározó, a régészeti megfigyelés, feltárás szolgálhat eredményekkel a korai települést 

illetően.  

 

                                                      
65 Scherer 2. 314. 
66 Scherer 2. 229. 
67 Scherer 2. 377. 
68 Scherer 2. 413. 
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A település 18. századra egyedülivé váló magja, az ún. Vársziget, melynek két hangsúlyos eleme a 

középkori vár és a Harruckern-, Wenckheim-, Almásy-kastély 

A vár 

 
 

A város keleti felén, a Fehér-Körös ágai által közrezárt sziget észak-keleti részén áll a 

középkori eredetű, ÉK – DNy-i tengelyű, téglalap befoglaló formájú, szabályos alaprajzú, vakolatlan 

tégla falazatú vár. Zárt épülettömbjét a déli hosszfal mentén a pártázatos várfalakhoz kapcsolt, azoknál 

túlnyúló kaputorony teszi hangsúlyossá. A tornyot a felújítást követően ráépített, cserép fedésű, 

„lebegő” sátortető fedi. A szinte osztatlan, nyílás nélküli falfelületeket csak néhány nyílás, (zárterkély, 

rekonstruált középkori ablak) töri meg; a falsíkokat körbefutó pártázat zárja le. A vár nyugati sarka 

előtt kör alaprajzú, zömök rondella áll. A külső várfalak kontúrja a régészeti feltárást követően látható. 

A délnyugati, félköríves kapun és a torony délnyugati oldalán nyíló gyalogkapun át közelíthető meg a 

téglaépületekkel övezett belső udvar.  

Ami a vár történeti adatait illeti, úgy tűnik, és ezt régészeti feltárások, is alátámasztják, hogy 

Maróti János macsói bán 15. század elején felépített vára előtt itt nem állt erősség. 1387-ben, a 

Losonciak Luxemburgi Zsigmondtól kapták meg a gyulai uradalmat és nem rendelkeztek várral a 

területen. Csorba Csaba szerint a gyulai középkori plébánia közelében fekvő Palotahely utca, melyet 

Brandenburgi György 1511. július 13-án kelt oklevele említ, lehetett az eredeti Losonczi-Maróti 

lakhely helye.69 Feltételezi azt is, hogy ezzel, a középkori település belsejében álló lakhellyel 

párhuzamosan a Losoncziak már hozzáláttak a távoli birtokközpont kiépítéséhez úgy, hogy a vár 

építésére nem kértek a királytól engedélyt.70 Ez az apró részlet is azt bizonyítja, hogy a középkori 

település nem a mai belváros területére, hanem a ferences templom és középkori plébániatemplom 

területére lokalizálható. 

A Losonczi család kihalását követően újra uralkodói kézre került terület 1403. évi 

eladományozásáról, illetve Maróti János macsói bán 1404. évi beiktatásáról fennmaradt oklevél nem 

említ semmiféle erődítményt.71 

                                                      
69 Csorba Csaba: Vég-Gyula várának históriája. Budapest, 1985. 25. 
70 Csorba Csaba: Vég-Gyula várának históriája. Budapest, 1985. 15. 
71 Csorba Csaba: Vég-Gyula várának históriája. Budapest, 1985. 14. 
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1405-ben ugyanakkor már említik az itteni castrum két várnagyát, Vízközi Jánost és Györgyöt 

(ehhez persze nem feltétlenül szükséges befejezett vár megléte). Úgy tűnik, a változás először 1410 

körül figyelhető meg, nem lehet véletlen, hogy Maróti ezidőtájt kívánt Gyulaváriban ferences kolostort 

alapítani, (ugyan nem itt temették el), valamint 1418 után, mikor kiszabadult Hervoja fogságából. Fia, 

Maróti László 1418-tól tűnik fel apja mellett a forrásokban. (Felesége Borbála Újlaki Miklós lánya 

volt.) Egy 1445-ben kelt oklevél várkápolna felszenteléséről tesz említést, mely kápolnát Maróti 

László bán építette. Az örökösök Maróti Lajos, majd Máté, akinek 1476-ban bekövetkezett halálával a 

birtok visszaszállt a királyra.  

Mátyás 1482-ben fiának, Corvin Jánosnak adományozta a várat és a birtokot. 1494-95-ben 

rezidenciakén funkcionált: itt voltak elhelyezve a családi kincsek és ekkor többszöri is szólnak a 

források Corvin János itteni tartózkodásáról. 1504-ben, Corvin János halála után, özvegye Frangepán 

Beatrix a törököktől váltotta vissza a várat, majd leányával, Erzsébettel és új férjével, Brandenburgi 

György őrgróffal itt éltek. (1510-ben leányával együtt a gyulai ferences kolostorba temették el.) 

Brandenburgi György a vármegyei nemesekkel való konfliktus miatt 1525-ben a várépület négy 

sarkán ágyúlőréseket nyittatott. Az 1528-ban felvett inventáriumban az ágyúk még szerepelnek. 1528-

1529-ben körülárkolták és megerősítették a lakóhelyet. Az ekkor, feltehetőleg a DNy-i oldalon lévő 

elővárat már palánk védte, kiterjedése nem ismert.  

A huszárvárat 1529 júliusában Czibak Imre elfoglalta, a harcok során a palánkot felégette. 

1530 tavaszán a teljes vár a kezére került. Sem ő, sem az őt követő vártulajdonosok az 1550-es évekig 

nem kezdtek nagyobb építkezésbe. 1552-ben a várat Ferdinánd a királyi Magyarországhoz csatolta, a 

16. század közepén a királyi hadak állomáshelye, 1561-től a déli részek főkapitányának székhelye lett, 

és ezzel a török elleni védelmi rendszer első vonalába került, megkezdődött megerősítése. Ekkori 

állapot ábrázolását tükrözi Paolo de Mirandola 1562-es terve. Korábban az 1540-1550-es évek 

erődítési munkái még átgondolatlanok, tervszerűtlenek voltak. Az 1550-es években megindult a várak 

vizsgálata, külföldi hadmérnökök érkeztek az országba, akik személyesen irányították a védművek 

kiépítését. Gyulán Paolo de Mirandola készített felmérési rajzot és bővítési tervet 1562-ben. Továbbra 

is föld-fa építkezés folyt, 1562-1564 között folyamatos volt az építkezés. A belső várhoz DNy-ról 

huszárvár csatlakozott, melynek egyetlen kapuja szintén DNy-on nyílt. A huszárvár teljes 

erődítésrendszere, földből és fából épült. Az erődítés Mirandola tervei alapján való megerősítése máig 

nem egyértelmű.72 

A törökök két hónapi ostrommal 1566. szeptember 2-án elfoglalták Gyula várát. A huszárvár 

1566. július 25-én, tizenhárom napi küzdelem után került török kézre. Az ostromlók felrobbantották a 

védműveket, bástyákat, a palánkot felégették, majd benyomulásuk után innen folytatták a belső részek 

ágyúzását. A harcokban a huszárvár gyakorlatilag megsemmisült. A temesvári vilájet területén oszmán 

lakosság csak erődített településen élt. A közigazgatási központok már létező, meghódított 

erődítményekbe költöztek be. Ebből következően a védműveket újjá kellett építeni, dzsámit kellett 

emelni, és be kellett rendezni az elővárat a török katonaság számára.73 Az 1579. évi török összeírás 

szerint az őrség a huszárvár területén álló dzsámi környezetében élt, tehát 1566-1579 között komoly 

építkezés folyhatott. Ezt követően a tájat az 1596. évi hadjárat során átvonuló tatár seregek 

pusztították el, majd a tizenöt éves háború alatt néptelenedett el teljesen. 1600-ban és 1604-ben érte 

támadás Gyulát, de feltehetőleg a védművekben nagyobb, teljes átépítésre okot adó kár nem 

keletkezett. Karbantartásáról, megújításáról több forrás is ismert. Gyula végvár jellege 1660-ban, 

Nagyvárad török kézre kerülésével ért véget. 1695 januárjában komolyabb ostrom nélkül került a 

város és vár a császári csapatok kezére. 1698-1701 között megépült az aradi vár, így Gyula végvár 

jellege – immár császári oldalról is – teljesen megszűnt. 1701-1720 között Gyula az aradi 

várparancsnok fennhatósága alá tartozott. 1700 nyarán a császári haditanács elrendelte a vár kiürítését, 

vagyis a rác lakosságnak a várból való kitelepítését. 

A Rákóczi-szabadságharc idején, 1705-ben Károlyi Sándor megostromolta a várost és a várat, 

a huszárvárat elfoglalta, de a belső várat nem tudta bevenni.  

                                                      
72 Gerelyes Ibolya: Török építkezések Gyulán (1566-1695). In: Szatmári Imre – Gerelyes Ibolya: Tanulmányok a gyulai vár 

és uradalma történetéhez. Gyulai füzetek 8. Gyula, 1996. 111-120.; Oross András: A gyulai vár és környezete a 17-18. 

században. In: Város, uradalom, vár. Tanulmányok Gyula 15-18. századi történetéből. Szerk: Héjja Julianna Erike és erdész 

Ádám. Gyula, 2017. 147-171. 
73 Sudár Balázs: Sudár balázs: Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon. Budapest, 2014. 45. 
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Harruckern János György 1722. évi birtokba való beiktatásával megkezdődött a vár 

területének rendezése, revitalizációja. Ekkor tartós anyagból – tégla, kő – emelt épületek a vár, a 

rondella, az ágyúdomb, az akkor még álló dzsámi, a vár DNy-i végén újonnan létrehozott lakóépület, 

valamint a Huszár-torony falai a csatlakozó támpillérekkel. Harruckern János György néhány 

helyiséget helyrehozatott a várban a megyei közgyűlések, illetve levéltár és pénztár céljára. Börtönt, 

sör- és pálinkafőzdét, cselédlakásokat alakított ki. 

A birtokot öröklő Harruckern Ferenc az 1740-es években kezdett építkezésbe, ismét rendezte a 

vár területét. Az ábrázolások és szakirodalom alapján a középkori vár gazdasági épületekkel épült 

körül a 18. század közepére és így is maradt a 19. század végéig. Harruckern Ferenc rendben tartotta 

az épületet, kijavította a falkoronát, talán a maihoz hasonló módon fedte le a vár tornyát és kilátót 

rendezett be benne az úri társaság számára. 

Az utolsó időben – immár elég méltatlan körülmények között - a kastélyhoz tartozó cselédség 

egy része lakott a már romos építményben. 

1905-ben Almássy Dénes új cselédházakat épített (ma Elisabeth Hotel Superior), ide 

költöztette ki a várban élő cselédséget, a vár ettől kezdve romantikus romként állt, illetve kaputornya a 

kastély egyik víztornyaként szolgált. Vélhetőleg a kastélykert öntözését oldották meg a középkori 

toronyban elhelyezett tartályból. A palánkvár végső elbontására az 1830-as években került sor. 

Kutatástörténet. A középkori vár ásatása 1953-ban a rondellánál indult meg, a padozat alatt 

egy ötszögű bástya falai kerültek elő, 1954 őszétől 1955 végéig a tereprendezési munkák régész 

felügyelete nélkül folytak. Nagyobb arányú és rendszeresebb ásatás elsősorban a várépületre 

koncentrálva 1956-tól 1961-ig zajlott. A vár feltárásának történetét Liska András régész dolgozta fel 

2017-ben publikált tanulmányában.74  1951-ben az akkor államosított múzeum élére Lükő Gábor 

került, ekkor még a honvédség birtokolta a várat, kaputornyát légi megfigyelési pontként használták, 

és a katonaság csak 1953-ban vonult ki a várból. (Szintén még 1951 elkészül a 33 méteres úszó és 

műugró medence a kastély kertjében, az 1960-as évek elején megindult a várfürdő építése.) 1954-ben 

Lükő Gábor, Holl Imre szakmai irányítása mellett kezdte meg a rondella feltárását a két és fél méter 

feltöltésből. 1956-tól Parádi Nándor, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze - Kovalovszki Júlia 

részvételével - vezette a feltárásokat 1961-ig, a vár helyreállításának befejezéséig. A feltárás egyik 

lényeges momentuma a várat körülvevő Zwingerfal teljes feltárása volt. Feltárta a mai csónakázó tó 

területét és a vár keleti oldalán húzódó, téglából épült támfalat, mely „W” (Wenckheim) bélyeges 

téglából épült, azaz nem a középkori vár része. A feltárások után 1964-ben Erdei Ferenc tervei alapján 

elkészült a vár lapos tetőfedésekkel és megnyitották a vármúzeumot. 1989-ben zajlottak újabb 

műemléki helyreállítások, ezekhez kapcsolódva főleg 1992-től Feld István, Gerelyes Ibolya és Simon 

Zoltán végzezték a feltárást és falkutatást, illetve ekkor kezdődött el a kőfaragványok tudományos 

feldolgozása is. A kőfaragványok feldolgozása a jelenleg „befagyott” Lapidarium Hungaricum sorozat 

méltó darabja lehetne. 

Feld István és Gerelyes Ibolya 1992-ben a várépület egészére kiterjedő tájékozódó régészeti 

kutatást – ásatást és falkutatást – végeztek. 1994-ben a munka folytatódott a várudvart körülvevő 

homlokzatok – elsősorban az északnyugati palotaszárny – udvari homlokzatai, ajtó és ablaknyílásai 

kutatásával és a kőfaragványok feldolgozásával. Majd 1995-ben az ehhez kapcsolódó ásatással, amely 

az eredeti küszöbszintek tisztázásán túl kiterjedt több földszinti belső tér, valamint az udvar addig nem 

kutatott részeinek rétegvizsgálatára. 1997-ben folyt az utolsó, nagyobb léptékű feltárás a vár területén 

(az északnyugati palota külső homlokzatának falkutatása, valamint a vár tágabb környezetének 

ásatása. Mindezekről Feld István 2000-ben közölt összefoglaló tanulmányt75 (lásd lejjebb). A 

továbbiakban Móga Sándor tervei alapján állították helyre a tetőzetet, majd 2000-ben a teljes várat, 

(Kóris János és Vízer Balázs). 1996-ban Bálint Alajos 1958-as leletmentése után Gerelyes Ibolya 

feltárta a dzsámit. 2000-ben Feld István és Gerelyes Ibolya az Almásy-kastély épületébe integrálódott 

török kori kaputorony falkutatását végezte el, illetve megállapították, hogy a kaputorony a külső vár 

sáncába foglalva épült meg 1566 után. 

                                                      
74 Liska András: A gyulai vár története a régészeti ásatások tükrében. In: Város, uradalom, vár. Tanulmányok Gyula 15-18. 

századi történetéből. Gyula 2017. 171-187. (A további, feltárásra vonatkozó irodalmat L. ott.) 
75 Feld István: A gyulai vár a középkorban. In: a középkori Dél-Alföld és Szeged, 2000. Szerk. Kollár Tibor, 257-281. 
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2004-ben került sor először a vár palánkerődítéseinek és földbástyáinak ásatással történő 

kutatására (Feld István, Gerelyes Ibolya). 2005-ben a vár a kutatások és helyreállítás után újra 

megnyitotta kapuit. (A kiállítás Havassy Péter-Szekér György-Héjjas Pál munkája). 

Parádi Nándor az 1953-61 között zajlott feltárás építéstörténeti eredményeit a Magyar 

Műemlékvédelem 1966-os számában közölte.76  Ebben három fontos építéstörténeti szakaszt írt le:  

Az építkezések első periódusa, 15. század eleje: Ekkor készült az épület alapozása. Az alapozási 

árokba legalul agyagot döngöltek, és ebbe függőlegesen kisebb cölöpöket vertek le, majd erre a rétegre 

töltötték a kb. 210-220 cm magas kőalapozást. Az ásatási megfigyelések tanúsága szerint a várépület 

külső fala a délkeleti fal közepe táján álló toronnyal egy időben épült, a külső fal a torony falával és 

alapozásával kötésben van. A torony valamennyi szintjét dongaboltozattal fedték, eredetileg 

háromemeletes, összesen négy szintre osztott volt, földszinti helyisége az első emeletről volt 

megközelíthető a felvonóhidas kapuzata előtt farkasvermet alakítottak ki. A kapuhoz vezető, fából 

készült folyosó a falba épített gerendákra támaszkodott. A torony második emeletéről volt 

megközelíthető, az első periódusban a jelenleginél alacsonyabb pártázatos gyilokjáró. Az első építési 

periódus várudvaron álló épülete az udvar nyugati sarkában, a jelenlegi északnyugati épületrész alatt 

feltárt 10x11,5 m alapterületű épület volt, mely a várfal pártázatos védőfolyosójának magasságáig 

terjedt, valószínűleg kétszintes volt, osztatlan belső terekkel, kőkeretes ablakokkal. A várépület 

nyugati falában lévő félköríves záradékú, kőkeret nélküli kapunyílás ebben a periódusban a várépület 

külső falával együtt épült. A vár épületét már ebben a 15. század eleji periódusban kb. 1m vastagságú 

téglafal vette körül, mellvédfolyosóval és két, négyzetes alaprajzú bástyával, illetve vizesárok védte.  

A második periódus, 1445: A vár átépítésének ez a szakasza Maróthi János halála (1435) után fia, 

Maróthi László idejében kezdődött el és valószínűleg az 1450 utáni időkben fejeződött be. Átépítése a 

Maróthiak rezidenciális székhelyének északra való költözésének köszönhető, lévén, hogy az 

előrenyomuló törökök veszélyeztették a Maróthiak déli birtokait. Maróthi László 1444 után Gyulán 

lakott. A vár 15. század harmincas éveinek végén elkezdődött átépítésére az 1445-ös kápolnaszentelés 

utal. Ekkor Maróthi László bán Szent Péter és Szent Pál tiszteletére felszenteltette a kápolnát. (Az 

oklevelet Miklós címzetes tripolitáni (?) püspök, egri püspök állította ki.) A kápolna dongaboltozata az 

emeleti helyiségek boltozatának magasságában volt és nyugaton fagerendás karzattal egészült ki. 

Valószínűleg még a 15. században az északkeleti falat a falazat teljes szélességében 

támfallal/támpillérrel erősítették meg. A kápolnát a 16. századtól többször is átalakították, 

gerendafödémmel megosztották a belső terét, és a 19. században földszinti terét csehsüveg boltozattal 

boltozták át. A kápolnával egy periódusban épültek a hozzá nyugatról csatlakozó helyiségek, és az 

északnyugati palota első szakasza, melynek felépítéséhez le kellett bontani a falsaroknál álló korábbi 

épületet. Az építkezés a falkutatás tanúsága szerint 1445-ben az északnyugati palotánál rövid időre 

megszakadt. Valószínűleg az északkeleti épületrész is az északnyugatival egy időben, még a 15. 

század közepe táján épült. Az udvaron folytatott nagyarányú építkezés az épület külső falának 

átépítését is szükségessé tette: a külsőt a délnyugati rész falkoronájának magasságáig falazták fel. 

Ugyanígy ötszögű bástyákkal erősítették meg a külső várfalat is.  

Harmadik periódus, 15. század vége: 1476-ban a vár a Maróthiak kihaltával Mátyás király 

kezére került, aki 1482-ben Corvin Jánosnak adományozta, 1492-ben arra is van adat, hogy a családi 

kincseket a várban őrizték. Az udvar beépítése valószínűleg ekkor fejeződött be. A délkeleti épület 

egymás fölött két dongaboltozatos nagytermet foglalt magába. Az épületet folyosóval áttört 

támpillérek erősítették és ekkor bonthatták le a délnyugati és északnyugati épületek konzolos 

folyosóját és cserélték ki hasonló támpilléres folyosóra. Ekkor épült a külső várfal nyugati sarkára a 

rondella is, megszűntetvén az ehelyütt álló ötszögű tornyot. Corvin János 1504-es halála után felesége, 

Frangepán Beatrix folyamatosan rezideált a várban, és 1509. január 25-én itt tartotta esküvőjét 

Brandenburgi György őrgróffal.  

Végül, Mohács után, 1529-ben Lötz János tanácsos tudatta Brandenburgi Györggyel, hogy a 

váron a szükséges javításokat végzik, mivel a vadaskert felőli oldal megsüllyedt. A Vári melletti régi 

kápolna tégláinak felhasználásával építették a keleti falsarok két támpillérét. 1561-től Kerecsényi 

László lett az új főkapitány, 1562-ben Paolo Mirandola vezette a vár erődítési munkáit és készített 

                                                      
76 Parádi Nándor: A gyulai vár ásatásának építéstörténeti eredményei. In: Magyar Műemlékvédelem 3. 1961-1962. 135-154.; 

Parádi Nándor ásatási jegyzeteit legutóbb Szalai Emese értelmezte: Szalai Emese: Agyagba zárt hétköznapok. A 15-17. 

századi fazekasság emlékei a gyulai várból. Gyulai katalógusok 14. Gyula, 2018. 11-30. 
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terveket a vár külső védműrendszerrel történő megerősítésére. Ekkor részben kibővítették a 

védműveket és a teljes szigetre kiépült az olaszbástyás sáncrendszer. 

Ezt az építéstörténeti periodizációt tovább finomította a kilencvenes évek végén zajló 

szisztematikus falkutatás, illetve régészeti feltárás, melyről Feld István a már hivatkozott 

tanulmányában számolt be. E szerint a vár első építési periódusában, Maróti János erőssége építésénél 

a kaputorony a korábbi feltevésekkel szemben sohasem állt egyedül, hanem együtt épült a várfalakkal, 

azaz ugyancsak az első periódusból származik: tulajdonképpen a magyarországi várépítészet első 

fénykorának tekinthető 13. századra jellemző öregtoronynak és egy kaputoronynak a kombinációjáról 

van szó. Falvizsgálatok nyomán az is kiderült, hogy egykorú a falazattal az a felül lapos ívvel lezárt 

széles nyílás, amely a délnyugati, rövid falat töri át a földszinten, s mely nélkülözi a korabeli várkapuk 

minden kellékét, azaz se kőkerete se felvonóhídja nem volt. Úgy tűnik, hogy a nyílás csupán egy 

„szervízkapunak” tekinthető. A külső falak felhúzását bizonyára nagyjából egyszerre végezték, azaz 

nagyjából azonos falegyenekkel kell számolnunk a vár egész területén. Megállapítható volt, hogy a 

földszinti falak építésekor az lehetett az építőmester terve, hogy a déli rész teljes szélességében emel 

egy mintegy 14m széles lakóépületet, ennek érdekében csorbázatot alakítottak ki a külső falak 

földszinti részén. Ide csatlakoztak volna a belső falak. Ez utóbbi épületet eredetileg délkeleten egy 

lényegesen alacsonyabb várfallal kívánták összekötni a kaputoronnyal. A vár építtetője és/vagy 

mestere nem csupán a magas, kifelé azonban teljesen zárt, s így kissé archaikus déli lakóépület 

megépítésével számolt, hanem legkésőbb az emeleti részek megépítésekor gondoltak egy talán sokkal 

reprezentatívabb és a kortárs főúri rezidenciákhoz hasonlóan nyitottabb palotaszárnyra is, amely az 

északnyugati fal mentén kapcsolódott volna a déli palotához. Végül az sem kizárt, hogy a tervezett 

nyugati palota a vár teljes hosszoldalát elfoglalta volna. Nagyon valószínű továbbá, hogy itt végig a 

félköríves nyílásokkal tagolt mellvédfal húzódott volna pártázatos megoldás helyett, az azonban 

kevésbé valószínű, hogy itt is több emeletet terveztek volna. Mielőtt hozzákezdtek volna a belső falak 

megépítéséhez újból változott az építtető, vagy építőmester elképzelése. Ennek során végül lemondtak 

a tervezett déli lakóépület teljes keleti feléről, még az alapozásokat sem készítették el sem a földszinti, 

sem az emeleti csorbázatok vonalában. Végül csak a vár délnyugati részében épült meg egy közel 

négyzetes palotarész, azonban a korábbi építészettörténeti felfogással szemben soha sem állt teljesen 

szabadon. Észak felé csatlakozott hozzá egy keskenyebb, s talán alacsonyabb, vele egybeépült 

épületrész, de ma már az sem dönthető el, vajon egyáltalán befejeződött volna-e az előzőekben 

körvonalazódott építkezés. Az udvari falcsatlakozások jellegzetes varratai azt valószínűsítik, hogy egy 

újabb koncepcióváltással lehet dolgunk.  

Feld szerint a vár építéstörténetének legjelentősebb szakaszaként kell értékelni az ezt követő 

építési fázist, 1405-1420 között, ekkor lényegében folytatták az északnyugati palotaszárny építését, sőt 

ekkor épült meg egy ugyancsak egyemeletes palotaszárny a rövidebb, északkeleti várfal belső oldalán. 

Úgy tűnik, hogy az építtető kezdetben csak egy, a hatalmas birtokhoz méltó uradalmi központot akart 

emeltetni Gyulán, s ez a vár formáját tekintve közelebb állt volna az 1300 körüli erősségekhez, mint 

Luxemburgi Zsigmond arisztokráciájának kedvelt rezidenciáihoz. Ugyancsak kérdéses az épület 

gyakran olaszosnak vélt jellege is. Maróti 1414-ben kétségtelenül járt Itáliában, ebből azonban – főleg 

az építéstörténet ismeretében – nem indokolt messzemenő következtetéseket levonni, ugyancsak nem 

igazolható az épület milánói eredete, ottani mesterek közreműködése sem az építkezésen.77 Nagy 

kérdés azonban, hogy végül mikor készült el teljesen a Marótiak gyulai vára, az írott források alapján 

az 1410, de sokkal inkább az 1420 körüli idősszakra gondolhatunk. A második építési szakasz Maróti 

László építkezései a 15. század első harmadában zajlottak, az 1420-1430-as évek végén csak a 

várudvar délnyugati, északnyugati és északkeleti oldala volt beépítve lakóépületekkel, a magas 

kaputorony még teljesen szabadon állt. A vár belső továbbépítésére és a várkápolna emelésére 1445 

előtt került sor, ez a második építési fázisból való délnyugati épület bontását is jelentette. Az építtető 

Maróti László, kifejezetten ebbe a várába vonult vissza, s elsősorban ez indokolhatta a várkápolna 

megépítését, ami az új délkeleti palotaszárny északi felét foglalhatta el. A kápolna soha nem állt 

szabadon, összeköttetésben állt vele egy önálló, három tér alkotta, dongaboltozatokkal fedett térsor, 

melyet nagy valószínűséggel lakóegységként határozhatunk meg. Ugyanakkor délnyugaton a korábbi 

lakóépület helyén szintenként három, az elbontott szárnynál keskenyebb teret alakítottak ki. 

                                                      
77 Scherer Ferenc: Scherer Ferenc: Gyula város története 1. Gyula, 1938. 56. 
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Meggyőződésünk, hogy a várudvar déli felének ilyen gyökeres átalakítása, tehát a korábbi épület 

keleti és északi falának elbontása nem csupán a kápolna építésével és az újabb lakóterek iránti 

igénnyel függhetett össze, hanem szerepet játszhatott benne az új egységes megjelenésű várudvar 

kialakítása iránti igény is. 

A vár harmadik építési szakasza - a 16. század elején (Frangepán Beatrix?) - a vár északkeleti 

külső sarkának erős károsodásával hozható kapcsolatba. Az északkeleti palotaszárny súlyos sérülése, 

mely boltozatainak beszakadását, de legalábbis elbontását vonta maga után. A vízszint emelkedése 

lehetett az oka a várudvar több, mint félméteres agyagfeltöltésének és ekkor kapta támpilléreit a vár 

északkeleti sarka. Az itt felhúzott, szintenként nyújtott téglalap alaprajzú, dongaboltozatos termet 

magában foglaló palotaszárny boltozatai nem a rövid falakra és nem a külső falra terheltek, ott 

köpenyezés, az udvar felől vaskos pillérek fogták fel a nyomást. Építésének korát egyértelmű írott 

adatok hiányában, csak akkor tudnánk pontosan meghatározni, ha datálható műrészlete maradt volna. 

Jelentősen megváltoztatta az udvar képét, hogy az új északkeleti szárny vaskos pilléreit „lemásolták” 

és körbevezették, és a korábbi konzolos folyosó járófelületeit ezekbe bele is foglalták. A már a 

feltöltésbe alapozott pillérek a földszinten tömörek voltak, az emeleten csúcsíves áttörés biztosította az 

áthaladást, valamint ekkor épült az északnyugati rondella. 

Végül, Feld idézett tanulmányában nem cáfolta Parádi építéstörténeti periodizációját, csak 

tovább árnyalta megfigyeléseit és következtetéseit. 

 

A Harruckern-, Wenckheim-, Almásy-kastély 

 
 

A vársziget déli végén, az egykori huszárvár területén, északnyugat-délkeleti tájolású, U alakú 

alaprajzú, részben alápincézett, emeletes, palával fedett Mansard-tetős, középtengelyében kupolával 

hangsúlyozott, a 18. században épült, majd többször bővített és átalakított, a 20. század elejére kiépült, 

historizáló kastélyépület, a szárakon egy-egy toronnyal, melyből az észak-nyugati a török kori 
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kaputorony megmagasításával jött létre, a dél-keleti az 1950-es években lebontott, majd az 1980-as 

években betonból újjáépített épületrész. 

A kastély birtokosai78 

A török hódoltság után a hatalmas kiterjedésű, Békés vármegye nagyobb részét magában 

foglaló gyulai uradalmat harruckerni lovag Harruckern János György (1664–1742) kapta meg III. 

Károly király adományaként.79 

Harruckern (1722-ig Harrucker) János György apja felső-ausztriai, schenkenfeldeni 

takácsmester volt, aki nagybátyja neveltetési támogatásának és szorgalmának köszönhetően 1692-ben 

a hadsereg élelmezési biztosa lett.80 1697-ben kinevezték az aradi vár építésének kamarai biztosává. 

Valószínűleg az itt eltöltött négy év alatt szerzett ismereteket a területben rejlő lehetőségekről. 1710-

ben császári udvari kamarai tanácsossá nevezte ki az uralkodó. 1716-ban – Savoyai Jenő megbízására 

- teljesen újjászervezte a hadi élelmezést, és azt a törökök elleni háborúban maga irányította, nagy 

elismerést szerezve felettesei körében. Érdemei elismeréseként tábori élelmezési főhelytartóvá 

nevezték ki, és 1718-ban pedig birodalmi lovagi rangot kapott.81 

1719-ben Harruckern János György harminc éves szolgálataiért – a kor szokásainak megfelelően – 

jutalmat kért az uralkodótól, amelyet 24 000 forint értékben állapítottak meg. Mivel a jutalom csak 

természetben volt igényelhető, Békés vármegyei birtokokat (kilenc helységet) kért a jutalom 

összegéért.82 

Az egyelőre csak zálogként megkapott birtokba a szegedi kamarai prefektus 1720. október 25-

én vezette be ünnepélyesen Harruckern János Györgyöt. Az 1722. március 18-án elnyert magyar 

„honfiúsítás” (honosítás) után, 1723. május 3-án állította ki az uralkodó az élelmezési főhelytartó 

számára a gyulai uradalomra vonatkozó adománylevelet, majd a nagyváradi káptalan 1723. augusztus 

10-én iktatta be a birtokba. A terület betelepítésében és rekultivációjában végzett aktív 

tevékenységéért 1729. február 10-én a földbirtokost és gyermekeit magyar bárói rangra emelte III. 

Károly király. 1729. május 22-én széküresedés esetére Békés vármegye főispánjává is kinevezte az 

uralkodó a földesurat, a tisztséget ténylegesen az akkori főispán, gróf Löwenburg János Jakab 1732-

ben bekövetkezett halála után tölthette be, azon év október 9-én iktatták be tisztségébe.  

1732-ben Harruckern adományt kért olyan Békés vármegyei pusztákra is, amelyek nem voltak 

felsorolva az 1723-as adománylevélben, ugyanakkor szomszédosak voltak eddigi birtokaival, és eddig 

is az ő jobbágyai használták őket. III. Károly ezen területeket is neki adományozta 1736-ban, ekkor 

sor került a második birtokba iktatásra is.83 Harruckern János György tisztában volt a terület értékével, 

és a benne rejlő lehetőségekkel. A megszerzett földek revitalizációjával egyrészt a távoli osztrák 

seregnek, másrészt a közeli határőrvidék katonaságának élelmezése és felszerelése vált jó pénzért 

megoldhatóvá. Az új birtoktest végtelen bevételi lehetőséget kínált.84 A terület betelepítése és a 

gazdálkodás beindítása Harruckern János György nevéhez fűződik.85 

Fia, Harruckern Ferenc Domonkos (1696-1775) örökölte a családi vagyont, s benne a gyulai 

uradalmat.86 Harruckern Ferenc életéről, pályafutásáról keveset tudunk.87 1729. szeptember 24-én lett 

                                                      
78 Általános irodalom: Kempelen Béla: Magyar nemes családok 4. Budapest, 1912. 490.; Nagy Iván: Magyarországcsaládai 

czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal 5. Pest, 1859. 62-64. 
79 Ecsedy Gábor: Gyulának polgári és egyházi állapotja a régibb és újabb időkben 1832. In: Ecsedy Gábor és Komáromy 

Miklós: Gyula város története és korabeli állapotának leírása 1832, 1834. Békéscsaba, 1982.; Harruckern János György 

életrajzához: Éble Gábor: A Harruckern és a Károlyi család. Genealógiai tanulmány. Budapest, 1895. 
80 Éble 1895. 17. 
81 Éble 1895. 7., 32. 
82 Gaál Jenő: Békés megye. Budapest, 1892. 5. 
83 Nagy 1859. 62. 
84 Hasonló megállapításra jutott Johann Bernhard Herdegen szegedi kamarai prefektus közvetlenül a visszafoglalást 

követően. Oross 2017. 151. 
85 Ember Győző: Az újratelepülő Békés megye első összeírásai 1715-1730. Békéscsaba, 1977.; Implom József: Olvasókönyv 

Békés megye történetéhez II. 1695-1848. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 4. Békéscsaba, 1971. 43-49. 
86 Harruckern János György végrendelete: MNL, OL, P 418: 70. doboz, ff. 210-213.; kiegészítés: ff. 206-208.; A 

végrendeletet 1742. április 19-én hírdették ki. 
87 Életrajzát lásd: Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950. Főispánok és alispánok. Gyula, 

2002. 98-100. 
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császári udvari kamarai tanácsos, 1743. március 16-án Békés vármegye főispánjává nevezték ki, a 

tisztséget egészen haláláig viselte.88 Rendszeresen látogatta távoli birtokát, intézte a megye ügyeit.  

A Harruckern nevet azonban nem sikerült tovább örökítenie, nem született fiúgyermeke. A 

Harruckern örökösök 1776-ban a királynő előtt egyezséget kötöttek arról, hogy a gyulai uradalmat 

még három évig – a szükséges összeírások elkészültéig - közösen használják, és csak az abból 

származó nyereséget osztják fel. A gazdálkodás irányításával Harruckern Ferenc egyik vejét, 

nagykárolyi gróf Károlyi Antal tábornokot, titkos tanácsost (1732–1791), Harruckern Jozefa bárónő 

férjét bízták meg.89 A közös vagyont 1779-ben sem osztották fel, a családülés hároméves ciklusokban 

újra kinevezte Károlyi Antalt, aki 1791-ben bekövetkezett haláláig kezelte a Harruckern vagyont. 1791 

és a birtok 1798-ban bekövetkezett felosztása közötti időintervallumban Harruckern Josefa állt az 

uradalom élén.90 

 

1798-ban a birtok felosztáskor a gyulai rész Harruckern Johanna unokája, gróf Wenckheim Józsefné, 

Gruber Terézia (1753-1801) öröksége lett. A gyulai ráta Gyula városból, Székudvar, Elek és Arad-

Szentmárton községekből, valamint Kigyós puszta 13,758 1/8 holdnyi részéből állott. 91 

 Wenckheim I. József (1733-1803) császári-királyi tábornok, egy gyalogezred tulajdonosa, 

maga is Harruckern leszármazott, édesanyja Harruckern Cecília révén Harruckern János György 

unokája. Így Gruber Teréziával kötött házassága révén az öt részre osztott Harruckern birtokból kettő 

újraegyesült.92 1776-ban lett osztrák báró a török háborúkban tanusított vitézségéért, 1781-ben magyar 

indigenátust és magyar bárói rangot nyert, majd 1802-ben a család megkapta a magyar grófi rangot, 

melyet leszármazottai is örököltek. Gruber Teréziával kötött házasságából két fiú született, a 

szabadkígyósi Wenckheim-ág alapítója, Wenckheim III. József (1780-1852) és Wenckheim II. Ferenc 

gyulai földesúr, akik 1808-ban osztoztak meg örökségükön.93 

Wenckheim II. Seráfi Ferenc (1785-1838) eleinte a megyében tiszteletbeli aljegyző, majd 

Bécsben a magyar királyi udvari, utóbb a császári kancelláriánál vállalt hivatalt. Feleségétől, gróf 

Pálffy Borbálától (????-1862) négy fia született: József a gyulai, Károly a gerlai,94 Rudolf a dobozi 

birtokok örököse, Antal katonai pályára lépett. Wenckheim V. József (1809-1869 ) Gyulán lakott, 

községi kerületi táblabiró, a Dunántúli kerületi-tábla közbirája,95 s 1840-1842 között Békés vármegyei 

másodalispán volt. Kétszer nősült, első felesége gróf Niczky Mária, második felesége Jankovich 

Stefánia (1814-1878) volt. Első feleségétől született leánya, Wenckheim Stefánia Mária (1837-1917) 

                                                      
88 Dusnoki-Draskovich 2000. 189., Éble 1895. 61.; Beiktatásakor elhangzott beszéd: MNL, OL, P 418: 59. csomó, ff. 647-

654. 
89 táborszernagy, gróf K. Ferencz altábornagy és gróf Csáky Krisztina fia, szül. 1732. okt. 25. Nagy-Károlyban (Szatmárm.); 

iskoláinak végeztével, 1751. júl. 30. mint őrnagy atyja lovas ezredében nyerte az aranykulcsot, 1755-ben Esterházy József 

gyalog ezredében helyettes ezredes lett, 1756. a lobosiczi véres ütközetben (okt. 1.) mellén nehéz zúzást kapott. 1758. szept. 

4. Szatmármegye örökös főispánja s okt. 18. tábornagy lett. 1759. jan. 9. a Mária-Terézia-rend keresztjével tüntettetett ki. 

Ugyanekkor 20,000 frtot ajándékozott a várak és erősségek kijavítására; a nagybányai bányászhivatalnak pedig legszűkebb 

termés idején három év alatt a legcsekélyebb áron tizenkétezer köböl gabonát küldött. 1775-ben a kir. kincstárnak ismét 

tízezer forintot adott, mely összeget M.-Terézia a pozsonyi nemes iskolákra ajánlott át. 1778-ban a porosz háború kitörésekor 

száz huszár-újoncz kiállítására a hadi pénztárba hat ezer hatszáz forintot ajándékozott. A Bereg, Ung, Szabolcs, Zemplén, 

Ugocsa és Szatmár megyéket áradásaik által pusztító vizek szabályozásában is fáradozott és a 28 négyszegű mérföldre 

terjedő ecsedi lápot több mint 17,000 frt reáfordításával lecsapoltatta; helységeket új telepítvényekkel népesített, iskolákat, 

tomplomokat építtetett, szegény tanulókat segített, tudósokat pártolt sat. 1760. a hétszemélyes tábla közbírája, 1766. 

főhadvezéri helyettes, val. b. titkos tanácsos, 1775. m. kir. főasztalnokmester 1777-82. a váradi s ungvári kerületi iskolák 

főigazgatója, 1787. a m. kir. nemes testőrzősereg kapitánya és táborszernagy, 1791. az aranygyapjasrend-vitéze. forrás: 

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/k/k10359.htm 
90 Scherer 1. 1938. 342., Harruckern Josefa hivatalos megbízása 1792. január 27.: MNL, OL, P 418: 61. doboz, ff. 214-216.; 

64. doboz, ff. 431-434.; hosszabbítás 1796. december 31.: 61. doboz, 217-218. Harruckern Josefa 1798-tól a távolság miatt 

már nem akarta vállalni ezt a megbízást, ekkor merült fel a családtagokban a felosztás. Ehhez lásd Franz Stockhammer 1798. 

január 7-én kelt levelét. MNL, OL, P 418: 61. doboz, 551-553.; Harruckern Josefa szentesi birtokrészének igazgatását Burián 

Sámuel veszi át. Megbízólevele: MNL, OL, P 418: 62. doboz, ff. 46-48. 
91 Karácsonyi 1. 1896. 430-431.; Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon 10. Békés megye kastélyai és kúriái. Budapest, 2009. 

182. 
92 Tudományos Gyűjtemény 16. (1832) XI. kötet 3-5.  
93 Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon 10. Békés megye kastélyai és kúriái. Budapest, 2009. 183. 
94 Radetzky tábornok lányát vette feleségül. 
95 Ecsedy - Komáromy 1982. 70. 
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1855-ben ment feleségül Almássy Kálmánhoz és így került a gyulai kastély az Almássy család 

birtokába. 

Gróf Almásy I. Kálmán (1815-1898) Sarkad, Gyulavári és Kétegyháza városból és falvakból 

álló hitbizományi birtok ura volt. Idősebb fia, II. Dénes (1863-1940) jogi tanulmányokat folytatott, 

majd visszatért Kétegyházára. Mintagazdának tartották. Felesége Károlyi Ella grófnő (1869-1945) 

lelkes honleány volt. Nyolc gyermekük született, közülük négy lány örökölte 1940-ben a kastélyt. 

A kastély építéstörténete 

Az 1722-ben Leopold Franz Rosenfeld hadmérnök által készített térkép középpontjában – 

amely Harruckern János György birtokszerzésével összefüggésben készült el – a vármegye és Gyula 

város ábrázolása mellett - a vár területének felmérése is szerepel. A huszárvár területén, a kapu 

(huszártorony) közvetlen szomszédságában, szinte a mai kastély helyén egy „G” betűvel jelölt, 

téglalap alaprajzú, a szinezés alapján téglából rakott épület látható, amelyet „egy egészen újonnan 

épült lakóház”-ként nevesít a hadmérnök. Tekintettel Harruckern János György birtokszerzésére, az 

épület 1719-1722 között épülhetett. 

Gere László régész 2012–2013-ban feltárta a „G” jelű házat a mai kastély főszárnyának északi 

része alatt, annak hossztengelyétől eltérő tengellyel.96 A kéttraktusos, déli oldalán öt ablakos épület 

méretével kitűnik a körülötte elhelyezkedő vályogházak közül, alapterületét tekintve (kb. 200 nm) az 

egykori dzsámi méretével rokon.97  

Az elnéptelenedett megyében, az éppen csak éledező településen, a Rákóczi-szabadságharc 

után vélhetőleg karbantartás nélkül álló várban megépült, rövid időn belül többször átalakított98 

lakóház alkalmas volt, sokkal inkább, mint a régi vár, a tábori körülményekhez szokott földesúr 

fogadására, rövid tartózkodására és helyet biztosított közéleti tevékenységének. A Rosenfeld-féle 

térkép tetején látható madártávlati ábrázoláson a „G” jelű ház mögött kimagasodik a palánkból a 

huszárvár felépítmény nélküli kapuja 

Harruckern János György valószínűleg folyamatosan építkezett. Az 1730-as években a kor 

egyik ismert építészével, Franz Anton Pilgrammal készíttetett tervet a wiedeni nyaralókastélya 

bővítéséhez. A Károlyi család tervtárában fennmaradt tervet Pilgram mint alsó-ausztriai tartományi 

építész írta alá, tehát 1731 utánra keltezhető,99 és alaprajzi elrendezése kísértetiesen hasonlít a Gyulán 

épült első periódusú kastély elrendezéséhez.  

Bizonytalan az új rezidencia építési ideje. Petik Ambrusnak 1784-ben, kérdés-felelet 

formájában kiadott megyei leírása szerint a külső várban álló palotát alapjaitól Harruckern János 

György építette, melyet fia, Harruckern Ferenc mindkét végén bővített.100 Elfogadva Petik Ambrus 

állítását, és figyelembe véve néhány körülményt, a Pilgram-féle új kastély 1731-1735 közötti építése 

tűnik valószínűnek. 1730-ban nagy árvíz pusztított Gyulán.101 A megduzzadt Körös körülölelte a várat, 

melynek még jelentős részben – talán a vizek miatt is - álltak földsáncai. Nincs adat arra, hogy az 

áradás vagy a belvíz okozott-e a védművekben, vagy a vár területében kárt, de a Pilgram-féle új 

rezidencia magas feltöltésre épült, az épület két végén elhelyezett pince gyakorlatilag a korabeli 

járószinten állt.102 Karácsonyi János szerint 1730-1731-ben kápolnát rendeztek be a várban az ott élő 

                                                      
96 Gere László: Kastély előtti kastély a gyulai huszárvárban a XVIII. század elején. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum 

Évkönyve LIX. Nyíregyháza, 2017. 291-299. 
97 Oross András emeletesnek írja. Oross 2017. 161. 
98 Lásd Gere László periodizációját! 
99 MNL, OL, T20: No. 7.; Voit Pál: Beszámoló az Országos Műemléki Felügyelőség távlati kutatási tervéhez kapcsolódó 

levéltári munkáról. Magyar Műemlékvédelem 1959-1960. Budapest, 1964. 255.; Voit 1982. 41. 
100 Petik Ambrus: Békés megye leírása. (Sajtó alá rendezte: Dankó Imre). Gyula, 1961. 17-18. „a’ méltóságos Uraságnak 

szépen épült Nagy Palotája, mellyet a’ meg-Boldogúlt Nagy emlékezetű, Báró Harrucker György Ur Eö Nagysága 

fundamentomából először felépittetett, ... a’ fellyebb emlétett Báró Harrucker György Ur Eö Nagyságának, ugyan Nagy 

emlékezetü mármeg-boldogult Fija, Méltóságos Báró Harrucker Ferentz Ur Eö-Nsga, a’ két Végén egy egy darabbal meg-

nagyobbitotta, hozzá adván más alatsonyabb, de díszes épületeket több ékességekkel együtt, melly állapottyában mind 

ekkoráig áll az egész épület, és a’ Mlgos Nagy familiának le-jövetelének alkalmatosságával alkalmas Uri Szállása.” 
101 Scherer 1. 1938. 299. 
102 Gere László feltárása során megfigyelhető volt, hogy a „G” jelű épület északi végfala eltörött. Hasonló jelenség a ma álló 

kastély esetében több helyen szintén megfigyelhető volt. A jelenséget az agyagos talaj és a gyakori vízmozgások okozták. 

Gere 2017. 295. 
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szolgálónépek lelki gondozására.103 1732-ben Harruckern János György lett a megye főispánja, amely 

birtokosi elfoglaltságai mellett hivatali elvárásokkal, reprezentációval is járt. Az 1735-ös Szegedinác 

Péró vezette parasztlázadás,104 majd az azt követő pestisjárvány (1738-1741) idején nem valószínű, 

hogy a hetvenes éveiben járó Harruckern János György meglátogatta a vármegyét, vagy nagyobb 

építkezésbe kezdett.105 Továbbá 1739-ben, Belgrád elestének hírére még a vár ismételt megerősítése is 

felmerült, mely szintén nem a reprezentációnak kedvezett.106  

A mai kastély statikai problémáinak jobb megértéséhez a megerősítést tervező V. Nagy Zoltán 

és Szopkó István (Lapidárium Mérnöki Kft.) egymásra vetítették a Rosenfeld-féle térképet és a terület 

légifotóját, illetve az épület ismert alaprajzi ábrázolásait. Mindenek előtt meg kell állapítani, hogy a 

jelen tanulmányban is felhasznált 18. századi tervek méretezése mai szemmel is pontos, georeferálásra 

alkalmas. Az ábrázolás alapján a Pilgram-féle kastély építésével párhuzamosan legalább részlegesen el 

kellett bontani a „G” jelű épületet, mivel annak déli vége útban volt az új kastély északi végének 

kialakításánál. Tehát a lakóépület tíz évig lehetett használatban, majd megkezdődött fokozatos 

visszabontása. Kétszoba-konyhás maradéka az 1765-ös munkák során enyészett el végleg.107 

Tulajdonképpen az új kastély magas feltöltése miatt maradhatott meg feltárható állapotban. 

A mai kastély középrészét képező, egyemeletes, középrizalit nélküli, a vár felé három 

bejárattal néző, esetleg minimális vakolatarchitektúrával rendelkező, kéttraktusos, mind a földszinten, 

mind az emeleten fafödémes épület a kor minden igényét kielégítette. A középső bejárat mögött a két 

traktust a főlépcső és a sala terrena foglalta el.108 A hűtőző teremtől109 délre a kiszolgáló helyiségek 

kaptak helyet az épület végén konyhával és az alatta elhelyezkedő pincébe vezető lejárattal.110 A 

földszint északi oldalát a vendégszobák, hivatali terek és a kápolna foglalhatták el. A Legszentebb 

Üdvözítő (Sanctissimi Salvatoris) tiszteletére szentelt kápolna helye nem ismert, talán a kastély 

földszintjének északi végén lehetett.111 Az emeleten (piano nobile) a házigazda és családja lakosztályai 

helyezkedtek el középen a díszteremmel. 

Az 1731-1735 között emelt kastélyon az 1735-1741 közötti események vélhetőleg nem múltak 

el nyomtalanul. Harruckern Ferenc már apja halálát megelőzően is, de 1743-tól rendszeresen,112 majd 

1746-tól családjával kereste fel a vármegyét, ellenőrizte a birtokot.113 Az új, népes látogatási forma 

biztos, hogy változtatásokat generált. A Harruckern Ferenc halálát követő vagyonleltár felvételekor, 

1776-ban kelt, tizenkét szemtanú vallomását felsorakoztató iratból kiderül, hogy az elhunyt báró már 

apja halálát követően módosításokat végeztetett a kastélyon, mivel azt nem találta maga és családja 

számára kényelmesnek, sőt az első tanú, a német származású téglavető, Hermann Openhauzer szerint a 

kastélynak a gyümölcsöskert (ma strandfürdő) felé néző fala megrogyott, csaknem kidőlt, így azt újra 

kellett falazni, melyhez nyolcvanezer téglát használtak fel.114 Az épület falait megmagasíttatta,115 

                                                      
103 Karácsonyi 2. 1896. 159.; Scherer 1. 1938. 300. 
104 A vár ostromáról írt beszámolót idézi Ecsedy 1982. 25.: „Gyula várát azon kóborlók egynehányszor tentálták. Levéllel 

tőlem kérték. De Isten segítségéből és némelly Dominiumbéli tisztekkel megtartottuk.” Karácsonyi 2. 1896. 156. 
105 Az 1738-1741-es pestisjárványt követően hat évig nem tarthatta vásárait. Karácsonyi 2. 160. 
106 Karácsonyi 2. 156-157. 
107 MNL, OL, P 418: 60. doboz, f. 458.: „Ezen épülettül [kastélytól] egynehány lépésnyire nap nyugot felöl való részen, 

valamelly régi romladozott épület is vólt, két szobára, és egy Konyhára való, melly az ő romladozott állapottyára nézve 

széllyel hányattatott.” A statikai vizsgálatok alapján a korai épület, ahogyan a nagykastély is folyamatos átépítésre, 

megújításra szorult, mivel lápos talajra, illetve részben a ledöngölt palánk helyére, részben a várárokba épült. Ugyanakkor a 

kastély közepe alatt nagyméretű agyaglencse helyezkedik el, melynek mozgása, méretváltozása mozgatja az épületet is. Az 

épület megerősítése során a jelenlegi járószinttől -10 méteren volt terhelhető altalaj. 
108 Az épületkutatás során a sala terrena bejáratától délre egy korábbi lépcsősor falba illesztését tártuk fel, melynek kora nem 

volt pontosan meghatározható. 
109 A sala terrena-ban végzett régészeti feltárás során négy pilléralapozás került elő szabályos kiosztásban. Az oszlopos 

elrendezést  
110 A főzőpadkát és a konyha alatti pince többször áthelyezett lejáratát Gere László feltárta. A pince lejáratát négyszer 

helyezték át a 18-19. század során. A falkutatás során előkerült a déli végfal nyugati ablaktengelyében nyíló korai ablak. A 

keleti ablaktengely a többszöri átépítés során megsemmisült. 
111 Karácsonyi 2. 159.  
112 Ekkora jelentették a pestis elmúltát és ekkor lett a megye főispánja apja halálát követően. 
113 Ekkora oldották fel az összes karantént a pestist követően. 
114 MNL, OL, P 418: 60. doboz, 451. Az épület állandó statikai problémát jelentett, több helyen eltört az alapfal, több 

újrafalazást lehetett megfigyelni. 
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ablak- és ajtónyílásait megnagyobbíttatta, több válaszfalat módosított, új stukatúrt készíttetett, új 

burkolatokat rakatott, kifestette és újra zsindelyeztette az épületet.116 Ezeknek az építési munkáknak a 

során alakították ki a kert felőli középrizalitot az erkéllyel.117 

Feltehetően Hueber Antonius ferences szerzetes – aki 1743 és 1758 között a Harruckern 

család házi káplánja volt – készítette azokat a 19. században utólag, Mogyoróssy János által 1745-ös 

és 1749-es évszámmal ellátott akvarelleket, amelyek a várszigetet és épületeit ábrázolják.118 Az 1745-

ös évszámmal ellátott – de minden bizonnyal nem abban az évben készült, ugyanakkor a kastély 

ekkori kialakítását nagyrészt hitelesen, az azt körülvevő kertet elnagyoltan ábrázoló – akvarellnek csak 

a Mogyoróssy János által készített másolata ismert.119 A mai Kossuth Lajos utca felől megörökített 

vársziget hangsúlyos eleme a kerti (a fürdő felé néző) homlokzatán 4+3+4 tengelyes, egyemeletes, 

erkélyes, fehérre meszelt, kontyolt nyeregtetős nemesi rezidencia.120 Jóval kisebb hangsúlyt kapott, 

holott méretében jelentősebb a középkori vár tömbje. Az együttest a Körös vette körül, így az 

ábrázolás előterében magasodó kaputoronytól fahíd vezetett a városba, illetve a kastély mögött 

elterülő, teraszosan kialakított kertbe. A metszet izgalmas részlete a rondella tetejére biggyesztett 

ispánlakás.121 

Az 1749-es évszámmal ellátott akvarellek a szigetet madártávlatból, a mai fürdő,122 illetve a 

Románváros felől örökítették meg.123 A város felőli ábrázolás összecseng a Mogyoróssy-féle, korábbra 

datált másolattal, csak a fürdő helyén elterülő franciakert kidolgozottabb.124 A Románváros felőli 

ábrázoláson a kastély várra néző, 4+5+4 tengelyes homlokzata látható. A ma is meglévő cselédszárny 

helyén álltak már a magtárak és a lovarda, az egykori ágyúdomb tetején nagyméretű, lombos fa 

magasodott. A téglavárat körbefogták a falához tapasztott gazdasági épületek. 

A festményeken a török kori kaputornyot emeletes bejárati toronyként ábrázolta páter 

Antonius, tetején barokk, törtvonalú, párnatagos sisakdísszel. A torony alsó szintje szürke kváderezett 

festést kapott, fehérre meszelt emeletén egyszerű falpillérekkel szegélyezett faltükörben szalagkerettel, 

zárókővel díszített, szemöldökgyámos barokk ablakokat helyeztek el, a feltehetőleg fazsindellyel 

fedett, pirosra festett sisak alatt órapárkányt alakítottak ki. A torony ekkor még nem volt összekötve a 

főépülettel. E hatalmas építménynek – mint a barokk kastélyok tornyainak – hadászati jelentősége nem 

volt, nem is volt rá szükség. A torony a korban Magyarországon jellemző, megrendelői óhaj. 

Hagyománya olyan erős volt, hogy a Bécsből érkező új birtokos is követte a helyi szokást. A 18. 

századi Magyarországon a torony, a várra vagy várkastélyra utalva, a birtokosok ősi jogát 

hangsúlyozta.125 A gyulai kaputorony megmagasítása azért is izgalmas, mivel állt még a középkori 

téglavár, mely méretével és korával alkalmas volt a leírt elvárások megjelenítésére, kifejezésére. A 

felépítmény – az említett 1776-os tanúvallomások szerint – már Harruckern János György idejében 

elkészült és egyedüli toronyként magasodott a környéken.126 

                                                                                                                                                                      
115 Az épület falkutatása során egy falmagasítás azonosítható volt, melyet az 1801 utáni kiépítéshez kötöttünk. A feltárt 

megemelés azért sem lehet azonos az 1742-es építkezés során említett korai magasítással, mivel az 1765-ben végzett emeleti 

bővítés déli végfalán feltárt barokk lábazati festés a jelenlegi emeleti feltöltésben áll.  
116 MNL, OL, P 418: 60. doboz, f. 475v.: „Ezen Fatens fiatal korában szakadván Gyula Mező Városában, és azóta szüntelen 

itt lakván, emlékezik reá, hogy a Deutrális 1742dik esztendő előtt is vólt egy Consignatios ház a mostani Residentionalis 

háznak közepe táján, alatta két Pincze is vólt; de minekutánna a Deutrális esztendőben ezen Dominium Méltóságos Báró 

Haruker Ferencz ő Nsga Kezére szállott, azon régi épületet szük vóltára nézve nem itilvén alkalmatosnak lenni, az egész 

épületet föllyebb emeltette, ablakait, és ajtajait ahoz képest nagyobbittatta, némelly köz falait is ki rontatván, azoknak 

helyében újakat rakattatott, alól is némelly részében, de kivált képen a fölső részeit meg stukaturáztatta, új ajtókkal, 

ablakokkal, Kemenczékkel, pavimentommal, és picturával azon állapotban hozta, a mellyben most vagyon:” 
117 MNL, OL, P 418: 60. doboz, f. 458.: „és a Kert felé néző Altánát is épittette”; A régészeti feltárás során sikerült a 

középrizalit nélküli falazatot is azonosítani. 
118 Antonius Hueber: Iratok, vagyis különféle mulatságos történetek évek szerint (részlet). In: A hétköznapok historikuma. 

(Szerk.: Dusnoki-Draskovich József és Erdész Ádám9. Gyula, 1997. 162-185. 
119 Mogyoróssy 1858. 
120 A korai fehér színt igazolta a restaurátori szondázó kutatás. 
121 MNL, OL, P 418: 60. doboz, f. 462.: „Az Urbarialis Ispány házat, melly egy hajdani Bástyának tetejében vagyon, Néhai 

Méltóságos Báró Ferencz Úr, Balinger nevezetű Tisztyének számára épittette;” 
122 Lásd Harruckern Josefa portérját: MNM, MTKCs 
123 MNL, OL, T20: No. 58.; Scherer 1. 1938. 
124 Az akvarell lappang, csak fényképek ismertek. 
125 Mojzer Miklós: Torony, kupola, kolonnád. Budapest, 1971. 15. 
126 MNL, OL, P 418: 60. doboz, f. 460.: „A várba béjáró Kapu fölött való Torony az 1742dik esztendőben már készen vólt.” 
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A kastély udvarán még állt a török kori dzsámi, amelynek alapfalait Feld István és Gerelyes 

Ibolya tárta fel, csonka minaretje sisak nélkül meredezett mellette, mintha a kaputoronnyal akarna 

versenyre kelni.127 Ekkoriban az átalakított dzsámi az uradalmi prefektus lakásaként szolgált. A 

minaretet 1754-ben, a lakóépületként használt dzsámit pedig 1801-ben történt leégése után bontották 

el, az épület az 1807-es várostérképen már nem szerepel.128 A még álló minaret alapján a három ismert 

akvarell 1743, de inkább 1746 és 1754 között készülhetett. 

A páter ábrázolásai – mint az emlékezés - megszépítették a valóságot. A rendezett, szabályos 

vársziget, a takaros épületek, a kimagasló kaputorony, mind álltak ekkor, de jelentős részben álltak 

még a földből épült körítő falak is. Vélhetőleg csak a kastély déli végfalával egy vonalban bontották 

meg a védművet, hogy az épület lakói rálássanak az alattuk elterülő, a mai várfürdő helyén, a Körös 

ágai miatt teraszosan kialakított franciakertre, illetve az épület déli végénél lévő, a várárkon átvezető 

hídon le is sétálhassanak a zöldbe. Az épület végén lévő lejáró a kastély bővítését követően 

keresztfolyosóvá alakult. A rezidencia észak-nyugati végén, a feltöltés lábánál állnia kellett a félig 

elbontott „G” jelű épületnek is. 

Pater Antonius védművek és támpillérek nélkül festette meg a kapuépítményt, holott a 18. 

század közepén a támpilléreknek és az északi oldalához csatlakozó melléképítménynek szintén állnia 

kellett. A kapuzat északi és déli oldalán nem volt kváderfestés, valamint a várra néző emeleti ablak 

parapetjében feltárt, szegmensíves átjáró vélhetőleg az akkor még meglévő védmű tetejére vezetett. A 

palánk elbontását követően a kapuzathoz csatlakozó melléképítmény falát köpenyezték és 

nyeregtetővel fedve használták tovább egészen a 19. század második feléig. 

Harruckern Ferenc Domonkos nem elégedett meg az épület 1740-es években történt 

átépítésével. Hueber Antonius 1758-ban kelt naplóbejegyzése szerint Harruckern Ferenc „ismét hat 

szép szobát építtetett fönt a tető alatt”, azaz hat padlásszobát alakíttatott ki a tetőtérben.129  

A báró az 1760-as évek elején nagyarányú építkezésekbe kezdett. Gyulán a rezidencia jelentős 

bővítésére határozta el magát. A Károlyi levéltárban fennmaradt, 1762. január 4-i keltezésű 

tervsorozaton a gyulai kastély elegáns rezidenciává történő kibővítése szerepel.130 A tiz lap a fő- és a 

kerti homlokzat rajzait, metszeteket, valamint a pince, a földszint és az első emelet tervezett 

kialakítását ábrázolja. 

A tervlapokon nincs aláírás, Voit Pál stíluskritikai alapon Franz Anton Hillebrandtnak, a 

Magyar Királyi Kamara építészének és Joseph Hillebrandt műszaki rajzolónak tulajdonította a 

lapokat.131 A terv készítője feketével jelölte a lapokon a meglévő és felhasználandó épületet és 

rózsaszínnel a tervezett átalakítást és bővítést. Nem feledkezhetünk el arról, hogy – az eddigi 

szakirodalommal ellentétben - a korábbi épület sem az eredeti, 1735 körüli elrendezést, hanem az 

1740-1750-es években végzett átalakítást, a második építési periódust mutatja. A tervek szerint a 

rezidencia egyemeletes, Mansard-tetős, két sarokrizalitján pedig kétemeletes kialakítást nyert volna. A 

déli homlokzat 3+6+5+6+3 tengelyesre bővített formában, ötablakossá szélesített díszteremmel 

szerepel a rajzokon. Az új északi homlokzat 3+8+5+8+3 osztással került feltüntetésre. A kastély 

északi sarokrizalitjához két emelet magas, barokk stílusú kápolna csatlakozik. Hillebrandt az egész 

épület alá pincét tervezett. A földszint középrészét a korábbi háromablakos sala terrena helyett öt 

boltszakaszos hűtőző foglalta volna el, délre kisebb-nagyobb termek következtek, majd a sort a 

nagykonyha zárta volna. Az északi oldal másfél traktusos, oldalfolyosós elrendezése vendégszobáknak 

volt alkalmas, melyek végén a kápolna kapott helyet. A kéttraktusos emelet a családtagok lakosztályait 

foglalta magában, érdekes módon hitvesi hálókkal.  

Az épület átalakítása ebben a formában nem valósult meg, a bővítés jóval meghaladta 

Hillebrandt elképzeléseit. Hillebrandt terve mintha számolt volna a meglévő épületet körülvevő 

védművekkel, ezért az ő bővítési javaslata mintegy fele a megvalósultnak. Feltételezhető, hogy 

                                                      
127 Gerelyes Ibolya: Török építkezések Gyulán (1566-1695). In: Szatmári Imre-Gerelyes Ibolya: Tanulmányok a gyulai vár és 

uradalma történetéhez. Gyula, 1996. 101-124. 
128 Petik Ambrus leírását félre értve (Petik 1784. 18.) a dzsámi elbontását több szerző 1754-re teszi, holott akkor csak a 

minaretet bontották el. A dzsámi az első katonai térképen is szerepel, az 1801. évi tűzvészben égett le, ezt követően a kastély 

és vár közötti terület rendezése során bontották el. Mogyoróssy János leírása is ezt igazolja. Mogyoróssy János: Gyula hajdan 

és most történeti és statistikai vázlatokban. Gyulán, 1858. 213. 4. jegyzet. 
129 Scherer 1. 1938. 334. 
130 MNL, OL, T 20: 
131 Voit 1964. 259.; Kelényi György: Franz Anton Hillebrandt. Budapest, 1976. 64-65. 
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Harruckern Ferenc 1762-ben még rövidebb épületben gondolkodott, de 1766-ra, az építés idejére a 

földsánc elbontásával hosszabb épületet emelt. Ugyanakkor a terv alaprajzi elrendezésének több 

részlete a mai alaprajzi elrendezésen visszaköszön.132 

A Harruckern Ferenc halálát követő vagyonleltár felvételekor, 1776-ban kelt köműves 

összeírásából kiderül, hogy a kastély ezen építési periódusa során nem csak hosszában, földszintes 

oldalszárnyakkal bővült, hanem emeletét 3-3 tengellyel is kiszélesítették.133 A dokumentumban 

megadott méretek alapján a 37, 65 méter hosszú épületet a déli oldalon 30 méterrel, a kaputorony felé 

38,5 méterrel toldották meg, így a kerti homlokzat hossza elérte a mai méretet.134  

Az épület dél-keleti végének bővítésével a kastély összeért az északkelet-délnyugati tájolású 

nagyobbik magtárral, melynek nyugati végét kocsiszín foglalta el. Ezeket a színeket Harruckern 

Ferenc Domonkos szobákká alakíttatta, így gyakorlatilag a főépület már az 1760-as években 

összeépült a rá csaknem merőlegesen álló gazdasági épülettel. „L” alakú alaprajzi formára alakult 

át.135 

Nem egyértelmű ugyanakkor, hogy az északi oldalon már ekkor összeépült-e a kaputoronnyal. 

A már többször idézett tanúvallomásokban a magtárral való egybeépítésre igen, a toronnyal való 

összekapcsolásra nem történik utalás. Annyi az 1776-ban készült becslésekből kiderül, hogy a torony 

pillérei között, a kastély felőli oldalon konyhát alakítottak ki.136 Ehhez viszont valóban el kellett 

bontani a földfalakat, mivel a helyiség bejárata nem nyílhatott a toronyaljból, ennek nincs nyoma. 

A Paulovits András uradalmi mérnök által 1788-1789-ben elkészített, a birtokosztást segítő 

birtoktérkép feladata nem az épületek pontos méretezése volt.137 Ugyanakkor kinagyított részletén jól 

látszik az „L” alakú, a déli végén a granáriummal egybeépült főépület. Sajnos, a kaputorony nem 

azonosítható a térképrészleten. Az 1783-ban készült I. katonai felmérés térképét alaposan 

megvizsgálva, a torony délnyugati oldalát homlokzatként jelölte a felvételező mérnök, tehát nem 

történt meg az összeépítés, ugyanakkor a déli oldalon a magtárak messze vannak a főépülettől, a 

térkép tehát megbízhatatlan.138 Az 1799-ben felvett várostérképen a torony egyértelműen elválik a 

főépülettől, viszont nem jelöli a déli oldal csatlakozó magtárépületeit.139 A katonai felmérés és a 18. 

század végi térképek alapján nem egyértelmű az épület alaprajzi elrendezése.  

Az I. katonai felméréshez csatolt országleírás egy egységként kezeli a vár területét, megemlíti 

egykori védelmi rendszerét, de nem sorolja fel a felvétel időpontjában ott álló épületeket.140 

Az épület belső elrendezése az 1776-os becslések, valamint az 1770 szeptember-

novemberében felvett inventárium alapján körvonalazható.141  

Az összesített kimutatások alapján Harruckern Ferenc Domonkos báró 1742-1775 között 229.125 Fl 

48 Xr-t költött a gyulai uradalom épületeire.142 

Harruckern Ferenc halálát követően a hatalmas vagyon felmérése és a felosztás hosszú éveket 

vett igénybe. A család által 1798-ig egyben tartott birtok igazgatását gróf Károlyi Antalra bízták, aki 

udvari és katonai elfoglaltsága mellett Szatmár megyében töltötte be a főispáni tisztséget, így 

vélhetőleg inkább Szatmárt, mint Békést kereste fel rendszeresen.143 Mária Terézia – Harruckern 

Ferenc báró érdemeinek elismeréseképpen - 1776-ban az alig nyolcéves gróf Károlyi Józsefet nevezte 

ki Békés megye főispánjává. A megye tényleges irányítását az uralkodó által kijelölt főispáni 

                                                      
132 Kelényi György:  
133 A többször sérült kastély emeletének keleti végfalán – jelenleg feltöltésben - maradt meg egyedül barokk kifestés, mely 

festett fa lambériát ábrázolt. A köműves becslése: MNL, OL, P 418: 60. doboz, f. 232. 
134 A kastély délkeleti, lekerekített sarkát megtaláltuk az egykori cselédszárny csatlakozásánál. 
135 MNL, OL, P 418: 60, doboz, f. 461.: „Azon két Granariumokra is emlékezik a Tanu, mellyeknek egyike a Residentionalis 

Kastélynak nap kelet felől való részéhez vagyon ragasztva.” 
136 A főzőpadka, benne „H” jelű téglával feltárásra került. MNL, OL, P 418: 60. doboz 
137 BéML XV 1 a 48: „Mappa Exhibens Situationem Dominii Gyulensis in Comitatibus Bekesiensi, Csongradiensi, 

Csanadiensi et Aradiensi existentis et ad ... 1788”; Scherer 1. 1938. 342. 
138 https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-hungary. 
139 Gyula oppidi terreni mappa. MNL, OL, S 12: Div. X. No. 50. 
140 Implom József: Olvasókönyv Békés megye történetéhez II. 1695-1848. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 4. 

Békéscsaba, 1971. 36. 
141 MNL, OL, P 418: 71. doboz, pp. 940-976. Fennmaradt egy 1776-os – a vagyon felosztásához köthető - összeírás is, de az 

nem helyiségenként, hanem tárgytípusonként sorolja fel a berendezést: MNL, OL, P 418: 71. doboz, pp. 977-986. 
142 MNL, OL, P 418: 60. doboz, f. 135r. 
143 Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája (1699) 1714-1950. Főispánok, alispánok. Gyula, 2002. 117. 
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adminisztrátorok látták el. A távoli birtok meglátogatása nehézkessé vált, a családüléseket főként 

Bécsben tartották, vélhetőleg megszűnt a Harruckern Ferenc életében kialakult rendszeres gyulai 

tartózkodás. Ebből következően építkezés sem valószínűsíthető.  

Az 1795. január 18-án kitört tűzvészben a kastély középrésze gyakorlatilag megsemmisült. A 

feltehetőleg a díszteremben keletkezett tűzben a fafödémek, a fából épült lépcsőház és a dús textíliák 

percek alatt lángra kaptak. A tűzesetet követően felvett leltárak alapján a cselédség csak a tárgyak 

töredékét menthette ki az égő épületből.144 A téli hidegben befagyott Körösből lehetetlen volt az oltás, 

így az épület két napig izzott, mire sikerült véget vetni a katasztrófának. A kárt 6-7000 forintra 

becsülték.145  

Az 1797. március 13-án készített, a teljes birtokegyüttesre vonatkozó, a birtokosztást 

előkészítő, latin nyelvű összeírás az egyes birtokrészeken lévő épületeket is sorra veszi.146 Az első 

tárgyalt épület maga az úri rezidencia, melyről leírja, hogy Harruckern Ferenc emelte emeletesre, de 

1795. jan. 18-án keletkezett tűzvészben leégett. Az egykor számtalan szobából, konyhából álló, 

kényelemmel ellátott épület az összeírás készítésekor még mindig csonkán állt, de a tűztől megmentett 

részeinek becslését elvégezték. A megmaradt építményt 7297 Fl-ra becsülték. 

Az összeírás a török tornyot önálló építményként írja le, melyben két kis harangocska van, 

meg óra, a torony alatt kis szobácska van az őrség részére. A torony becsült értéke 1317 Fl volt. 

Részletesen leírja a régi várban lévő helyiségeket, megnevezi funkciójukat. Itt van a börtön, a 

sörfőzde, és egy helyiségben a levéltár. A régi várat 19324 Fl-ra becsülték. Az együttes jelentőségét 

mutatja, hogy az urasági istállóban 24 lóra, a kocsiszínben 10 kocsira volt hely. 

Végül 1798 februárjában, Bécsben osztályra bocsátották az öt rátára (részre) felosztott 

uradalmat. Ekkor az örökösök közül a gyulai ráta báró (később gróf) Wenckheim (II.) Józsefné Gruber 

Mária Terézia bárónő (1753–1801), a békési ráta báró (később gróf) Wenckheim (II.) József (1733–

1803), báró Wenckheim János György és báró Wenckheim (I.) Ferenc örökösei, a szarvasi ráta gróf 

Stockhammer (II.) Józsefné Harruckern Mária-Anna bárónő örökösei, a csabai ráta ontopai gróf 

Siskovics Józsefné Harruckern Borbála bárónő, a szentesi ráta pedig özvegy nagykárolyi gróf Károlyi 

Antalné Harruckern Jozefa bárónő tulajdonába került.147 

Az 1798-as birtokfelosztás után Wenckheimné Gruber Mária Terézia helyreállíttatta a 

kastélyt. A földszinten, a korábbi sala terrenában kápolnát alakított ki, amelyet a Szent Kereszt 

felmagasztalása tiszteletére szenteltek fel. (1852-ig udvari káplánok miséztek a kápolnában.) Ekkor, 

1798-ban helyeztette el a bárónő a kastély északi homlokzatának oromzatán a kék alapon arany betűs 

„THERESIA / BARO. WENCKHEI M. / NATA. B. GRUBER. / AGRO OPPIDOQUE GYULA SUI 

IURIS FACTO / HAS AEDES POSUIT / MDCCXCVIII” feliratot (Báró Wenckheim Terézia, született 

                                                      
144 A tűzből kimentett ingóságok inventariuma: MNL, OL, P 418: 62. doboz, 12-18.; Maria Antonia Dirling, Harruckern 

Josefa édesanyjának a tűzben elégett ingóságainak jegyzéke: MNL, OL, P 418: 83. doboz, ff. 100-101. 
145 MNL, OL, P 418: 61. doboz, 209-210.: „Den 18ten Jänner d: Jahrs erreignete sich ein anderer Unglücksfal: eine an den 

selben Tage entstandene Feuersbrust verzehrte den auf den Gyulaer Schloß gebauten 1ten Stock gänzlich, sam[m]t allen 

Mobilien, effecten, [210] und Haus Geräthschaften: der Anlaß dazu war, die Heurath des Bekeser Span Anton Petik; nun 

mehr aber, die ohne mein Wissen, und Willen erstattete Erlaubniß im herrschaftlichen Schloße sich zu belustigen, und den 

Saal für Brauthleute zu eröfnen. Der gelittene Schaden belauft sich nach der Berechnung des Officiolats beinahe auf 6. oder 

7.m fl.”; Vida prefektus 1795. január 20-án írt levele: MNL, OL, P 418: 83. doboz, ff. 2-3.: „Meg háborodott lélekkel és 

helytelen észszel adom tudtára Excellentiadnak azon szomorú történetet, mellyet Excellentiadnak kötelességem szerint 

tartozom jelenteni: adgya az Ur Isten, hogy Excellentiad Nagy Lelke erössebben szenvedje azon nagy Kárt, mint mi a 

veszedelmet szenvedhettük, 19dik napján e holnapnak az Uraság Residentiajában belülrül tizedfél orakor reggel tüz 

támadván /:honnét? azt még nem tudhattyuk, mindhogy még mostis füstölög:/ az egész Lakást tsak hamar el boritotta, és az 
egész épületet, mind belülrül, úgy tetejében semmivé tette, hogy abból semmi tsak az egy külsö falakon kivül meg nem [2v] 

maradhatott, annyival jobb eröt vett a tüz, mennyivel igen papiros épület volt, mindenek fábul és stukátór falakbúl lévén tsak 

szemre készitve; nem is voltunk máson, hanem hogy a Magazinumot, a mellyben még van búza, és a Tisztek quártéllyát meg 

menthessük, a mellyre a Nagy Ur Isten reájais segitett; nem égett meg tehát más, hanem tsak a Condignatiós épület, a Sála, 

melly mellette van, magában lerogygyott minden tüz nélkül és hat embereket majd halálosan sebesitett; azonfelül a nagy 

épület egy embert, le rogyván Zinsze agyon ütött, én tsak egy lépésre lévén azon embertöl, Isteni [3r] irgalmasság tartotta 

életemet. Nem lehet ki irni az 36. órákig tartó nagy tűzet, és veszedelmünket, úgy méltó félelmunket; minnyáján ezen nagy 

iszonyu télben szálláson kivül voltunk és rettegésben éltünk. Elégedjék meg Excellentiad illy nagy esetben ezen alázatos 

tudósitásommal, az jövö Postával ha lelkünk tsendességben lészen, bövebben tudósitani el nem mulattyuk Excellentiadat. Ki 

azalattis Kegyes Kezeit tsókolván Kegyelmességében ajénlott élek halok.” 
146 MNL, OL, P 418: 71. doboz, p. 8. 
147 MNL, OL, P 418: 62. doboz, ff. 590-597.: 1798-ban Gyuláról Szentesre szállított ingóságok jegyzéke. 
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báró Gruber, a saját jogán bírt Gyula mezővárosában emelte ezt az épületet 1798-ban.), valamint egy 

kettős címert, amelyek feltehetően a Wenckheim és a Gruber családok címerei voltak.  

Vályi András nyomtatásban 1799-ben megjelent leírása csak röviden emlékezik meg a gyulai 

kastélyról és környezetéről: „az Uraságnak épűletein kivűl, vadas kert, és tekenős békás tavak is 

vagynak itten.” Annyi bizonyos, hogy Gruber Terézia kápolnát alakított ki az épületben a Szent 

Kereszt felmagasztalása tiszteletére.148 

Gruber bárónő 1801-es halála után a gyulai uradalmat fiai, Wenckheim (IV.) József és (III.) 

Ferenc örökölték, akiket 1802-ben apjukkal, (II.) Józseffel együtt magyar grófi rangra emelt az 

uralkodó. 

1801. július 9-én ismét tűzvész pusztított Gyulán.149 A városban keletkezett tűzben a kastély is 

megsérült, azonban a pusztulás mértéke sem a forrásokból, sem az épületkutatás során nem volt 

meghatározható. A rezidenciát ezt követően a Wenckheim család 1801 és 1810 között alakította ki és 

állította helyre id. Czigler Antal (1767. június 13. –1862. május 29.) építőmester tervei szerint és 

irányításával.150  

Cziegler Antal tervei nyomán alakult ki a gyulai kastély jelenlegi mérete és formája. 

Legkésőbb ekkor épülhetett össze – Feld István és Gerelyes Ibolya régészek kutatási eredményei 

szerint – egy rövid szárnyrész közbeiktatásával a kastély főépülete a török kori, az észak-nyugati 

oldalon álló kaputoronnyal, s legkésőbb ekkor bonthatták el a torony törtvonalú barokk sisakját. 

Czigler a hosszan elnyúló épület dél-keleti végét is toronnyal zárta le, az ekkor újonnan – a nyugati 

török kori torony pandant-jaként – felépített keleti oldali toronyhoz (az ún. víztoronyhoz) csatlakozva 

létrejött a vár felé, észak-nyugati irányba húzódó, a főszárnyra csaknem merőleges földszintes 

mellékszárny is. A két épületrész kapcsolódása arra enged következtetni, hogy a korábban itt álló 

épületek felhasználásával alakították ki ezt az új mellékszárnyat. Az uradalmi tisztek lakásaként 

szolgáló mellékszárny létrehozásával egy időben Cziegler lebontotta a kastély látványtengelyében 

álló, leégett dzsámit.  

A helyreállítás során új tetőzettel látták el az épületet, és feltehetően a földszinti teremsor 

boltozata is Cziegler műve. A kéttraktusos, még folyosó nélküli kastélybelső díszítéséről nincsenek 

adatok, az emelet központi helyiségei a 19. század első felében nyerték el klasszicista kifestésüket. A 

magas színvonalú díszítőfestés mestere nem ismert, de mindenképpen külföldön tanult, jókezű mestert 

kell feltételeznünk. 1803-ban már felszentelték a kápolnát a kastélyban.151 A főépület 1807-re 

elkészült, ugyanis ekkor fogadta Ferenc császárt, aki leírást is készített az együttesről.152 

Mivel a korábbi, a török kori nyugati torony alatt áthaladó kocsiáthajtóhoz vezető híd az 1801-

es tűzvészben leégett, ebben az építési periódusban épült meg – a régitől északra – a várárkon átívelő 

új, ún. kapushíd is id. Cziegler Antal tervei alapján. A híd melletti – napjainkban is álló – kapusház 

azonban nem készülhetett ekkor, ugyanis az 1834-es metszeten még nem tüntették fel. 

A Magyar- és Németgyuláról 1807-ben készített kataszteri térképen már jól látható, hogy a 

kastély összeépült a török kori kaputoronnyal, jelzik az új víztornyot, a mellékszárnyat és a főépület 

erkélyeit is. Ugyanez a klasszicista megjelenés figyelhető meg a városról 1834-ben megjelent leírás 

mellékletét képező metszeten, de a középrizalit bonyolult erkélyépítménye helyett még konzolokra 

támaszkodó erkély jelenik meg a főbejárat felett. 

A kastély körül 1812 körül bontották el véglegesen az egykori külső vár – az 1807-es 

kataszteri térképen még jelölt – maradványait, és angol stílusú tájképi park kialakítását kezdték meg, 

mintegy 80 katasztrális holdon. 

1832-ből fennmaradt Ecsedy Gábor leírása a kastélyról: „Ékesíti ezt a földet Uraság Grófi 

ékes Kastéllya, és az ehhez tartozó szép ízléssel készített Gyümöltsös és Vadas-Kertek, s a szép 

kiterjedésű Üveg-ház. Az Üvegházbéli plántáknak és czitrom, narantsfáknak s virágoknak 

megöntözésére a víz magába az Üveg-házba mesterséggel készült és épület falai közt fekvő tsöveken 

vivődik egy kádba, a mellette folyó fejér Körösnek egy ágából a folyóból egy ló által arra készített 

                                                      
148 Karácsonyi 2. 159. Már ezt a kápolnát is az épület közepére helyezi. Véleményem szerint csak az 1801-es tűzvész után 

helyezik a kápolnát a sala terrena helyére. 
149 Scherer 1. 1938. 381. 
150 Id. Czigler Antalról: Nekrológja: Vasárnapi Ujság 9. évfolyam, 33-ik szám, 1862. augusztus 17. 385-386. 
151 Scherer 1. 1938. 389. 
152 Oross 2017. 170. 
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műszeren hajtván fel a víz, egy felemelt helyen lévő kádba, és onnan az arra rendelt csövön ismét a 

kádból a rendelt helyre lefolyván. Ugyan-ezen műszer által vitetik a víz a Kertnek más részeire is, ahol 

más-más helyekre öszve gyűlvén onnan merítődik ki locsolásra.”   

1833-ban nagyméretű, fedett, klasszicista stílusú lovardát építettek a kastély parkjában. 

(Ebben napjainkban a Gyulai Várfürdő uszodája található.)  

Gróf Wenckheim (III.) Ferenc 1838-ban bekövetkezett halála után négy fia között oszlott meg 

a vagyon, közülük (V.) József (1809–1869) Békés vármegyei alispán a gyulai, (I.) Károly (1811–

1891) huszárkapitány a gerlai, (I.) Antal Sopron vármegyei aljegyző a dobozi ág megalapítója volt, a 

negyedik fiú, Rudolf vértes százados nem alapított családot.  

A gyulai kastélyt kezdetben (I.) Károly gróf és a családja lakta, majd (V.) József gróf 

tulajdonát képezte. 

A Wenckheim család jelentős szerepet vállalt az 1848–49-es szabadságharcban, a világosi 

fegyverletétel után a cári csapatok a gyulai Wenckheim-kastélyban gyűjtötték össze az elfogott 

honvédtiszteket, ekkor tizenkét honvéd tábornok – köztük tíz későbbi aradi vértanú – itt 

tartózkodott.153 Az oroszok a rezidencia udvarán adták át a főtiszteket az osztrákoknak 1849. 

augusztus 23-án. 1929-ben, a fegyverletétel 80. évfordulóján az Almásy család – gróf Almásy Dénes, 

az 1929-ben a gyulai kastély birtokló Almásy Dénes nagyapja (?) Degré Alajos huszárkapitány 

ezredénél szolgált- emléktáblát helyezett el a cselédszárnyon, a pince lejáratánál. Az emléktáblát az 

Erkel Ferenc Múzeum őrzi.154 

Fényes Elek 1851-ben így jellemezte a települést és a kastélyt: „Ékességére szolgál a 

városnak az uraság kastélya, és az ehhez tartozó gyönyörü gyümölcsös, vadaskertek, és a szép 

kiterjedésü üvegház. Itt a czitrom, narancsfák, s más növények megöntözésére a viz a Körösből 

csőveken vitetik egy kádba ló által hajtatott müszer segedelmével, innen az arra rendelt csővön, ismét 

a kádból a rendelt helyre lefolyván. Ugyan ezen müszer által hajtatik a viz a kert többi részeire is. A 

kastélyhoz közel van a régi várnak 7 ölnyi magasságú négyszegletes maradványa, mellynek keleti 

oldalában van egy tágas csonka torony, s ez most tömlöcz.”  

1856-ban a Vasárnapi Ujság képet közölt a kastélyról, város felőli oldalhomlokzatról és a 

török kori kaputorony oldaláról. 1858-ban Mogyoróssy János könyvében szintén egy metszet látott 

napvilágot, amely délnyugati irányból ábrázolta az épületet. 

1855-ben árvíz pusztította el Gyula városának harmadát. Az áradást követően jelentős 

védelmi, csatornaépítési munkák kezdődtek a városban és környékén. A munkák megtekintésére az 

uralkodópár látogatást tett a területen. Az 1857. május 25-én tartott szemle alkalmával I. Ferenc József 

és felesége, Erzsébet királyné a gyulai kastélyban szállt meg.  

A Körös-szabályozással párhuzamosan temethették be véglegesen a vársziget körüli 

vizesárkot.155 

1858-ban megjelent művében Mogyoróssy János így írt a grófi rezidenciáról és parkjáról: „… 

a’ Körös balpartján egy szigetben terjed el egy regényes és igen jól rendezett díszkert, a’ Körös itteni 

régi kanálisa által – (mely hajdanában halastóul használtatott, ’s melyből egy kerék segedelmével 

ezelőtt még csaknem két évtizeddel a’ közelében állott kert öntözésére a’ szükségelt vizet öntött 

vascsöveken vezetvén el kellő helyeire) két részre osztatva; déli részében tágas üvegházzal, melyben 

soknemű és több fajú külhoni növények, plánták, főleg igen szép példányú narancs- és czitromfák 

ápoltatnak, mely utóbbiak közül háromszáz éveseknél korosabbak is jó számmal találtatnak. Ez 

üvegházzal pedig szemközt terjedelmes konyha – és egy nagy gyümölcsöskert van, melynek alma és 

körtvély fájai kedves ízű gyümölcsöt teremnek. Mindezektől északkeletre az anya-Körös jobb partján - 

az óvár keleti tőszomszédságában terjed el az ugynevezett Dámvadkert, mely az 1833-dik évben épült 

tágas fedeles lovagdát …. – is, magába foglalja … – a hajdani belvár – udvari díszkertté alakított déli 

                                                      
153 A gyulai beszállásolással és a tisztek lefegyverzésével Hermann Róbert és Németh Csaba foglalkozott. Az ő munkájukat 

bővítette ki Dusnoki-Draskovich József. Hermann Róbert: A szabadságharc végnapjai. In: Világostól – Aradig. (Egy 

emlékülés naplójából). Gyula, 1999. 9-29.; Dusnoki-Draskovich József. A honvédtisztek gyulai fegyverletétele a források 

tükrében. In: Dusnoki-Draskovich József: Nyitott múlt. Tanulmányok, történetek Gyuláról, Békés vármegyéről és a 

fordított világról. Gyula, 2000. 309-329.; Németh Csaba: A honvédtisztek fegyverletétele Gyulán. A Békés 

Megyei Múzeumok Közleményei. 21. (2000) 263-288. 
154 Dusnoki-Draskovich 2000. 312., Németh 2000. 282. 
155 Oross 2017. 161. 
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részén – a' napról napra enyészendő Anya-Körös jobb partján – áll a' mult század müve szerint 1798-

dik évben készült 's földszinti közepére udvarkápolnával ellátott díszes grófi kastély .....” 

1860 táján (V.) József gróf fia, Wenckheim Gyula (1835–1905) vette át a birtok irányítását, 

aki a Vasárnapi Ujságban 1862-ben megjelent cikk tanúsága szerint személyesen vezette az uradalmat. 

A cikkben közölt, az épületet északnyugatról, a vár felől ábrázoló metszeten a korábbi homlokzati 

kialakításhoz képest jelentős változtatás nem látható. Egyértelmű viszont az oldalrizalitok emeleti 

nyílásainak félköríves lezárása, amelyek helyén ma már egyenes záródású ablaknyílásokat találunk. A 

ma látható műformák alapján a metsző tévedése, a metszethez előképül szolgáló vázlat 

félreértelmezése valószínűsíthető.  

Wenckheim (V.) József 1869-ben bekövetkezett halála után második felesége, pribéri és 

vuchini Jankovich Stefánia élt a kastélyban, egészen 1878-ban bekövetkezett haláláig. Nem valószínű, 

hogy az özvegy sokat változtatott az épület megjelenésén. 

1876. szeptember 14-én reggel 7 órakor I. Ferenc József király ismét rövid látogatást tett a 

kastélyban, a vonattal érkező uralkodó a vasútállomásról a grófi rezidenciába lovagolt, itt 

megreggelizett, majd a katonai gyakorlótéren megtartott szemle után 11 órakor visszautazott 

Gödöllőre.  

1885-ben a lakatlan kastély berendezéséről leltár készült, amely Jankovich Stefánia bútorait, 

személyes tárgyait sorolja fel.156 A helyiségről helyiségre haladó inventárium számozása, 

megnevezése alapján megállapítható, hogy az épület akkori helyiségkiosztása eltért a mai belső 

elrendezéstől, és a már említett folyosó nélküli, két helyiségsoros kialakítást támasztja alá. 

Wenckheim (V.) József első házasságából két gyermek született. A földbirtokos fia, gróf 

Wenckheim Gyula Békés vármegyei aljegyző nem alapított családot, lánya, Wenckheim Stefánia 

Mária grófnő zsadányi és törökszentmiklósi gróf Almásy (I.) Kálmán felesége lett. 

A gyulai kastély 1888-ban a kétegyházi kastélyban lakó Almásy–Wenckheim házaspár 

tulajdonába került, az épületet egyes források szerint nem öröklés vagy családi osztály, hanem vétel 

útján szerezték meg, ebben az esetben a feleség bátyjától – a csak jóval később, 1905-ben elhunyt – 

Wenckheim Gyulától vásárolhatták meg az épületet.  

A házaspár legidősebb fia, Almásy (III.) Dénes (1863–1940) 1888-ban kötött házasságot 

nagykárolyi gróf Károlyi Gabriellával, ez indokolhatta az épület megvételét. A friss házasok még 

abban az évben beköltöztek az akkor már tíz éve üresen álló kastélyba, amelyet még abban az évben 

„alaposan átjavították”. A házaspár legidősebb gyermeke, Almásy Emma 1889-ben már Gyulán 

született.  

A gyulai kastélyt 1888-ban, az Almásy–Károlyi házaspár ideköltözésekor renoválták és 

részben átalakították. Klösz György 1896 táján készült képei – a kastély legkorábbi ismert fényképes 

ábrázolásai – már a historizáló stílusban átalakított architektúrával ábrázolták az épületet. Az északi 

homlokzaton lévő oldalrizalitok emeleti ablakai ekkor egyenes záródást kaptak, és a középrizalit 

emeletének középtengelyében nyíló erkélyajtó is új – szegmensíves záródású – kialakítást nyert. 

Megtörtént a török kori kaputorony és a víztorony emeleti ablakainak a romantikus historizmus 

stílusjegyeit viselő átalakítása, a keleti és a nyugati ablakok félköríves lezárása csúcsívesre módosult. 

Érdekes momentum, hogy nem a teljes homlokzat neogót stílusban való átalakítása, csupán az ablakok 

átformálása történt meg. A torony homlokzatai továbbra is őrizték klasszicista, Cziegler Antal által 

létrehozott architektúrájukat. A török kori kaputoronyhoz észak felől kapcsolódó melléképítmény is 

ekkor kerülhetett elbontásra. 

Amint az az 1896 táján készült Klösz-képen látható, a grófi család a rezidencia északi 

homlokzatának középrizalitja elé, a konzolokon nyugvó erkély alá egy erősen előrelépő, üvegezett, 

verandaszerű előcsarnokot építtetett, amely előtt oszlopokon nyugvó kocsialáhajtó (előtető) állt.  

Az épület belsejében is jelentős változtatásokat végeztek. Megszűnt az épület kéttraktusos 

kialakítása, a vár felé néző szobasor helyén az épület teljes hosszában folyosót alakítottak ki. 

Felszámolták a barokk kor óta üzemelő nagykonyhát, helyén a belső cselédség számára szobákat 

hozva létre. A konyha a mellékszárnyba került. 

1902-ben a kastély emeletének mindkét végét a déli és az északi homlokzatokon egyaránt öt-

öt tengelyes szárnyakkal, összesen négy-négy szobával toldották meg Sztarill Ferenc (1859–1943) 

                                                      
156 MNL, BéML IV. A. 15. D. 24. 1885. 
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nagyváradi műépítész tervei szerint. (Egy 1903-as keltezésű képeslapon már ebben a formájában 

örökítették meg az épületet.) A bővítmény historizáló, neobarokk stílusa illeszkedett a rezidencia 

stílusához, ugyanakkor alacsonyabb, mint a korábbi emeletes épületrészek.  

Az archív képek alapján úgy tűnik, hogy ekkoriban alakították át a kastély északi 

homlokzatának 3 tengelyes oldalrizalitjain az emeleti erkélyeket, a korábban a középső tengely előtt 

lévő konzolokon nyugvó erkélyeket elbontották, és az oldalrizalitok középrizalit felé eső belső 

tengelyei elé új, két-két pilléren nyugvó erkélyek kerültek. A középrizalit konzolokon nyugvó erkélyét 

is ekkor építették át. A rizalit elé egy új, pilléreken nyugvó, üvegezett előcsarnokot építettek, ennek 

tetején helyezték el a kőbábos mellvéddel ellátott új erkélyt. Az archív képek tanúsága szerint az 

erkélyhez előtetőt is illesztettek, hogy a hintóból való kiszállás esős időben is biztosított legyen. Erről 

az állapotról tanúskodik egy dátum nélküli, postatiszta képeslap, amely valamikor 1902 után, de 

biztosan 1910 előtt készült. 

Az emelet kibővítésével egy időben a főlépcsőházat is átalakították. A kastély története során 

a mindenkori tulajdonosoknak komoly problémát jelentett, hogy a mocsaras talajra emelt, nagyméretű 

épület többször megsüllyedt. A statikai vizsgálatok a talajmozgás egyik gócpontját – egy nagyméretű 

agyaglencsét – az épület központi része alatt lokalizálták. Így érthető, hogy a főlépcsőházat többször 

módosították, legutoljára 1902-ben szedték szét és rakták össze – a feltehetőleg még a 19. század 

elején faragott – elemeit. 1902-ből fennmaradt a kastély vízvezeték-rendszerének Budapesten készített 

terve is. 

Nem sokkal később, egy képeslap keltezése szerint 1910 előtt, a korábbi kocsialáhajtó helyett 

újat emeltek, amelynek a tetején egy, az addigi erkélynél egy lépcsőfoknyival alacsonyabban lévő, 

azzal összekötött, kőbábos mellvéddel ellátott erkélyrészt alakítottak ki.  

Az első világháború alatt az Almásy család a kékkői kastélyában tartózkodott. A 

tanácsköztársaság, majd az azt követő román megszállás idején nem történt komolyabb rombolás az 

épületben, bár 1919 áprilisának elején „szocializálták”, azaz államosították egy rövid időre. 1921-ben 

földreform céljára igénybe vették és 328 házhelynek kiosztották Almásy gróf kastélykert melletti, 

krinolini szántóföldjeit. A tanácsköztársaság időszakát követő helyreállítás egyik eredménye a 

villanyvilágítás bevezetése volt. 

Horthy Miklós kormányzó a megyében tett szemleútja során 1922. június 30-án látogatást tett 

Gyulán és a kastélyban az Almásy családnál.  

1911-ben Almásy (III.) Dénes még a gyulai kastélyban lakott, 1935-ben azonban már a 

gyulavári kúria lakójaként tüntette fel a grófot a gazdacímtár. A gazdasági világválság sokat rontott a 

sok jótékonysági egyesületet jelentős összegekkel támogató gróf anyagi helyzetén, 1932-ben 

csődközeli állapotba került. Ekkor a földbirtokos előbb a kastély földszintes mellékszárnyába, majd 

Gyulaváriba költözött. Az Almásy-leszármazottak birtokában lévő fényképalbumok, valamint 

visszaemlékezéseik alapján megállapítható, hogy a lezárt kastély ezen földszintes mellékszárnya – 

amelyben korábban, a 20. század első harmadában a birtok gazdasági irodái működtek – 1932 és 1945 

között kvázi egy önálló kúriaként szolgált, „kiskastélynak” is nevezték, amelyet főként nyáron laktak, 

de itt töltötték a karácsonyt, és itt köszöntötték az újévet is.  

Bauschlotti báró Schell Józsefné Woracziczky Hanna 1940 júliusában fényképalbumába ezt 

jegyezte fel az egy éves gyermekét a kastély előtti szénaboglyán ülve ábrázoló fénykép mellé: „A 

„nagy kastély” amiben az uj idők gyermeke már nem is lakott.” A lezárt „nagykastélyt” csak 

különleges alkalmakkor nyitották meg a családtagok számára, ugyanakkor továbbra is példás módon 

rendben és karban tartották az épületet. 

(III.) Dénes gróf 1940-ben bekövetkezett halála után idősebb fia, Almásy (II.) Alajos 

tulajdonába került a hitbizományi uradalom. (II.) Alajos gróf országgyűlési képviselőként működött, 

állandó jelleggel Kétegyházán lakott.  

Az Almásy örökösök 1940-ben felajánlották megvételre a kastélyt egyrészt a Műemlékek 

Országos Bizottsága, másrészt Gyula Város számára. Sem a magyar állam, sem a város nem élt a 

lehetőséggel. Az omladozó, helyenként életveszélyes várat és a cselédházat viszont megvásárolta a 

város, előbbit 150 000, utóbbit 80 000 pengőért.  

Az Almásy család 1942-ben Tábor József ny. hitbizományi uradalmi titkár aktív 

közreműködésével Fürdő és Üdülő Részvénytársaságot hozott létre, amelynek célja a gyógyvízfúrások 

megkezdése, majd ennek sikere esetén egy fürdőegyüttes, a kastélyból pedig gyógyszálló kialakítása 
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volt. A fennmaradt részvényutalvány szerint „Almásy Denise grófnő, palini Inkey Zsigmondné sz. 

Almásy Mária grófnő és gróf Pongrácz Jenőné sz. Almásy Jeanne grófnő Őméltóságaik a gyulai 

Almásy Kastélypark parcellázásával kapcsolatban elhatározták, hogy 150.000 pengő alaptőkével 

Fürdő és Üdülő Részvénytársaságot alapitanak és az alaptőke céljára apportként átadják a gyulai 

Kastélyt és hozzá megfelelő alapterületű ingatlant. …” Az ügyletben Tábor József járt el, mint az 

Almásy örökösök megbízottja. A részvénytársaságot a kastélykert egy részének a kiparcellázásából és 

a telkek eladásából hozták létre. A telektulajdonosok kisrészvényesek lettek. Ennek a koncepciónak a 

részét képezte a kastélypark Csigakert nevű részének 1942-ből fennmaradt felparcellázási terve is. 

Almásy (II.) Alajos a második világháború kitörésekor előbb Gyulára, majd Budapestre költözött, ahol 

1945 novemberében öngyilkos lett. A gróf öccse, Almásy (III.) Kálmán a világháború kitörése után 

Angliában maradt. A Woracziczky család Budapestre, majd a Tolna vármegyei Katalinpusztára, a báró 

Schell család birtokára menekült. 

A lezárt kastélyt a háború végén kifosztották, berendezését széthordták. A berendezés 

megsemmisüléséről kevés adat maradt fenn. Az adathiány és a nagymértékű pusztulás egyik oka az 

Alföldi Tudományos Intézet, élén Dr. Bartucz Lajos professzor késlekedése lehetett. 1945. szeptember 

25-én gróf Teleki Géza kultuszminiszter leiratban kérte fel a professzort a Csongrád, Békés és Csanád 

vármegyékben elhagyott kulturális javak felmérésére, illetve begyűjtésére, aki 1945. október 15-én 

íródott válaszában a felkérést elfogadta.157 Ugyanakkor egy évvel később dr. Banner János egyetemi 

tanár levélben kért a MNM Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőségtől segítséget a Féja Géza által 

megkezdett mentési munkálatokhoz.158 1947 februárjában Fügedi Erik miniszteri biztos Pereszlényi 

Máriát küldte tárgyalások folytatására Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Békéscsabán.159 Pereszlényi 

Mária beszámolója szerint az 1945-ben létre hozott Országos Gyűjteményi Bizottság szegedi körzete 

nem jött létre Bartucz professzor másirányú elfogaltsága miatt. A professzor a munkaerőhiány és a 

megfelelő anyagiak hiányára hivatkozva semmilyen lépést sem tett az 1945-ben megkapott és 

megkezdett feladat végrehajtására. Pereszlényi Mária beszámolt még arról, hogy a gyulai Almásy-

kastély könyvtárának jelentős részét Dr. Kiss László gimnáziumi paptanár gyűjtötte össze.160  

1944 novemberében a kiürített vármegyei kórházból az elmebetegek részlegét ideiglenesen a 

kastélyban helyezték el. 1945 és 1949 között erdélyi menekültek hozták lakható állapotba az épületet, 

ők laktak falai között. 

A Fürdő és Üdülő Részvénytársaságot teljes vagyonával, azaz a kastéllyal és a felparcellázott 

parkkal együtt 1948-ban államosították. 1949 és 1951 között javítóintézet működött az épület falai 

között, majd szakmunkásképző iskolát, ápolónőképző szakiskolát és kollégiumot, végül 1959-ben 

csecsemőotthont helyeztek el benne. Az 1951-es átalakítás során bontották el a déli homlokzat 

erkélyének kertbe levezető lépcsősorát, valamint statikai okokból lebontották a víztornyot is. A torony 

helyén 1985-ig lyuk tátongott, majd ekkor az eredetihez hasonló formában betonból újjáépítették a 

fürdő egyre bővülő gépészetének az elhelyezésére. A lovardát 1948-ban sportcsarnokká alakították át, 

és teniszpályát létesítettek benne. 1950–51-ben a megfogyatkozott faállományú kastélypark közepén, 

az épülettől délkeletre egy versenymedencét létesítettek műugróállvánnyal. 

1959-től kezdve a kastélypark területének nagyobb részén fokozatosan termálfürdőt 

alakítottak ki. A fürdő annak köszönheti létét, hogy 1946-ban Gyula Város képviselőtestülete és 

Nemzeti Bizottsága tiltakozott a kastélypark házhelyek céljára történő felparcellázása ellen, mivel már 

akkor gyógyfürdő kialakítására szerették volna egyben tartani az értékes belterületet. A létesítményhez 

az 1942-ben az Almásy család által létrehozott, majd 1948-ban államosított Fürdő és Üdülő Rt. 

szolgált alapul. 

A kastélyt – főként külső homlokzatait – 1983-ban felújították. Az épületet az 1990-es 

években fokozatosan kiürítették, 2002-ben a csecsemőotthon végleg kiköltözött falai közül. A 

földszintes mellékszárny részleges felújítása 2004-ben fejeződött be.  

Gyula Város Önkormányzata 2011-ben vagyonkezelésbe vette az állami tulajdonú kastélyt a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től. A főszárnyra és a kastélypark megmaradt részére 2012-ben 

benyújtott sikeres EU-s turisztikai vonzerőfejlesztési pályázat keretében 2014–15-ben – a műemléki 

                                                      
157 MNL, OL, XIX-I-13: 1. doboz 
158 MNL, OL, XIX-I-13: 1. doboz 
159 MNL, OL, XIX-I-13: 2. doboz 
160 MNL, OL, XIX-I-13: 2. doboz 
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elveknek megfelelő módon – teljes körűen helyreállításra került az épület. Az egykori grófi 

rezidenciában 2015-ben nyílt meg a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont. 
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I.2. A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK FELMÉRÉSE ÚJONNAN 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETNEK KIJELÖLT TERÜLET ESETÉN 

TEREPBEJÁRÁSSAL. RÉGÉSZETI VIZSGÁLAT 

Előzmények 

Gyula 2003-2004-es helyi építési szabályzatához készült örökségvédelmi hatástanulmánya a 2008. évi 

HÉSz módosításkor felülvizsgálatra került, ehhez készült régészeti örökséggel foglalkozó fejezete az 

alábbiak szerint foglalja össze az előzményeket: 

„2004-ben dr. Szatmári Imre készítette el a „Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány Gyula város 

településrendezési tervéhez” című dokumentumot. A tanulmány alapját a gyulai határ teljes körű 

régészeti topográfiai felmérése képezi, amelyet az 1990-es évek során együttműködésben végzett a 

Megyei Múzeumok Igazgatósága és az MTA Régészeti Intézete. A felmérés során 601 lelőhelyet 

térképeztek fel, ezek felsorolását, területi lehatárolását és leírását tartalmazza a két kötetes tanulmány. 

Az elmúlt évtizedekben Gyula területén több jelentős ásatásra is sor került. Kiemelhető ezek közül a 

várban és környékén (a vártól nyugatra, a Városház utca, Megyeház utca területén, a Béke sugárút 

által határolt részeken) végzett munka, ami a középkori Gyula területének kutatására irányult. Az 

1980-as években több, a mai gyulai határra eső Árpád-kori és késő középkori templomhelyet tárt fel 

Szatmári Imre. Az elmúlt tíz év során a nagy beruházásokhoz (az elkerülő út építéséhez, a 

szükségtározó védtöltésének tervezéséhez, a 44-es számú főút négysávosításához) kapcsolódóan 

végeztek nagy felületre kiterjedő, jelentős kutatási eredményeket hozó megelőző feltárásokat. 

Az Önkormányzat megbízására 2008-ben elkészült új régészeti örökségvédelmi hatástanulmány a 

2004-es tanulmányt egészíti ki a gyulavári területeken feltárt lelőhelyek adataival. A Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása szerint Gyula közigazgatási területéről 776 nyilvántartott 

régészeti lelőhely ismert. A KÖH egyeztetett a hatástanulmány készítőivel a hiányzó lelőhelyek pótlása 

ügyében, és a felülvizsgálat után a hatástanulmány készítői 8 tételes kiegészítést küldtek meg. A 

bővített örökségvédelmi hatástanulmány és a KÖH által kezdeményezett kiegészítés alapján a Gyulán 

ismert lelőhelyek jegyzéke a HÉSZ 4/d. függelékében található. 

A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény erejénél fogva 

általános védelem alatt állnak. A vonatkozó jogszabályok alapján a már ismert lelőhelyeken csak 

olyan, esetleg földmunkával is járó változtatásokra kerülhet sor, amely az adott régészeti lelőhelyet 

nem veszélyezteti, illetve amely során biztosított a régészeti örökség bármely részének előzetes vagy 

folyamatos megmentése (régészeti helyszíni felügyelet, próbafeltárás, megelőző feltárás), illetve a 

régészeti lelőhely továbbra is hozzáférhető marad. 

A tanulmány felhívja a figyelmet azokra a tevékenységekre, amelyek a régészeti lelőhelyek és az 

esetleg előkerülő régészeti lelőhelyek károsodásával vagy pusztulásával járhatnak, ezért 

körültekintéssel kezelendők. A lelőhelyek védelmének érdekében külterületen elsősorban a 

mezőgazdasági tevékenységet végzőket kell tájékoztatni arról, hogy az átlagosnál mélyebb szántás, az 

altalajlazítás és az alagcsövezés a lelőhelyek rongálását eredményezheti, ezért kerülendő. Külterületen 

továbbá a felszíni viszonyok megváltoztatásával járó tevékenységek (pl. erdősítés, bányanyitás, 

halastó vagy öntözőcsatorna létesítése stb.) megkezdése előtt az ott lévő régészeti örökség elemeinek 

megelőző feltárását biztosító előkészítő munka szükséges. Belterületen az építési tevékenységek és a 

közműfektetési munkák során előkerülő leletekre vonatkozó bejelentési kötelezettség segíti elő a 

régészeti örökség védelmét. 

Gyula területén egy országos védelem alatt álló régészeti lelőhely található, a középkori vár és 

környezete, amit a 17/2004 (VIII. 27.) NKÖM rendelet nyilvánított ún. kiemelten védett régészeti 

lelőhellyé. A védelem a 2612, 2613/1, 2613/2, 2613/3, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 

2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634/1, 2634/2, 

2634/3, 2635, 2637/1, 2637/2, 2638, 2640/1 helyrajzi számokon nyilvántartott, kivett művelési ágú, 

természetben a gyulai vár és környezete területén található ingatlanokat érinti. A védelem célja a késő 
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középkorban épült európai hírű gyulai téglavár és környezete területén elhelyezkedő régészeti értékek 

védelme, a föld felszíne alatt lévő középkori és török kori régészeti emlékek megőrzése. A védetté 

nyilvánított területen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye szükséges a 16/2001. (X. 18.) 

NKÖM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységekhez, továbbá tereprendezéshez. Az 

örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhely az I. 

kategóriába sorolt.” 

 

Szatmári Imre Gyula és Sarkad környékének régészeti topográfiája. Magyarország Régészeti 

Topográfiája, Békés megye IV/4. kötet – helyzetkép 2015 írása a MAGYARORSZÁG RÉGÉSZETI 

TOPOGRÁFIÁJA MÚLT, JELEN, JÖVŐ című kötetben jelent meg (Szerkesztette Benkő Elek, 

Bodnár Mária, Kolláth Ágnes; Budapest, 2017.), melyben a Békés megyei régészeti topográfia még 

hiányzó, IV. kötetének munkáit foglalja össze az 1990-es évek terepbejárásaitól a 2000-es években 

zajló feldolgozó munkákig: 

„Elkészült a tizenkét település lelőhelytérképe, és a terepbejárások során, többnyire halmokról 

készített fényképfelvételek negatívjait is beleltároztuk a MTA Régészeti Intézete fotótárába, részletesen 

leírva a felvételek pontos meghatározásait. A kötet kéziratát tekintve 2015 elejére befejeződött a 2140 

lelőhely leírása, és a 12 településből 3 település (Doboz, Geszt és Gyulavári) 370 lelőhelyénél a 

lelőhelyleírás mellett az anyag meghatározás is nyomdailag szerkesztett, a lelőhelyek nevével, 

jelkulcsokkal és a szerzők feltüntetésével együtt. A többi település leleteinek diktafonos, viszont 

begépelt anyag meghatározását a kötet leendő őskoros és népvándorlás koros régészeinek szerkesztés 

előtt még át kell fogalmaznia és le kell rövidíteni. Az Árpád-kori és a késő középkori anyag meghatá 

rozás szövege nyomdakész. 

Feladat még a már elkészült településtérképek további szerkesztése, feliratozása, a feldolgozás során 

utólag beszámozott lelőhelyekkel való kiegészítése, digitalizálása. A lelőhelyeket összesítő 

településtérképeken külön meg kell jelölni majd a különböző régészeti korok lelőhelyeit is, hogy ez 

alapján meg lehessen írni a kötet bevezetőjében szokásos, az egész kötet területére vonatkozó 

településtörténeti összefoglalókat. 

A kézirat 2015 nyári lezárása óta – 2017 tavaszáig – a topográfiai kötetbe sikerült beszerkeszteni a 

MTA Régészeti Intézete irodalmi céduláinak és a Békés Megyei Levéltár térképgyűjteményének 

adatait, illetve jó részt elkészültek a kötethez tartozó középkori települések történetének összefoglalói.” 

A Magyarország Régészeti Topográfiája elnevezésű sorozat tudományos kutatásainak 

részeként zajlott az 1990-es években Gyula város közigazgatási területének régészeti terepbejárása. A 

Békés megyében elvégzett topográfiai terepbejárások az 1970-es években kezdődtek és az 1990-es 

évek közepén zárultak le, így az elkészült, és ilyen módon feltárt településhatárok közül a gyulai 

munka volt az egyik legutolsó. A terepjárási módszertani tapasztalatok a gyulai terepbejárások idejére 

már olyan mértékben kifinomultak, hogy valószínűleg jelentős szerepet játszottak abban, hogy a 

korábbi lelőhelysűrűséghez képest a gyulai határban került elő az egy település határából ismert 

legnagyobb számú régészeti lelőhely Békés megye területén. Gyula város mai közigazgatási határa a 

Körösök völgyének és a Maros hordalékkúpjának a határán helyezkedik el. A különböző célból 

elvégzett, és mindkét geomorfológiai tájegységet érintő régészeti kutatások tapasztalatai alapján 

elmondható, hogy a nagyobb területi egységekre vetített lelőhelysűrűség mindkét vidéken azonosnak 

tekinthető. Az emberi megtelepedés nyomai, a régészeti lelőhelyek természetszerűen igazodtak a táj 

felszíni viszonyaihoz. Az egykori megtelepedésre alkalmas helyek tehát szorosan követik a felszín 

adta lehetőségeket, és ezek határozzák meg a lelőhelyek fekvését és kiterjedését is. A terepi 

topográfiai módszerekkel vizsgálható területeken elhelyezkedő régészeti lelőhelyek fekvése arra utal, 

hogy a fiatal meanderek teraszain és az üledékhalmokon lévő egykori települések a víz közelében 

feküdtek, a vízmedrek pedig a történeti időszakban nem sokat változtak.  Bár az egyes települések 

határából ismert és nyilvántartott, azonosított téradatokkal rendelkező lelőhelyek számában jelentős 

különbségek tapasztalhatók, a Gyulán előkerült régészeti lelőhelyek nagy mennyisége különleges 

figyelmet és körültekintést igényel, akár természeti-történeti, akár kutatási-módszertani okokkal 

magyarázzuk is a kiemelkedő lelőhelyszámot. 

A régészeti lelőhelyek terepi lehatárolásának módszerei az 1990-es években még nélkülözték 

a GIS technológiát, és nem is a később létrehozott közhiteles nyilvántartás fejlesztésének a céljával 
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készültek, mégis az egyik legpontosabbnak tekinthetők a korábbi terepi munkákhoz képest. A 

lelőhelyek kiterjedésének rögzítése a terepbejárások idején 1:10000 léptékű, sztereografikus 

papírtérképen történt. A közhiteles nyilvántartásban ma szereplő lelőhelypolygonok nagy részének 

esetében a korábbi múzeumi papírtérképek későbbi átrajzolása, majd digitalizálása során a különböző 

vetületi rendszerek közötti konvertálás egyes lelőhely kiterjedések torzulásával illetve esetleg 

részleges adatvesztéssel járt. A jogszabályokban rögzített, különböző módon védett régészeti 

lelőhelyek esetében különösen fontos a hatósági és igazgatási célra is felhasznált adatok 

megbízhatósága, ezért a téradatok felülvizsgálatának nagy szerepe van az örökségvédelmi 

hatástanulmány elkészítésében. Az alábbiakban felsorolt adatok és megállapítások nem pótolhatják, 

helyettesíthetik az egy-egy földterületre, lelőhelyre vonatkozóan, telekértékesítéshez vagy bármilyen 

földmunkával járó változtatáshoz kapcsolódóan a területileg illetékes járási kormányhivatalok 

örökségvédelmi hatósága által az aktuális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatát, illetve szakhatósági 

véleményének, engedélyének kikérését. Bármilyen földterülettel kapcsolatos jogi ügylet 

előkészítésének részeként, illetve bármilyen földmunka tervezésekor elkerülhetetlen az adott 

örökségvédelmi hatóság hivatalos megkeresése, és hivatalos véleményének, szakhatósági 

állásfoglalásának beszerzése. 

A közeli jövőben javasoljuk a fent leírt hibák, hiányok korrigálása érdekében a régészeti 

leleőhelyek szisztematikus felülvizsgálatát, a közhiteles régészeti nyilvántartás adatbázisával való 

összevetését és a lelőhelyek nagy számának esetleges csökkentése érdekében bizonyos lelőhelyek 

összevonását. 

 

Lelőhelyek Gyula város közigazgatási területén 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 71. § 

(1) bekezdése alapján vezetett, a régészeti lelőhelyek közhiteles műemléki és régészeti 

nyilvántartásból szolgáltatott adatait az 1. számú melléklet tartalmazza megnevezéssel, azonosítóval, a 

védelem meghatározásával, bírság kategóriával és a védettség által érintett helyrajzi számokkal. 

 

Az adatszolgáltatás alapján a város területét 784 lelőhely érinti. 

 

A védettség négy település területét érinti: 

 Békéscsaba 

 Elek 

 Gyula 

 Kétegyháza 

 

Két kiemelten védett, I-es bírság kategóriájú lelőhely található Gyula területén:  

 1 lelőhely számú Vár (nyilvántartási száma: 35) 

 763 lelőhely számú Almásy-kastély (nyilvántartási száma: 28562) 
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I.3 A VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA 

I.3.1 Világörökségi védelem 

Gyula területét Világörökségi / Várományos Helyszín nem érinti. 

 

I.3.2 Műemléki védelem. Az országos építészeti örökség elemei 

Műemlékek 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 71. § 

(1) bekezdése alapján a hatóság vezeti a nyilvántartott műemléki értékek, a műemlékek, a műemléki 

jelentőségű területek, a műemléki környezetek és a történeti tájak, a világörökségi és a világörökségi 

várományos helyszínek és területek központi, közhiteles nyilvántartását. 

A 72. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartás a védettség fennállására vonatkozó adatok 

tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, mely tanúsítja a védettség fennállásának 

vagy megszüntetésének tényét. 

A Kötv. 72. § (1) bekezdésében meghatározott, a műemléki védettségre vonatkozó közhiteles 

hatósági nyilvántartás Gyula város közigazgatási területére vonatkozó adatait a 2. számú melléklet 

tartalmazza, melyben a felsorolás a közhiteles nyilvántartásnak megfelelő, a közhiteles műemléki és 

régészeti nyilvántartásából szolgáltatott adatok megnevezéssel, azonosítóval, a védelem 

meghatározásával, bírság kategóriával és a védettség által érintett helyrajzi számokkal szerepelnek. 

 

Az adatszolgáltatás alapján a város területén 52 egyedi műemléki, illetve általános 

műemléki védelem alatt álló elem és 28 védett terület van. 

Egyedi védelem alatt áll: 

 6 nyilvántartott műemléki érték (általános műemléki védelem, III. bírság kategória) 

 46 műemlék (8 db. I. bírság kategória, 38 db. II. bírság kategória). 

Védelmet élvez 28 terület a városban: 

 27 műemléki környezet  

 1 műemléki jelentőségű terület 

A védett elemeket az Örökségvédelmi vizsgálat Települési értékkataszter kötete részletesen 

ismerteti. 

 

Műemléki jelentőségű terület 

Műemlékként védett Gyula belvárosának műemléki jelentőségű területe 11285 [11338], ami a 

történeti belváros 1036 ingatlanját fedi le. 

A védelmet az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelet mondta ki, mely szerint a védelem célja „A műemléki 

jelentőségű terület kijelölésének célja Gyula belvárosa történeti összefüggésrendszerének, 18-19. 

században kialakult utcahálózatának, településszerkezetének és városképének megőrzése.” 

A gyulai műemléki jelentőségű terület határai a védési rendelet szerint: 

Kiindulópontja a 2824/1 helyrajzi számú ingatlan (ún. Csiga-kert) délkeleti sarka. A határ 

innen észak felé indul fenti ingatlan keleti határa mentén, metszi a 2794 helyrajzi számú közterületet 

(Part utca), majd a 2752 helyrajzi számú ingatlan (Élővíz-csatorna) déli határa mentén kelet felé, majd 

délkeleti határa mentén északkelet felé halad, a 2789 helyrajzi számú közterület (Híd utca) 

folytatásában metszi a 2752 helyrajzi számú ingatlant (Élővíz-csatorna), majd a 2645 helyrajzi számú 

közterület (Akácos utca) északnyugati oldala mentén halad északkelet felé, majd a 2427 helyrajzi 

számú közterület (Tiborc utca) délnyugati oldala mentén halad északnyugat felé, eléri 2428 helyrajzi 

számú közterületet (Vár utca), melyen halad a 2444 helyrajzi számú közterület nyugati határának 
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vonaláig (Galamb utca páratlan oldala), ahol északi irányban metszi a 2428 helyrajzi számú 

közterületet (Vár utca), majd elérve a 2444 helyrajzi számú közterületet, annak nyugati, majd déli 

oldalát követve (Galamb utca páratlan oldala) halad nyugat felé, metszi a 2491 helyrajzi számú 

közterületet (Eminescu utca), majd a 2567 helyrajzi számú közterület déli oldalát követve (Galamb 

utca páratlan oldala) halad tovább nyugat felé, majd az 1897 helyrajzi számú közterület (Nagyváradi 

út) keleti határa mentén dél felé fordul, elérve a 2601 helyrajzi számú közterület (Pomucz tábornok 

utca) déli határvonalát, Nyugat felé fordul, metszi a 2610 helyrajzi számú közterületet, majd az 1897 

helyrajzi számú közterület (Nagyváradi út) a 374 helyrajzi számú közterület déli oldala mentén (Hold 

utca páratlan oldala) mentén halad nyugat felé, elérve a 254 helyrajzi számú közterületet, annak 

délkeleti határa mentén (Munkácsy M. utca) délnyugat felé fordul, elérve a 72 számú közterület 

délnyugati határának vonalát, metszi a 254 helyrajzi számú közterületet (Munkácsy M. utca), s a 72 

helyrajzi számú közterület délnyugati határa mentén (Hajnal utca páratlan oldala) halad északnyugat 

felé, az 53 és 61 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határa mentén észak felé fordul, s halad észak 

felé a 109 helyrajzi számú közterület nyugati oldala (Szegedi Kiss I. utca páratlan oldala), a 157 

helyrajzi számú közterület nyugati oldala (Ecsedi utca páratlan oldala) mentén, metszi a 671 helyrajzi 

számú közterületet, tovább halad észak felé a 730 helyrajzi számú közterület nyugati oldala (Szakál 

Lajos utca páratlan oldala) mentén, elérve a 753 helyrajzi számú közterületet, annak déli határa 

mentén (Gyár utca páratlan oldala) nyugat felé fordul, a 759 helyrajzi számú ingatlan nyugati 

határának vonalában metszi a 753 helyrajzi számú közterületet (Gyár utca), s a 759 helyrajzi számú 

ingatlan nyugati, majd északi, a 758/2 helyrajzi számú ingatlan déli, majd keleti, és a 758/3 helyrajzi 

számú ingatlan keleti határvonala mentén haladva éri el a 792 helyrajzi számú közterületet, ahol 

nyugatra fordul, s annak déli határa (Kertész utca páros oldala) mentén halad nyugat felé, metszi a 

4568 helyrajzi számú közterületet (Béke sugárút), innen a 4829 helyrajzi számú ingatlan északi, majd 

nyugati, a 4803 helyrajzi számú ingatlan nyugati oldala mentén halad, metszi a 4799 helyrajzi számú 

közterületet, s annak déli határa (Kárpát utca páratlan oldala) mentén halad nyugat felé, elérve a 4772 

helyrajzi számú közterületet, délnek fordul, s a 4772, 4739, 4724 helyrajzi számú közterületek keleti 

határa (Somogyi B. utca páros oldala) halad dél felé, miközben metszi a 4750 helyrajzi számú (Bacsó 

B. utca), a 4735 helyrajzi számú (Ady Endre utca) és a 4705 helyrajzi számú (Eötvös Loránd utca) 

közterületeket, majd utóbbi déli határa (Eötvös Loránd utca páratlan oldala) mentén nyugat felé fordul, 

s eléri a 4841/1 helyrajzi számú közterületet, melynek, majd az 5823/1 helyrajzi számú közterületnek 

keleti határa mentén délnek halad, majd az 5824 helyrajzi számú ingatlan északi határának vonalában 

metszi az 5823/1, 5823/2, 5823/3 helyrajzi számú közterületeket (Ajtóssy út), s halad kelet felé az 

5821, 5822 helyrajzi számú ingatlanok déli határa mentén halad nyugat felé, eléri az 5879 helyrajzi 

számú közterületet, annak keleti határa (Bárány utca páros oldala) mentén dél felé halad, metszi az 

5976 helyrajzi számú közterületet (Scherer F. utca), továbbhalad dél felé a 6100 és 6153 helyrajzi 

számú közterület keleti határa (Szt. József utca páros oldala) mentén, miközben metszi a 6136 

helyrajzi számú közterületet (Komáromi utca), halad tovább dél felé, metszi a 6168 helyrajzi számú 

(Köröspart utca) és a 6169/2 helyrajzi számú (Élővízcsatorna) közterületeket, eléri a 6249 helyrajzi 

számú közterületet (Köröspart utca), s annak északi határa mentén nyugatnak, majd nyugati határa 

mentén újból délnek fordul, majd elérve a 6335 és 6250 helyrajzi számú közterületeket, annak északi 

határa (Gyóni G. utca páros oldala), majd a 6224 helyrajzi számú közterület északnyugati határa 

(Dobay utca páros oldala) mentén halad kelet felé, elérve a 6225 helyrajzi számú ingatlant, annak 

délkeleti sarkából kiindulva eléri a 6188 helyrajzi számú ingatlan északnyugati sarkát, miközben 

metszi a 6195/3, 6195/2 és a 6195/1 helyrajzi számú közterületeket (Bartók B. utca), majd a 6188 

helyrajzi számú ingatlan nyugati határa mentén dél felé haladva eléri a 6189 helyrajzi számú 

közterületet, melynek északi határa (Dr. Adler Ignác utca páratlan oldala), majd a 6177 helyrajzi 

számú közterület északi határa (Kossuth L. tér) mentén halad kelet felé, elérve a 4316 helyrajzi számú 

közterületet (Eszperantó tér), annak nyugati határa mentén délnek halad, majd a 4268/3 helyrajzi 

számú közterület északkeleti határa (Szt. István utca páros oldala) mentén délkeletnek halad, elérve a 

4297 helyrajzi számú közterületet, annak északnyugati határa (Semmelweis I. utca páratlan oldala) 

mentén, majd a 4298 helyrajzi számú közterület északnyugati határa (Szt. László utca páratlan oldala) 

mentén halad északkelet felé, majd a 3040 helyrajzi számú közterület északi határának vonalában 

metszi a 4298 helyrajzi számú közterületet (Szt. László utca), s a 3040 helyrajzi számú közterület 

északi határa (Mátyás király u. páros oldala) mentén éri el a kiindulási pontot. 
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A védett területet az Örökségvédelmi vizsgálat Települési értékkataszter kötete ismerteti. 

A közhiteles nyilvántartásnak megfelelő, védelemmel érintett helyrajzi számokat a 2. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

I.3.3 A védetté nyilvánított és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 71. § 

(1) bekezdése alapján vezetett, a régészeti lelőhelyek közhiteles műemléki és régészeti 

nyilvántartásból szolgáltatott adatait az 1. számú melléklet tartalmazza megnevezéssel, azonosítóval, a 

védelem meghatározásával, bírság kategóriával és a védettség által érintett helyrajzi számokkal. 

 

Az adatszolgáltatás alapján a város területét 784 lelőhely érinti. 

 

Két kiemelten védett, I-es bírság kategóriájú lelőhely található Gyula területén:  

 1 lelőhely számú Vár 

 763 lelőhely számú Almásy-kastély 

 

A közhiteles nyilvántartásnak megfelelő, védelemmel érintett helyrajzi számokat a 1. számú 

melléklet tartalmazza. 
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I.4. HELYI VÉDELEM. A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG TELEPÜLÉSI 

ÉRTÉKLELTÁRA  

Építészeti örökségünk helyi, önkormányzati védelem alatt álló épületei szerves részét képezik 

egy országos, többszintű értékvédelmi rendszernek.  

 

A helyi védelem célja egy adott településnek és környezetének, az ott megtalálható értékes 

építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti jellegzetességek minél 

hitelesebb és teljesebb megőrzése. A fennmaradt és védelemre méltó épületek, épületegyüttesek mind 

történeti, mind pedig művészettörténeti szempontból jelentős értéket képviselnek, ugyanakkor az adott 

közösség önmeghatározásának is fontos pillérei. Fenntartásuk és méltó hasznosításuk tehát gazdasági, 

kulturális, végső soron településpolitikai érdek. 

A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, városképi, 

építészeti, történeti, régészeti, művészeti, műszaki szempontból védelemre érdemes területek, 

építmények, épületrészek, épületegyüttesek, műtárgyak, (együtt: védett érték) körének számbavétele 

és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történő megismertetése, 

valamint a védett értékek fennmaradásának, helyreállításának, karbantartásának és hasznosításának 

elősegítése, az értékek károsodásának megelőzése, elhárítása. 

A helyi védelem körébe tartozhatnak az örökség mindazon, országos védelem alatt nem álló 

elemei, amelyek települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, 

ipartörténeti, régészeti értékként meghatározóak a település múltja, identitás, kultúrája szempontjából. 

 

A településkép védelmét Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2018. (XII. 

14.) önkormányzati rendelete szabályozza. A rendelet célja „Gyula város egyedi építészeti-

városépítészeti arculatának, sajátos megjelenésének, jellegzetességeinek, építészeti-, településképi-, 

településszerkezeti értékeinek, a térség kiemelkedő hagyományainak, az ott élt és élő emberek tudását 

és kultúráját hitelesen tükröző épített és természeti környezetének a lakosság bevonásával kialakított 

konszenzuson alapuló, lehető legteljesebb megőrzése, tovább éltetése és átörökítése.” 

 

A rendelet értelmében a helyi építészeti értékvédelem feladata „a történetileg kialakult, különös 

védelmet igénylő településszerkezeti, településképi, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, 

művészeti, műszaki, ipari, és agrárvédelmi szempontból védelemre érdemes  

 településszerkezetek, 

 épületegyüttesek, 

 épületek és épületrészek, építmények, 

 utcaképek és látványok,  

 műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek 

(a továbbiakban együtt: védett értékek) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, 

dokumentálása, megőrzése, és a lakossággal történő megismertetése, valamint a védett értékek 

károsodásának megelőzése, fenntartása, illetve megújulásának elősegítése, tulajdonformára tekintet 

nélkül.”  

 

A területi védelem a településszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés jellemzőinek 

megőrzésére és értékóvó fenntartására, átörökítésére, az egyedi védelem város egyedi építészeti-

városépítészeti arculatának, történeti karakterének - országos műemléki védelem alatt nem álló – 

jellegzetes elemei megóvására, fenntartására, megőrzésére irányul, melyek által a város megőrizheti 

egyedi arculatát. 

 

Az utcakép védelme az utca, mint városszerkezeti egység, történeti megjelenésének hiteles 

védelme. A védendő karaktere az utcán végighaladva, illetve a főbb rálátási pontokból tárul fel. Ezért 

része a védelemnek az utcaképet alkotó elemek összessége:  

 a telekszerkezet és a beépítési mód 
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 a térarányok, a térfalat alkotó épületek homlokzatmagassága, eresz- és gerincmagassága, 

szintszáma 

 a térfalat alkotó épületek tömege, tetőformája, kéményei, nyílásarányai, történeti nyílászárói és 

egyéb szerkezetei, anyaghasználata, építészeti és művészettörténeti szempontból értékes, 

történeti műformái, részletei, kerítése és kapuja 

 az utcaképet meghatározó kerítések, kapuk elhelyezkedése, a beépítés ritmusa 

 a telek mélységében lévő, de az utcaképben meghatározó oromfalak, belső udvari tornácok 

 az utca meglévő történeti járda-alakítása 

 esetleges történeti utcabútorok (pl. hirdetőoszlopok, kandeláberek), szobrok, egyéb 

kisemlékek 

 fasorok 

 

Az egyedi védettség meghatározása során – egyetértve a rendelet céljaival – újragondoltuk a 

karakterhordozó elemeket, és a korábban „helyi egyedi védelemben részesülő épületek” és a „helyi 

védettségű homlokzatok” helyett egységesen kezelendő, helyi védettségű értékek leírását adtuk és 

javaslatot tettünk a megőrzés további irányára. 

 

Kiemelten fontos a műemlék- és a helyi építészeti örökség védelme egymásra épülő kapcsolatának 

biztosítása, az általános környezetkultúra, építészeti kultúra szemléletformáló támogatása. A helyi 

védelem szerepe az országos védelem mellett, azt kiegészítve, a helyi adottságok feltérképezése, 

rendszerezése, értékelése, a helyi sajátosságok, speciális adottságok, identitást adó jellegzetességek 

értékleltárba, értékkataszterbe foglalása. A rendszerszemléletű örökségvédelem kihagyhatatlan eleme 

a helyi védelem, hiszen az egyedi értékként kevésbé jelenős, de részleteiben, és/vagy nagyobb 

számban való jelenléte okán karakterhordozó elemek megőrzése a hely identitásának a megőrzése. A 

nagyobb emléksűrűségű területeken, együttesekben az egyedi, szerényebb értékek is felértékelődnek. 

A helyi védelem alatt álló, illetve a védelemre javasolt elemeket az Örökségvédelmi vizsgálat 

Települési értékkataszter kötete ismerteti. 

I.4.1 Történeti településszerkezet 

A mai városszerkezet hosszú történeti fejlődés eredménye. Jelentős földrajzi és sajátos 

történeti tényező a Fehér-Körös egykori, a középkorban még élő, Zaránd és Békés megyét egymástól 

elválasztó főmedre, amely mai formájában, mint Élővíz-csatorna, kettészeli a várost.  

 

A város településszerkezetét alapvetően a terület földrajzi, geomorfológiai adottságai, a 

mindenkori vízfolyások és a magasabban fekvő szárazulatok helyei befolyásolták. A földrajzi 

viszonyok meghatározták a megtelepedés helyeit és a megközelíthetőségét, az úthálózatot, illetve a 

terület művelésének lehetőségeit, formáit, végső soron a település gazdasági jellemzőit is. 

A város térségében a Fekete-, a Fehér-Körös halad keresztül, illetve számos csatorna szeli át. 

A folyókkal szabdalt, sík területen elsődleges szempont volt az árvíz szempontjából biztos, 

magasabban fekvő területeken, árvizek esetén is kiemelkedő hátakon, szárazulatokon – sokszor 

szigeteken – való megtelepedés. A 18. századi csatornázásokig, illetve folyószabályozásokig a térséget 

a lápos és mocsaras területek uralták. Ebben az időben a vizek szabadon terültek szét a pusztán, óriási 

területeket borítva be. A város ezért a vízjárta területekből kiemelkedő hátakon jött létre, több apró 

település formájában. Ezt mutatja a mai város előzményének tekinthető középkori települések, illetve 

egyéb fennmaradt középkori emlékek, többnyire romok szórt elhelyezkedése. 

A városszerkezetben meghatározó, hogy a Körösök sokat változtatták a futásukat, ezért sok 

holtág, és meder szabdalja a város belterületét is, ami máig meghatározó pl. egy-egy utca 

nyomvonalában. A kelet-nyugati irányú Fehér-Körös ág, az Élővíz csatorna két részre osztja a 

települést, alapvetően meghatározva az egyes városrészek elhelyezkedését, szerkezetét. 
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Gyula elhelyezkedése a településhálózatban 

A közigazgatási határok alapján Gyula jelenleg is az egykori Fehér-Körös két partján 

helyezkedik el; kelet felől a mai országhatár, északról a Fekete-Körös medre, Sarkad és Doboz, 

nyugatról Békéscsaba és Szabadkígyós, délről pedig Kétegyháza és Elek határolják. 

Fő megközelítési irány Békéscsaba felől történik mind vasúton, amely a belterület északi 

határán éri el a várost, mind közúton, ami pedig déli irányból, az egykori postaút nyomvonalán vezet a 

városba. Ez az irány, a 44-es út jelenti északi irányból, Debrecen felől, nyugatról Kecskemét – 

Békéscsaba irányából, illetve délről, az Orosháza – Hódmezővásárhely – Szeged irányból is a 

kapcsolatot, mert a 47-es főút Békéscsaba előtt köt a 44-es főútba. 

A város történelmi kapcsolatai kelet felé, a Sarkad – Nagyszalonta – Nagyvárad, valamint 

délkeleti irányba Arad – Temesvár, illetve Déva felé az országhatár miatt átértékelődtek. 

A város viszonylagos elszigetelődésén az 1950-ben lezajlott közigazgatási átszervezés tovább rontott, 

melynek keretében a megye székhelyét – éppen a jobb közlekedési viszonyoknak köszönhetően – 

Gyuláról Békéscsabára helyezték. 

Történeti úthálózat elemei 

A földrajzi adottságokon túl a településszerkezet egyik legfontosabb jellemzői az úthálózat 

elemei. A közlekedés, az úthálózat kialakulását földrajzi és gazdasági-társadalmi tényezők határozzák 

meg. Földrajzilag Békés megye az Alföld szélén fekszik, a fontosabb utak irányát a közeli erdélyi 

hegyek jelentősen befolyásolták. A hegyeken átvezető utak azonban a Maros és a Sebes-Körös 

völgyében vezettek, egyik a megyétől délre, másik attól északra, tehát a fő kereskedelmi utak 

elkerülték, csak a megye széleit érintették. Délen Arad-Nagyszeben irányból az út a Maros völgyében 

vezetett, felhasználva a vízi közlekedést is; északon valamivel kedvezőtlenebb volt az átkelés a Király-

hágón az ország belsejéből Nagyvárad-Kolozsvár- Marosvásárhely-Brassó irányából161. A Körösök 

vidékén a folyók által sűrűn behálózott területen az ármentesítések előtt szabadon kanyargó vizek 

gyakori áradásaikkal lehetetlenné tették a közlekedés folytonosságát, nehézzé az utak kiépítését. A vízi 

közlekedés tehát fontos szerepet töltött be a területen162. 

Közúthálózat 

Gyulán és a megyében római utak nem lévén, a középkori országos jelentőségű utak – 

elsősorban a földrajzi adottságok miatt – elkerülték a települést, így az úthálózat kiépülését a 18. 

századtól követhetjük nyomon. Az Erdélybe vezető Pest-Szolnok-Szeghalom-Nagyvárad-

Gyulafehérvár-Brassó irányában haladó út Szeghalomnál érintette Békés megyét; az országos 

jelentőségű sóút a Maros völgyében vezetett Szegedre. A helyközi közlekedésre kisebb, sokszor 

időszakos utak vezettek egyik községből a másikba. 

Gyula megközelítésének, kereskedelmének és az azt szolgáló úthálózat kiépülésének 

szempontjából fontos esemény volt, hogy Harruckern János György 1723-ban vásárjogot szerzett, 

majd 1784-ben már hetipiac is működött a városban. A majorsági gazdálkodás, a kereskedelem 

fellendülése az utak fokozatos kiépülését tette szükségessé. 

Postaút 

Jelentős előrelépés volt a postautak hálózatának megszervezése. Az Erdély felől jövő 

kereskedelem biztosítása érdekében a töröktől visszafoglalt területeken postautat létesítettek a Buda – 

Arad – Nagyszeben vonalon, majd 1769-1770-ben felállították a postaállomásokat az Arad – 

Nagyvárad felé vezető úton; ekkor került a megye postája Simándról Gyulára.163 

                                                      
161 Czeglédi Imre: Békés megyei utak; Híd- és útépítő könyvek, Békéscsaba, 1986. 
162 Uo. 
163 Uo. 
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Békés megye 1799-es térképe a postautak ábrázolásával164 

A postaút nyomvonala megegyezik a mai Békéscsaba felől érkező 44-es útéval; a Bárdos-

hídon át érte el a piacteret, majd a mai Csabai úton és Vértanúk útján a Kapus-hídon át, a városon 

keresztül ment tovább a mai Városház utcán a Nagyváradi út, majd Sarkad felé. Meghatározó útvonal 

a Németvároson, majd az Aranyági szőlőkön keresztül, észak-déli irányban, Doboz felé futó út, amely 

a mai Ajtóssy Albert utat jelöli ki, illetve a Németvároson átvezető, kelet-nyugati tengelyű Jókai Mór 

utca-Scherer Ferenc út, mely rácsatlakozott a békéscsabai főútra. 

A főbb útvonalak többsége tehát megegyezett a mai utakkal; Gyula környékén alig változtak. 

 

Vízi utak 

A sokszor elhanyagolt, nehezen járható, illetve kevés számú szárazföldi út helyett meglehetős 

szívesen használták a vízi utakat. A Fehér-Körösön az Erdőhát faáruját úsztatták le Gyuláig, majd 

Békésig, az ún. Hajós-út kiásása után a Fekete-Köröst is bekapcsolták a vízi szállításba, s a vízi 

szállítás még a 19. században is fontos volt a megye kereskedelmében. Nagyváradtól Gyuláig vízen 

lehetett megtenni az utat.165 

Különös jelentőségűek a révek és hidak, melyek a távolsági útvonalak csomópontját alkotják 

és kedvező adottságaik miatt középkori, vagy még régebbi eredetűek. Meghatározói a települések 

úthálózatának. Gyulán általában fahidak biztosították a közlekedést, de a nagyobb forgalmú utakon 

„kőhidakat” emeltek, mint a Bárdos hídja és a Kő-híd/Kapus-híd. 1882-ben vetették fel a fahidaknak 

vasszerkezetű hidakká való átépítését.166 

Vasút 

Az 1858-ban megnyitott Szolnok-Arad közötti vasútvonal elkerülte Gyulát, mint 

árvízveszélynek fokozottan kitett területet. Majd csak 1871-ben nyílt meg a város életében nagy 

jelentőségű Nagyvárad-Szeged-Eszék-Fiume vonal, ami érintette a települést. Mivel a vonal Sarkad-

Szalonta-Nagyvárad irányába ment tovább, a város északi részén vezették, ahol 1869-ben a mai helyén 

jelölték ki a vasútállomást. Az épület a vasútvonal átadására elkészült. Megközelítésére ki kellett 

építeni a Sugár utat (ma Béke sugárút), amelynek építése a kisajátítások miatt 1874-ig húzódott. Az 

egykori Szent János árka helyén, az Aranyági szőlők területét keresztülvágva megvalósult 

                                                      
164 Mappa in ... Comitatu Békésiensi inter ... oppidum Gyula ac ... [S 12 - Div. XIII. - No. 335.] 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/5369/view/?bbox=9839%2C-9698%2C13448%2C-8251 
165 Uo. 
166 Gáll Imre: Gyula hídjai. Műemlékvédelem 13. (1969) 3. sz. 142-151. 

https://maps.hungaricana.hu/MOLTerkeptar/5369/
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/5369/view/?bbox=9839%2C-9698%2C13448%2C-8251
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városrendezési elem nagyban megváltoztatta az addig kialakult zárt városszerkezetet, új irányt nyitva a 

város terjeszkedésének. Mivel az állomás messze feküdt a városközponttól, a Sugárúton kezdetben 

lóvasút, majd keskeny-nyomtávú vasút vitte az utazókat a Belvároson keresztül Gyulaváriba. 

Összességében a vasút nagyban hozzájárult a 19. századi dinamikus városi fejlődéshez. 

A belterület fejlődése 

A török hódoltság előtti időkből a Vár maradt fenn, mint domináns, épített településalakító 

tényező. Gyula 17 századi visszavétele után a várost tűzvész pusztította el és csaknem teljesen 

elnéptelenedett. A Váron kívül csak a korábban törökök által használt fürdő, két mecset és minaret állt 

a mai Belváros, azaz Magyargyula területén. 

A 18. századi városfejlődés: 

A török kiűzése után 1715-ben szerveződött újjá a megye, amelynek központja ismét Gyula 

lett és maradt 1949-ig. Gyula, mint visszahódított terület, a királyi kamara igazgatása alá került, lakóit 

jobbára a várbeli rác és német katonaság alkotta. A magyar népesség 1712 után kezdett 

visszatelepülni: a katolikusok a templommá alakított mecset és a Fehér-Körös (ma Élővíz-csatorna) 

közötti területre, a református magyarok a templomként használt török fürdő és az akkori Kis-Körös 

közé.167 A mai város közvetlen előzménye tehát a Vár, illetve a mai Belváros területén a két templom 

körül kialakult városrész, mely 16. századi előzményekkel rendelkezik. 

 

Jelentős változást okozott a város életében, amikor 1720-ban gróf Harruckern János György 

szolgálataiért megkapta Gyulát és csaknem az egész vármegyét. A még a Várban lakó rác és román 

családokat kiköltöztette a Vártól északra lévő, a várárkon túli területre, ami a mai Románváros 

(Miklós-város) magja lett. 

A lakosság pótlására 1723-ban, majd fia az 1740-es években német családokat telepített a 

városba. Számukra a Belvárossal szemközti, Körös-ágaktól körülölelt szigetet jelölte ki lakóhelyül, 

megteremtve a mai Németvárost, vagy Józsefvárost. 1734-től 1857-ig két, önálló közigazgatású város 

élt egymás mellett: Magyargyula és Németgyula. 

A magyar lakosság is terjeszkedett, felekezet szerint külön városrészekbe tömörülve. A 

katolikusok a Fehér-Körösön (Élővíz-csatorna) túl dél felé, létrehozva a mai Benedek-várost; a 

reformátusok észak felé, az akkori Cigányváros területén létrehozva az Újvárost. 

Németgyula nyugati területére az 1790-es években román családok költöztek, majd átköltözve a Körös 

déli partjára, az 1864-ben épült Szent Paraszkeva görögkeleti templom központtal a létrehozták a Kis-

Oláhvárost. 

 

A város kiterjedésének változását, fejlődését jól szemlélteti az 1722-es birtoktérkép, az I. katonai 

felmérés térképe és Gyula mezőváros 19. század eleji belterületi térképének összevetése: 

                                                      
167 Implom József: Gyula város története; Gyula 1973. 
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(Plan und Prospekt Gyula 1722. MNL OL S 82 - No. 59.) 

 

 

I. katonai felmérés, 1783 (http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey) 

 

http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey
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Intravillanum Oppidi utriusque Gyula, 1807 (BéML, XV 1 a 121) 

Jól követhető a vízfolyásokkal szabdalt terület, melynek építkezéseit – más településekkel 

ellentétben – elsősorban a folyóágak szabták meg; ezekhez igazodtak a kialakult úthálózat elemei, 

melyek nyomvonala a folyókon való átkelési lehetőségekhez, a hidakhoz vezet. 

Az országos úthálózat elsősorban a település déli oldalán meghatározó, településalakító tényező. Már a 

18. századi térképeken azonosíthatóak a Békéscsaba felőli postaút, illetve Elek, Ottlaka, Pél felől 

érkező utak, amelyek a mai Csabai út, Kétegyházi út, Vértanúk útja csomópontban futottak össze a 

Bárdos-ér hídjához, majd ismét kettéágazva, közrefogva a piacteret – ma Kossuth tér – futottak a 

Magyarváros és Németváros központjai felé vezető hidakhoz: ma a Német-híd, ami a K. Schriffert 

József utcára vezet, és a Kapus-híd a Városház utca felé. 

Észak felé, Sarkad irányába vitt tovább a fő közlekedési útnak számító postaút, illetve ágazott 

ki belőle a Dobozi út Szolnok felé. 

Az egyes, a 18. század folyamán kialakult, ma is meglévő városrészek a középkori Vár és a 

Belváros 16. századi eredetű, kettős – hadászati és polgári – központja körül jöttek létre. Először, a 18. 

század elején, a magasabban fekvő területeket vették birtokba, mint nyugat felé a Németváros területe, 

észak felé az Újváros, illetve dél felé a Benedek-város, majd a Krisztina-város települt be. 

Nem koncentrikus körökben határozható meg a fejlődés térbeli vetülete, mert a város keleti 

határa felé a Körös-ágak közötti vizes, mocsaras terület a terjeszkedés gátja volt. 

Jelentős városalakító tényező volt a temetők helyének 18. század végi kijelölése. 

A 19. században kialakult városrészek  

A város mai képe nagyrészt az 1801-es tűzvészt követően alakult ki. Az elpusztult 

városrészeket, utcaszakaszokat újrarendezték, majd ezt követően építették újjá, meghatározva a 

történeti városmag máig fennmaradt településszerkezeti jellemzőit.  

A tűzvészt követően a kastély újjáépítésére érkezett Gyulára Cziegler Antal, aki ezután hat 

évtizeden át alakította, gazdagította a városképet. 
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A 19. század elején a klasszicizmus jegyében intenzív építkezések folytak városszerte, és a 

lakosság gyarapodásával a belváros területe fokozatosan beépült, helyt adva a központi igazgatás, 

kultúra, oktatás intézményeinek is. 

Jelentős változást jelentett a város életében Magyargyula és Németgyula 1851-es 

közigazgatási egyesülése, majd Gyula rendezett tanácsú várossá alakulása. 

A 18. század közepi települést jellemző városrészeket Dr. Scherer Ferenc írta le 

monográfiájában168: 

Magyarváros, mely négy részből állt 

 Vársziget a Vár és a kastély épületeivel 

 Belső város, melyet a Fehér-Körös és egy nagy kanyart leíró ága és a Szent János árka vette 

körül; 193 házzal és a kövezett Városház utcával és Nagyváradi úttal, melyek a postaút 

belvárosi részét képezték; 

 Fehér-Köröstől délre fekvő Ruca-város, vagy Benedek-város 378 házzal 

 Kisváros a Bárdos-értől délre, az aradi országút mentén 113 házzal 

Németváros két része 550 házzal: 

 Holt-Körös, a Fehér-Körös és a Szent János árka által körülhatárolt hosszúkás sziget 

 Oláhváros a Fehér-Köröstől délre a Bárdos-ér a Csaba felé tartó postaút között 

 

Kataszteri térkép, 1884. 

Újváros (korábban Cigányváros) 393 házzal, jellemzően magyar református lakossággal a Holt-Körös 

és a Nagyváradi út között 

Oláhváros 435 házzal a várároktól északkeletre a Nagyváradi út és a Körös között 

Az egyes városrészek központjában lévő kiteresedésen egy-egy templom áll, szervezve az ott élők 

mindennapi életét. 

 

Jelentős településszerkezeti és városkép alakító tényező a várost kettészelő Fehér-Körös, ma 

Élővíz-csatorna. Áradásai a 19. század közepéig többször elöntötték a várost. Az árvizek elkerülése 

                                                      
168 Scherer Ferenc Gyula város története II. 75-76.p. 
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érdekében lebontották a vízimalmokat és városszerte szárazmalmokat létesítettek. Az 1855-ös áradás 

utáni vízszabályozás során a Fehér-Körös vizét Gyulán kívül elvezették, de a következő aszályt 

követően zsilipek és töltések építése után a Nádor-malomcsatorna vizét ismét a régi mederbe 

engedték. Azonban így újabb árvizek pusztítottak, és a vizet ismét elvezették. Végül 1896-ban 

duzzasztó közbeiktatásával ismét összekötötték a Fehér-Körössel.169 Ma a mederben szabályozottan 

folyik az Élővíz-csatorna vize. 

A 19. század második felében városszerkezeti szempontból meghatározó volt az Alföldi vasút 

gyulai szakaszának és az állomás épületének 1871-es átadása, ami nemcsak gazdasági-kereskedelmi 

fellendülést hozott, hanem az északi városszélen felépült állomáshoz szükségszerűen megnyitott 

Sugárút meghatározta a város további fejlődési irányát, területeit. 

Déli irányban is terjeszkedett a város, a Szent István út mentén, majd a piactér déli oldalán az 

idetelepített katonaság számára laktanyák épültek az 1870-es években. Meghatározó a 19. században 

fokozatosan kiépülő kórház tömbje is, ami szintén a Szent István út mentén kapott helyet. 

A város kiépülését, fejlődését legjobban az 1884-es kataszteri térkép mutatja. Északon a 

Vártól északra futó folyóág kanyarulatáig, a Dobozi és a Sarkadi utak mentén, délen a piactérről 

induló Szent István utca mentén a mai Szent László utca és Laktanya utca vonaláig, illetve a 

Szentháromság utca helyén futó töltésig terjeszkedett. 

Századforduló fejlődése az I. világháborúig 

A századforduló gazdasági fellendülést és számos megoldandó problémát is hozott a város 

életébe, melyek településszerkezeti lenyomata máig megtalálható. A városiasodás jegyében a Belváros 

utcáinak burkolása, a belvizek elvezetése, a várost szétszabdaló folyóágak szabályozása, a nagy 

volumenű középületek, mint kórházak, iskolák, katonai- és kulturális létesítmények, vendégfogadó, 

mozgóképszínház, egyesületi épületek, bérházak, és nem utolsósorban gőzmalmok, üzemek építése 

jelentett fejlődést. A jelentős építkezések a mai városkép meghatározói. 

Városszerkezetileg a Sugárút kiépülése és a Göndöcs-kert megvalósítása a legjelentősebb 

változás. Új városrészek is létesültek a Fehér-Köröstől délre eső, már mélyebb fekvésű területeken: 

beépült a Krinolin-kert és a Galbácskert, Újvári, a vasúttól északra Máriafalva és Szentpálfalva. 

Az I. világháború után leszerelt katonák tömegesen telepedtek le a városokban, így Gyulán is, ami 

lakáshiányt okozott; végül megkezdődött a lakásépítés, és új városrészek keletkeztek. De mint Scherer 

Ferenc megjegyzi170: „Ezek telepítése (Máriatelep, Krinolinkert, Galbácskert) sem nevezhető 

szerencsés megoldásnak, részben az alacsony szint következtében, részint az árvízvédelmet szolgáló 

körgáton kívül való fekvés vagy a város belterületétől való nagy távolság miatt. Máriatelep 

létesítésével egy 1300 m hosszú, keskeny, árvízvédelem nélküli sávot csatoltak a városhoz …. még 

rosszabb a helyzet a Krinolin- és Galbácskertben, ahová a legszegényebb emberek kerültek.” 

Mindazonáltal kiemelendő a Krinolin-kert városszerkezeti szempontból egyedi, tervezett 

kialakítása. A mérnöki rendben létrehozott utcahálózat a terület központját jelentő kör alakú térre 

sugárirányban fut be, egyrészt megteremtve a területi alközpont létrehozásának a lehetőségét, másrészt 

a kastélykert szomszédságában az egykori vadaskertek, fácánosok úthálózati rendszerét idézi. 

A 20. század városfejlődése  

Az 1920-as, 30-as évek elsősorban a kulturális- és egyéb közintézmények építkezéseivel 

hagyott nyomot a városszerkezetben. De ahogyan Dr. Scherer Ferenc monográfiája II. kötetében írja:  

„A város fejlődés azóta, hogy felszabadult a földesúri hatalom alól, a véletlenre volt bízva. A 

középületek, ipartelepek minden előrelátás nélkül ott épültek, ahol éppen egy eladó ház vagy üres telek 

kínálkozott. Így került a több száz embert foglalkoztató kötő-szövőgyár a Megyeház utcába, a régi 

törvényszéki épület helyére; a tejszövetkezet telepe a Kossuth Lajos utca elejére. Legutóbb a 

képviselőtestület hozzájárult volna ahhoz is, hogy a Stéberl-féle húsfeldolgozó üzem a Belvárosba 

helyeztessék át. Ugyanakkor az új törvényszéki palotát az aranyági szőlőkben vágott Erdély Sándor 

úton, a gyufagyár közelében építették fel. Ugyanide került legújabban a polgári fiúiskola épülete, a 

rendőrség új székháza s a város központjától még messzebb a folyammérnöki hivatal és a 

gyermekmenhely. A törvényszéki palotával eltorlaszolták az Újváros három utcáját s az egész 

                                                      
169 Gyula városképi és műemléki vizsgálata Kézirat, VÁTI, Budapest, 1953. 
170 Dr. Scherer Ferenc Gyula város története II. kötet 431-432. p. 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

I. VIZSGÁLAT 

67. 

városrész fejlődését megbénították. A közkórház a város ellenkező végére, a főgimnázium a belső 

vásártérre került.” 

A II. világháború kitörésével megtorpant a város fejlődése. Később nagy jelentőségű döntés, 

amikor az Almásy család 1942-ben Tábor József ny. hitbizományi uradalmi titkár aktív 

közreműködésével Fürdő és Üdülő Részvénytársaságot hozott létre, amelynek célja a gyógyvízfúrások 

megkezdése, majd ennek sikere esetén egy fürdőegyüttes, a kastélyból pedig gyógyszálló kialakítása 

volt. 

A háború után a gyógyfürdő kiépítése, fejlesztése, a középkori vár feltárása mellett a Várfürdő 

akkor modern tömbjei jelentettek drasztikus változást. A tömeges lakásépítés a történeti 

városszövetben is megjelent; a legnagyobb roncsolást a Béke sugárút Élővíz-csatorna felőli, keleti, 

Németváros felé eső oldalának bontása jelentette. 

A város sziluettjében dominánsan jelentkezik a víztorony kimagasodó, a történeti városképhez 

kevéssé igazodó, ezért nem szerencsés tömege a Göndöcs-kertben. 

A legújabb, 21. századi kedvezőtlen változást főként a Várfürdő környékének túlépítése, 

a telekstruktúra fellazulása és a történeti léptéket meghaladó beépítések jelentik. A történeti 

városképet - az alföldi mezővárosokra jellemző - földszintes lakóépületek jellemzik, ebből az 

alacsonynak nevezhető beépítésből emelkednek ki hangsúlyosan az egyházi és középületek. A 20. 

század elején a Belváros peremén, a Béke sugárút belvárosi szakaszán meginduló emeletes 

építkezés még mindig nem haladta meg a középületek szintjét, nem vált általánossá. Ebbe a 

képbe mar bele markánsan a 20. század 70-es, 80-as éveinek többszintes építkezése, eltakarva 

ezzel a korábbi átlátásokat. Ebből következően a történeti városrészekben többszintes beépítés, 

lakótelep, lakópark létrehozása nem támogatható. 

 

I.4.2 Utcaszerkezet, telekszerkezet és beépítés 

Az egyes városrészek utcahálózati és telekszerkezeti rendszere, egymástól részben eltérő 

beépítési formái megfelelnek a fentebb részletezett városszerkezeti jellemzőknek, az egyes 

városrészek kialakulása földrajzi-történelmi-etnikai sajátosságainak.  

Az egyes városrészek sajátosságai 

Az egyes, máig fennmaradt belső városrészek létrejöttének időrendje Implom József térképe alapján 

 15. században a Vársziget 

 16 században a Magyarváros belső városrésze, a Belváros, melyet a Fehér-Körös és egy nagy 

kanyart leíró ága és a Szent János árka vette körül;  

 1720-as években az Oláhváros a várároktól északkeletre a Nagyváradi út és a Körös között 

 1720-as években a Németváros Holt-Körös, a Fehér-Körös és a Szent János árka által 

körülhatárolt hosszúkás szigete 

 1720-tól az Újváros (korábban Cigányváros) jellemzően magyar református lakossággal a 

Holt-Körös és a Nagyváradi út közötti területen 

 1720-as évektől a Benedek-város a Fehér-Köröstől délre  

 1790-től a Kis-Oláhváros a Fehér-Köröstől délre a Bárdos-ér a Csaba felé tartó postaút között 

 1800 körül a Kisváros a Bárdos-értől délre, az aradi országút mentén 

 1920-as években a Krinolin-kert, Galbács-kert, Máriafalva 

 

Sajátos, egymástól eltérő utcaszerkezetű városrészek a középkori eredetű Vársziget (itt kifejezett 

utcák csak a közelmúltban alakultak ki), a 16. századi előzményeket őrző Belváros és az Oláhváros. A 

többi városrész tervezett, szabályos utca- és telekszerkezetet mutat, kezdetben hasonlóan fésűs 

beépítéssel. 

Vársziget 

A Várszigetet a középkori erőd, a sáncok és árkok rendszere determinálja. Íves erődrendszere 

a várárok mentén települt Románváros/Oláhváros várhoz közelebb eső utcáin is követhető. A 

Vársziget két fő területrészből áll, a belső vár területéből és az egykori huszárváréból, ahol később a 

kastély épült fel. Zárt terület lévén, „klasszikus” utcahálózatról nem beszélhetünk. Területét a 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

I. VIZSGÁLAT 

68. 

védrendszert alkotó árkok, palánkok szabdalták, majd a kastély kiépülésével angolpark foglalta el. A 

II. világháború után a kastélyban zárt intézmény működött; a vár feltárásával és látogathatóvá 

tételével, valamint a várfürdő kiépülésével jött létre a várszigetet ívesen kettészelő Várkert utca.  

A Vársziget a település kiemelten védendő része; kialakulását, történetét, beépítését 

külön fejezetek részletesen tárgyalják. A Vársziget átgondolt rendezése, értékeinek a környezet 

mai eszközökkel való rendezése, a kiemelkedő jelentőségű részletek hangsúlyos bemutatása 

további átgondolt tervezést igényel. Az országos régészeti védelem és országos területi védelem 

(MJT) alatt álló terület határán - a Vársziget látványának, a minőségi beépítés érdekében – helyi 

területi védelemmel pufferzóna alakítható ki. 

 

Belváros 

A Belváros elnyújtott területének tengelyében a mai Élővíz-csatornával, illetve a területet 

északról határoló egykori Holt-Körös ág ívével párhuzamosan futó, a terület kiszélesedő végén V 

alakban szétnyíló és így kisebb, tölcséres tereket létrehozó fő közlekedési út a meghatározó. Ez ma az 

íves nyomvonalú Kossuth Lajos utca, ami kis teresedésből kétfelé ágazva a mai Megyeház utca és 

Városház utca nyomvonalát jelenti, melyek a római katolikus, illetve a református templom felé 

tartanak. A református templom előtti tölcséres tér, a mai Petőfi tér helyén volt a belső piactér.  

A Belváros utca- és telekszerkezete a keleti részén ma is az egykori folyóág kanyarulatát 

követi, majd a kiszélesedő területén az utcák legyezőszerűen kinyílnak. A városrészt a 18. század 

közepén még a Szent János árka zárta le – ami a mai Béke sugárút nyomvonala lett – ezért az utolsó 

házsor a közel észak-déli árokkal párhuzamos, belső utcáról nyílik, ami ma a Corvin utcának felel 

meg. Összességében a telekszerkezet szabályosságra törekszik, de a terület 16. századra 

visszavezethető utcahálózatát követve nem egységes. A városrész központját máig a római katolikus 

templom körüli tér, a mai Harruckern tér és az innen nyíló, református templom előtti Petőfi tér, az 

egykori Kispiac tere alkotja, a városközpont beépítése e terek köré szerveződik. A városrész 

központját alkotó terek, utcabővületek, utcaszerkezet fenntartása adja a városrész egyik 

karakterét. 
Az idők folyamán a Belváros beépítése változott legmarkánsabban. A kezdeti, feltehetően 16. 

századi megtelepülés mikéntjéről, sajátosságairól kevés információval rendelkezünk. Az elhagyott 

városban törökök telepedtek meg, dzsámit, türbét, minaretet és fürdőt építve, mely épületeket aztán a 

18. század első felében, a katolikus és református közösség épületeinek kialakulásával 

egyidőben elbontottak. Azonban feltételezhető, hogy az utcák mindenkor racionálisan kialakult 

nyomvonalai, azok iránya máig kontinuitást mutat. Ezzel, illetve a terület szabálytalan alakjával, a 

megtelepülés viszonylagos spontaneitásával egyaránt magyarázható az egykori folyóágak vonalához 

igazodó, többször elágazó, terekkel, tér-együttesekkel szabdalt útszerkezet és az ehhez igazodó, 

ívekhez és hegyesszögekhez idomuló telekszerkezet. Mivel a későközépkor településszerkezete nem 

ismert, a régészeti védelem fokozott figyelmet igényel. 

A 18. század eleji újratelepülés első ismert, 1722-ből származó térképe alapján, ami az egyes 

épületeket is ábrázolja, megállapítható, hogy a telkek osztása törekedett szabályosságra, de a beépítés 

viszonylag vegyes. A téglalap alaprajzú épületek állnak oldalhatáron, szabadon állóan, utcavonalon és 

előkerttel egyaránt. De a terület utcahálózata jellemzően a maival megegyező. 

A 19. század elején hasonló utcavonalak és telekstruktúra figyelhető meg; a beépítés 

szabályosabbá vált, jellemző az oldalhatáron, utcavonalon való építkezés. Már ekkor megfigyelhető a 

városiasodás a sok L alakú alaprajzú, utcavonallal párhuzamos épületrésszel bővülő házak, illetve egy-

egy nagyobb, tömböt lezáró épület megjelenésével. 
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A Belváros máig élő utcahálózata az 1801-es tűzvészt követő újjáépítéskor, szabályozáskor 

alakult ki.  

További fejlődési fázist mutat Halácsy Miklós mérnök 1859-es térképe. Jelöli a tégla, vályog, 

illetve fa anyagú épületeket. A Belvárosban ekkorra sok téglából készült, nagyobb, L vagy U alakú 

alaprajzú, belső udvart közrezáró, zártsorúvá váló épület jelent meg, közöttük az ekkorra létrejött 

középületekkel171, mint például a megyeháza, városháza, törvényszék, járásbíróság, postahivatal. 
A mai városképben is meghatározó Czigler Antal tevékenysége, aki az 1801-es tűzvész után, gróf 

Wenckheim Ferenc hívására került Gyulára, a kastély megújítására. Ettől fogva, mint építőmester 60 

éven át állt a Wenckheim család szolgálatában és számos gyulai épület fűződik a nevéhez. A Belváros 

mezővárosi sziluettjének megtartása az építési magasság szabályozásával garantálható. 

A városképet máig meghatározó beépítés következő fázisa a 19. század vége - 20. század eleje 

időszakára tehető, amikor a vasútállomást a városközponttal összekötő Sugárút létrejött, majd két 

oldala kiépült; csatlakozott rá a mai Árpád (előtte Magyar) utca, biztosítva a városközponttal való 

közvetlen kapcsolatot, illetve felépültek a várost meghatározó újabb középületek. A városközpontból a 

falusias jelleg végleg kiszorult, a zártsorú beépítés vált jellemzővé. A 19. század elejének klasszicista, 

majd a későbbi évtizedek romantikus-historizáló épületei váltak jellemzővé. A lakóépületek általában 

földszintesek, azonos párkány- és gerincmagasságukkal harmonikus utcaképeket alkotva. 

Kiemelkednek a középületek nagyobb, magasabb tömbjei, melyek a 19-20. század fordulóját jellemző 

szecessziós jegyekkel kiegészülve adják a városközpont építészeti gazdagságát. Általában a 

hangsúlyos elhelyezkedésű sarkokra, a teresedéseket lezáró telkekre kerültek a nagyobb, többszintes 

épületek, mint például a Békés-megyei Takarék épülete. A kisebb, szűkebb lakóutcák megőrizték 

egységes, kisvárosias jellegüket, mint például a 48-as utca, vagy az Árpád utca. 

A Belvárost meghatározó utcák: 

A Megyeház, a Városház és a Kossuth utcák 

A Belváros legrégebben kialakult nyomvonalú utcái, ezek mentén sorakozik a város életét 

meghatározó közintézmények nagy része. Az íves nyomvonalú Kossuth Lajos utca, amely ma is az 

egykori folyóág kanyarulatát követi, az egykori postaút városon belüli szakasza, feltehetően a 16. 

századi városszerkezet lenyomatát őrzi. Kis teresedést követően belőle kétfelé ágazva fut a Megyeház 

utca és Városház utca a római katolikus, illetve a református templom, illetve utóbbi a történeti 

városszerkezetben jelentős szerepet betöltő Kapus-híd felé. A Belváros kiszélesedő területén az utcák 

legyezőszerűen kinyílnak, terek láncolatát hozva létre. A református templom előtti tölcséres tér, a mai 

Petőfi tér helyén volt a vásártér, az Erkel téren lévő egykori Kispiactérhez kapcsolódva. A terület 

később Séta tér volt; parkosították, majd 1893-ban területén artézi kutat létesítettek. 

                                                      
171 Gyula városa belterületének kisebbített térképe Készítette Halácsy Miklós, 1859. BéML XV 1 a 38 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/38/view/?bbox=1837%2C-6377%2C9056%2C-3481 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/38/view/?bbox=1837%2C-6377%2C9056%2C-3481
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Az utcák mai, végleges formájukat az 1801-es tűzvészt követő városrendezés során nyerték el. 

A Kossuth utcát 1854-ben fásították. Jellegét a közel egykorú, zártsorúan épült földszintes, klasszicista 

– romantikus – historizáló épületsor határozza meg. Egyes épületeivel az Értékkataszter munkarész 

foglalkozik. Az utcák beépítési módjának, a földszintes, zártsorú elrendezésnek, az utcahatáron 

álló házak sorának megtartása adja a Belváros arculatát. Ebből emelkednek ki az egyházi és 

középületek, illetve a 20. század fordulójának gyárépülete. A középületek hangsúlya 

megtartandó, a földszintes lakóházak elrendezése adhatja az új beépítések paramétereit. 

Harruckern tér 

A Belváros legjelentősebb, központi elhelyezkedésű tere a Harruckern tér, közepén a belvárosi 

római katolikus plébániatemplom, a Nádi Boldogasszony templom 1775-77 között épült műemlék 

épületével. A terület a város magasabban fekvő, korai beépítésű részeihez tartozik; az 1722-es térkép a 

központi téren már katolikus templomot ábrázol. 1867-ben ide helyezték a Kispiactérről a napi piacot, 

majd 1929-ben parkosították. A terek láncolata történeti értékű épületek által alkotott térfalaikkal 

a városközpont kiemelkedő jelentőségű, védendő területe. Ez a térláncolat az Élővíz-csatorna 

természeti értékeivel, a csatornapart beintegrálásával tovább fokozható, egysége megteremthető. 

Élővíz-csatorna 

A városon keresztülfolyó Fehér-Körös, majd Élővíz-csatorna évszázadokon át meghatározta a 

város életét, gazdaságát, de településszerkezetét is. A folyó többszöri szabályozás után nyerte el mai 

kialakítását. Hídjai a középkortól kezdve meghatározták a település közlekedési irányait, legtöbbjük 

máig használatban lévő, védettséget élvező műszaki létesítmény. A Városi Szépészeti Bizottmány 

1868-ban kezdett foglalkozni a partok rendezésével, fásításával, sétaút kialakításával. 1879-ben 

partján fürdőház épült, amit bővítettek, aztán 1914-ben elbontottak. A part két oldalára 1923-28 között 

ültettek szomorúfűzeket és kosárfűzeket. Városképet meghatározó, természeti és épített elemeiben 

is védendő terület. További rendezése, az épített örökséggel egységes szemléletben történő 

fejlesztése javasolt. 

Béke sugárút 

A területet lehatároló Béke sugárút megjeleníti a városközpontot jellemző sokszínűséget. Az 

egykori Sugár út megnyitását az Aranyági szőlők területén keresztül 1871-ben határozta el a város, a 

megépülő vasútállomás legkedvezőbb megközelítésének biztosítása érdekében, az egykori Szent János 

árka nyomvonalán. Megépítése 1874 tavaszán kezdődött, először makadám kő burkolattal. A 

vasútállomástól Gyulavári felé induló, a Sugárúton végigmenő kisvasút (keskenyvágányú helyiérdekű 

vasút, kezdetben lóvasút) bonyolította a forgalmat 1906-tól 1961-ig. Az út két oldalát szegélyező 

telkek fokozatosan épültek be, először a belvároshoz közelebb eső szakasza zártsorú, városias 

jelleggel, majd kifelé, a vasútállomás felé a városra jellemző utcavonalra épült, tégla kerítések és 

kapuk által tagolt, lazább beépítéssel, míg az állomáshoz közelebbi szakaszán már nagyméretű 

telkeken szabadon álló, egymást váltogatva utca vonalára, illetve hátrább húzva épült villaépületekkel. 

A széles, fasorokkal szegélyezett sugárút kialakítása megfelelt a 19. század végi legkorszerűbb 

városépítészeti törekvéseknek, mint az a pesti Andrássy út, vagy a szegedi sugárutak kialakítása volt. 

A történeti épületállomány a historizmus, illetve a szecesszió stílusjegyeit hordozza. A földszintes, 

magastetős, hézagosan zártsorú – utca vonalán álló és az utca vonalától hátrább húzott - beépítés az 

épületek közötti, az utcának ritmust adó kapukkal, kerítés szakaszokkal, karakterhordozó 

jellegzetesség, városképi jelentőségű, megőrzendő. A villaépületek és kertjeik szintén értékes 

urbanisztikai elemek. 

A történeti jelleget az 1950-es évektől több ütemben történt bontások és újabb beépítések 

szakaszosan megszakítják, mint például az utca belváros felőli nyugati, vagy az állomáshoz közeli 

keleti oldal lakótelepi beépítése. 

A városkarakter megőrzése szempontjából összefüggő térfalat alkotó történeti épületei 

értékesek, bontás csak indokolt esetben, beépítés csak a meglévő elrendezésnek megfelelően 

elfogadható, emeletráépítés, tetőtérbeépítés, a tetősík látványának megbontása napelemmel, 

„kutyaóllal”, illetve az utca felé nyitott tetősíkban fekvő ablakokkal sem ajánlott. A történeti 

kerítések, kapuk, valamint az ablakszerkezetek felújítandóak, szintén megőrzendőek. 
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Göndöcs-kert 

A Béke sugárút keleti oldalán meghatározó városszerkezeti elem a Göndöcs-kert. Létrehozását 

a Holt-Körös medre mentén, a terület rendezése és közkert alapítása céljából Göndöcs Benedek 1884-

ben indítványozta. A kisajátításokkal, földmunkákkal, majd kertészeti rendezéssel járó munkák 

nyomán 1886-ban adták át a Népkertet. 1888-89-ben megépült a Pavilon, majd 1895-ben a megyei 

múzeum, majd művésztelep, ma képtár épülete. A területet többször bővítették. Közelmúltbeli 

helyreállítása után rendezett, értékes növényállománnyal rendelkező, védendő zöldterület. Észak-keleti 

részén áll a Víztorony meghatározó, városkép szempontjából nem szerencsés tömege és az újabb 

Városi Tornacsarnok. A Pavilont erősen átalakították, a múzeum épülete kortárs bővítéssel egészült ki. 

A Göndöcs-kert további beépítése nem javasolt, mint városi pihenőhely, rekreációs zöld terület, 

szabadidő eltöltésére alkalmas terület a városi örökségbe beintegrálást igényel. 

Árpád utca 

Az Árpád utca jellegzetes, kétoldalt fasorral övezett, jellemzően földszintes, hézagosan 

zártsorú beépítésű utca. 1715-ben a Gyulán megtelepedő református magyarok lakóhelye, az 

újratelepült város egyik legrégebben lakott területe. A városkarakter szempontjából fontos az utcakép 

jellegzetességeinek megőrzése. Legrégebbi része, amely a városközpont felől indul, a 19. század eleji 

beépítést őrzi klasszicista épületeivel. Középső szakaszát az 1860-as évekre jellemző romantikus, a 

Béke sugárút felőli részét, amelyet 1891-ben nyitottak meg, a 19-20. század fordulójára jellemző 

historizáló homlokzatú épületek alkotják. A földszintes, magastetős, hézagosan zártsorú beépítés az 

épületek közötti, az utcának ritmust adó kapukkal, kerítés szakaszokkal, karakterhordozó 

jellegzetesség, városképi jelentőségű, megőrzendő. 

A városkarakter megőrzése szempontjából a napelemek utcáról látható elhelyezése, az 

emeletráépítés, tetőtérbeépítés „kutyaól”, illetve az utca felé nyitott tetősíkban fekvő ablakokkal 

sem ajánlott. A történeti kerítések, kapuk, valamint az ablakszerkezetek felújítandóak, 

megőrzendők. 

Klasszicista épületek: 13., 6. (átalakítva, a M-i védelem megszüntetve), 3. (Kliment-ház, M II.) 

Romantikus épületek: 20., 7., 2. 

Historizáló épületek: 26., 19., 12., 9. 

Jókai Mór utca, illetve Scherer Ferenc út 

A Jókai Mór utca és Scherer Ferenc út az egykori Magyar- és Németgyulát összekötő, kelet-

nyugati irányú főutca, volt Szarvas, illetve a 19. század végén Fő utca, amely a belvárosi, az egykor 

magyarvárosi Erkel Ferenc térről induló és a németvárosi Apor Vilmos – volt Templom tér – térig, 

majd a Szent József temetőig futó, a mai napig a városszerkezetet meghatározó elem. A két városrészt 

elválasztó Szent János árka hídján keresztül vezetett Magyarvárosból Németvárosba, és összekötötte a 

két városrész központját, a két katolikus templom körül létrejött teret. Tengelye az Élővíz-csatornával 

közel párhuzamos, a Béke sugárútra merőleges. A város településszerkezetileg egyik 

legmeghatározóbb nyomvonalú, különböző városrészeket összekötő, különböző karakterű útja. 

Nyomvonala a magyarvárosi szakaszán a 18. század elején már azonosítható172; ami a Szent János 

árkán átvezető híddal kijelölte Németváros későbbi tengelyét. 

A Szarvas utca nevet a Corvin utca sarkán álló, 10. számú házban volt Szarvas kocsmáról 

kapta. Jelentőségét mutatja, hogy Németgyulán az egykori Kulcs kocsma (Jókai utca 14.) és a Nap 

kocsma, majd iskola épülete is a Jókai utcában, annak Apor Vilmos téri sarkán található. Szemközt áll 

a 18. századi Máriás-ház. 

Karakterét a mai Harruckern tértől a Béke sugárútig kisvárosias, földszintes, utcavonalon álló, 

zártsorú beépítésű, klasszicizáló, a Béke sugárút sarkán szecessziós, többemeletes házak adják. Egy-

egy újabb beépítés töri meg az utcaképet. 

A Béke sugárúttól a Szent József temetőig tartó szakasz adja az egykori Németváros tengelyét. 

A Béke sugárút torkolatánál az újabb, lakótelepi beépítést követően földszintes, klasszicista, illetve 

historizáló épületek sorakoznak az utcavonalon zártsorú rendben, amit az Apor Vilmos tértől kifelé 

kétszárnyú kapuk és tömör kerítésszakaszok törnek meg, rálátást biztosítva az utcával párhuzamos 

                                                      
172 Plan und Prospekt Gyula [S 82 - No. 59.] 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/29768/view/?pg=0&bbox=2267%2C-6497%2C8482%2C-2959  

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/29768/view/?pg=0&bbox=2267%2C-6497%2C8482%2C-2959
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gerincű nyeregtetőket lezáró, téglával szegélyezett oromfalakra. A temető felé közeledve több az 

átépült, illetve a földszintes, utcavonalon álló beépítésből „kilépő” épület. Az utca kétoldali fasorral 

szegélyezett, téraránya kedvező. Jellegzetes beépítése, a térfalait alkotó épületek tömege, 

tetőformái, történeti részletei védendőek. 

Ajtóssy Albert utca 

A Jókai Mór utcára merőleges, a Béke sugárúttal párhuzamos, a város észak-déli forgalmát 

levezető, már a 18. században kialakult főút. A Németváros észak-déli tengelyű fő közlekedési 

útvonala, mely a 19. század végére jelentős részben zártsorú beépítésben álló polgárházakkal 

szegélyezetté vált. Az utcán végigmenő, azt károsító forgalom az elköltözést, az új beépítések utcától 

való elszigetelését, a lakóépületek „befelé fordulását” eredményezi. Az utca fásítása a belső szakaszon 

bokorszegéllyé alakult, mely szintén karaktervesztést eredményezett. Az utca forgalmának 

csökkentésével, revitalizációval a régi karakter visszahozható, visszahozandó, különös tekintettel 

az Apor Vilmos teret szegélyező történeti épületekre. 

 

Németváros 

A Jókai utca átvezet a Németváros területére. A középkorban lakatlan, Belvárossal szemközti, 

északról a Holt-Körös, délről a fehér-Körös, ma Élővíz-csatorna, kelet felől pedig a Szent János árka, 

ma Béke sugárút által határolt, a 18. század elejéig dinnyéskerteknek és kukoricásnak használt sziget 

beépülése az 1720-as évektől zajlott. Az 1723. évi 103. törvénycikk lehetővé tette német telepesek 

betelepítését, akik ezt követően két hullámban érkeztek a megyébe, illetve Gyulára. Az első nagy 

telepítési hullám a lakosság pótlására az 1720-as években Harruckern János György megbízásából 

zajlott, míg a második nagyobb létszámú betelepítésre – a pestist követően - az 1740-es években, 

Harruckern Ferenc idejében került sor.173 Harruckern János György a mai Józsefváros területét jelölte 

ki a telepesek számára. Józsefvárost megalakulásával 1734-től 1857-ig két, önálló közigazgatású város 

élt egymás mellett: Magyargyula és Németgyula. 

A Németváros beépítése, az utca- és telekszerkezet kialakulása a 19. század elejére tehető. A 

Szent János árkán átvezető híd, mely a szigetet a Belváros területével összekötötte, illetve a sziget 

nyugati csúcsa között húzódó, a Jókai (egykor Szarvas) utca folytatásaként kitűzött főutca adja a 

településrész tengelyét. A gerincútra merőleges 9 mellékutca szabályos, hosszú, téglalap alakú 

tömbökre osztja a területet. A tervszerű telepítéskor kijelölték a városrész központját alkotó templom 

helyét és az azt körülvevő teret. A mai Apor Vilmos téren állt a községháza, az iskola a kántorlakással, 

a Nap-kocsma. A teret földszintes, az 1801-es tűzvészt követően épült, utcavonalon álló épületek 

veszik körbe. Kivétel a Máriás-ház, mely egyedüliként a 18. századból maradt fenn, képet adva az 

akkori, a térképek tanúsága szerint is fésűs beépítési módról.  

                                                      
173 Scherer Ferenc: Gyula város története 1. Gyula, 1938. 280-281. 
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Az Apor Vilmos teret 1929-ben parkosították; ma is a terület várostörténeti értékű központja. 

A Németváros tervezett voltát mérnöki utcahálózata, a tömbjeire jellemző szabályos 

telekszerkezete, egységes beépítési módja jellemzi. Az 1801 után kialakult állapotot tükrözi az 1859-

es Halácsy Miklós-féle térkép. A központot alkotó tér és a fő utca (ekkor Szarvas utca) Belváros 

irányába futó szakasza mentén láthatóak tégla anyagú, L alakú alaprajzú, zártsorúvá váló épületek 

sora. A városrészre egyébként az utcavonalon, oldalhatáron álló épületek alkotta fésűs beépítés a 

jellemző. A házak vályog anyagúak, hosszúkás, téglalap alaprajzi formával, ami a sorolt 

helyiségkiosztás következménye. Hossztengelyük az utcavonalra merőleges; érdekes megfigyelni, 

hogy ez az építési mód a Fő utca mentén is érvényesül, vagyis a Fő utca utcaképét nem az oromzatos 

homlokzatok sora, hanem az épületek oldalhomlokzata alkotta. Ezt az építési módot mára 

egyedüliként őrzi a Máriás ház a Jókai Mór és a K. Schriffert József utca sarkán! Az épületről 

leolvashatóak a lakóház fejlődési, bővülési fázisai, a belső oldalhomlokzat elé utólagosan megépült 

tornác, az oromzatos homlokzatképzés, a nyílásarányok, tetőforma stb. A karakterhordozó épület 

rendkívüli értéket hordoz, hiteles helyreállítása, lehetőség szerinti érintetlenül való megőrzése 

egyedisége, pótolhatatlan várostörténeti jelentősége miatt javasolt.174 

Gyula 1884-es kataszteri térképe szerint lassan indult meg a városrész kisvárosias jellegű, 

zártabb utcavonalat képező átalakulása. Főként a fő utca mentén bővültek az épületek L alakú 

alaprajzi formájúvá, ezzel az addig utcavonalra merőleges gerincű nyeregtetők utcavonallal 

párhuzamos gerincűvé változtak, a homlokzatok klasszicizáló – historizáló jelleget kaptak. A 

hézagosan zártsorúvá váló beépítés hangsúlyos elemei a kapuk, melyek részben az utcától az 

oldaltornácra vezetnek, részben az épített kapubálványok közötti kocsikapuk. Jellegzetesek a kapuhoz 

csatlakozó, sokszor tömör kerítések. Az utcákon haladva a hézagosan zártsorú beépítés miatt láthatóvá 

válnak az utcai épületszárnyak nyeregtetőit lezáró hatalmas falazott oromzatok és a belső – általában 

falazott, pilléres, ritkább esetben fa szerkezetű, fűrészelt díszítésű – tornácok, melyek jellemzőek a 

városképi karakterre. Egyedi értékeit az Értékkataszter munkarész tartalmazza. 

Oláhváros 

A Románváros/Oláhváros kialakulása a 18. század elejére tehető, amikor 1720-ban gróf 

Harruckern János György szolgálataiért megkapta Gyulát és a még a Várban lakó rác és román 

családokat kiköltöztette a Vártól északra lévő, a várárkon túli, a Nagyváradi út és a Körös közötti 

területre, ami a mai Románváros (Miklós-város) magja lett. 

A Románváros utcahálózati rendszerét a Vársziget, a középkori erőd, a sáncok és árkok 

rendszere determinálja. Íves rendszere a várárok mentén települt Románváros várhoz közelebb eső 

utcáin követhető. A településrész a sajátos, a város többi részétől eltérő, halmazos beépítéssel, a 

tömbbelsőkbe épült házak feltárását szolgáló kisebb közök kialakulásával egyedi településszerkezetű. 

                                                      
174 Lásd Antal Anna: Máriás-ház. Építéstörténeti tudományos dokumentáció. 2018. 
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A talán az ősi, nemzetségi (ún. hadas) településrendet őrző terület sajátos, a város többi részétől eltérő 

halmazos beépítési módja a Vártól távolodva, észak felé egyre rendezettebb formát ölt. 

A városrész épületállománya vegyes, nagyrészt átalakult. Egyedi értékeit az 

Értékkataszter munkarész tartalmazza. A Várszigettel érintkező területén a hadas utcaszerkezet 

mindenképpen megőrzendő karakter. 

Újváros és Benedekváros 

A magyar lakosság a Belváros beépülésével terjeszkedett felekezet szerint külön 

városrészekbe tömörülve. A katolikusok a Fehér-Körösön (Élővíz-csatorna) túl dél felé, létrehozva a 

mai Benedek-várost; a reformátusok észak felé, az akkori Cigányváros területén létrehozva az 

Újvárost a Holt-Körös és a Nagyváradi út közötti területen. 

A városrészek utcahálózati rendszere a folyóágakhoz és a történetileg kialakult utak 

nyomvonalához igazodva, de tervezett módon jött létre. A városrészek karaktere illeszkedik a Gyulán 

kialakult városképhez, önállóan elkülöníthető jellegzetességek nem határozhatók meg. Az egyedi 

értékeket az Értékkataszter munkarész tartalmazza. 

A beépítés jellegzetességei 

A természeti környezet és az ehhez idomuló folyóvíz- és úthálózat determinálja a település 

történeti szerkezetét és beépítési módját. A város mai képe azonban nagyrészt az 1801-es tűzvészt 

követően alakult ki.  

A településközpontra inkább a zártsorú beépítés jellemző. Ezen a területen túl is megindult 

azonban a beépítés megváltozása fésűsről hézagosan zártsorúra, csak a kaput vagy kisebb kerítés-

szakaszt hagyva szabadon. Ezzel a régebbi, falusias beépítés váltott kisvárosiasra. Az oromzatos 

épületek kibővültek az utcavonallal párhuzamos szárnyakkal és zárják az utcavonalon a 

homlokzatokat. Mindezzel az építészeti arculat is megváltozott. Míg a fésűs beépítésű épületek 

oromfala fordul az utca felé és kerítéssel, kapuval csatlakozik a szomszéd épülethez, falusias karaktert 

kölcsönözve az utcaszakasznak, addig a zártsorúvá vált épületek utcai homlokzatai is átépültek, 

historizáló, vakolatarchitektúrával díszített homlokzataikkal kisvárosi megjelenést kölcsönözve 

környezetüknek. A falusias beépítés szép példái állnak még például az Élővíz-csatorna déli partján; a 

kisvárosi utcaképre szép példa az Apor Vilmos tér környéke. 

Legáltalánosabb, a lakóházakon is megfigyelhető a klasszicizmus, illetve a historizmus hatása, 

a századfordulón, vagy a 20. század legelején épült lakóházaknál sokszor szecessziós elemekkel, 

részletformálással. 

Különlegesek a Béke sugárút mentén a 19-20. század fordulójának villaépületei, melyek az 

utcavonalon álló lakóházakkal váltakozva, nagyobb, parkosított telkeken szabadonálló beépítésben 

épültek. 

Jellegzetesség, hogy az egyes városrészek központját a templom és a körülötte kialakult tér 

adja. 

Összességében megállapítható, hogy az egyes városrészekben hasonló elrendezésű 

lakóépületeket találunk. Az utcaszerkezetben fedezhetők fel eltérő vonások – míg a Belvárosban 

a 15-16. században kialakult utcaszerkezet, csomópontok tetten érhetők, a Románváros egyedi, 

közökkel tagolt, halmazos szerkezetű, a Németváros szabályos elrendezést mutat – de az egyes 

lakóépületek típusait, területi eloszlásukat tekintve a város egységes képet mutat. Az egyes 

nemzetiségek 18. századi építkezési módját nem ismerjük, az egyes városrészekben – a 

németvárosi Máriás-ház kivételével – nem maradtak fenn korai lakóépületek. Az egyes 

típusokra csak következtetni lehet. Építőanyag tekintetében mindenhol a terület adottságaihoz 

voltak kénytelen alkalmazkodni, így az anyaghasználat azonos, nem találhatók karakterisztikus, 

az adott nemzetiségre utaló építési anyagok, vagy építészeti elemek. 

Külterület 

Tanyák kialakulása 

 

A tanyás térségek Magyarország, főként az alföldi mezővárosok, sajátos külterületi települési 

formái. 
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Gyula külterülete három jellegzetes tájegységre osztható fel. Északon mélyfekvésű, 

árvízveszélyes területek találhatóak nagyobb erdőfoltokkal, délen, főleg a Körös Maros Nemzeti Park 

területén és szomszédságában füves puszták, közöttük, a belterülettől délre és nyugatra tanyás térségek 

helyezkednek el.  

A város területe a Körösök völgye és a Maros hordalékkúp határán helyezkedik el, 

északi része a Körösök süllyedékére, déli fele a Békés-Csanádi-löszhát területére esik. A 

külterület nagy része hajdan a Körösök és mellékvizeik árterülete volt. A tájat nagykiterjedésű 

nádasok, mocsarak, rétek, erdők uralták. A szántóföldi növénytermesztés elterjedésének a kedvezőtlen 

természeti adottságok, mint az időszakos áradások, pangó belvizek keletkezése, nehezen művelhető, 

rossz vízelvezető képességű talaj, szabtak gátat. A 18. században főként a külterjes állattartás volt a 

jellemző, amikor a tanyák előzményének tekinthető szállások létrejöttek. 

Az 1800-as években megindult folyószabályozások, lecsapolások lehetővé tették a külterület 

nagy részének művelés alá vonását, minek következtében a szántóföldek aránya ugrásszerűen 

megemelkedett. A szántóterület növekedésével, a legelők messzebb tolódásával és a telkes jobbágyok 

számának emelkedésével kialakult a szállásokból a határban épített tanyák száma.175 

Mivel a várostól északra – északkeletre fekvő területek továbbra is vízjárta területek voltak, a 

földrajzi adottságok miatt a tanyák a belterülettől délre alakultak ki a 18. század közepétől, egy-egy út, 

dűlőút vagy vízér két oldalán, bekötő úttal elérhetően, egymástól 2-300 m-re sorakozva. A tanyák 

többsége „foltokban”, a határban szétszórtan jöttek létre a magasabban fekvő pontokon, a Farkas-

halomtól a Körös-csatornáig. 

A tanyás térséget majorságok tarkították, mint például a mára elpusztult, egykori Szent 

Benedek major. 

 

A tanyák elhelyezkedésének módjai: 

  
 

tanyautca dűlő derekán szétszórt tanyák176  tanyasor az Eleki út mentén 

Az Eleki út menti tanyasor jól reprezentálja a tanyák elhelyezkedését 

Az Eleki út mentén 4-5 km hosszon kb. 30-40 tanya helyezkedik el egymástól 2-300 méterre. 

Az úttól 300-400 m hosszú bekötőút vezet a tanyákig a szántóföldön keresztül, a tanyák körül 

általában kisebb rét található. A 19. század első felében létrejött tanyás térség. 

                                                      
175 Becsei József Békéscsaba, Békés, Gyula és tanyavilágának településmorfológiája; Akadémiai Kiadó, Budapest 1983. 
176) Ando György: A békéscsabai tanyák Békés Megyei Múzeumok Közleményei 21. Békéscsaba, 2000. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BEKE_BMMK_21/?pg=182&layout=s 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BEKE_BMMK_21/?pg=182&layout=s
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Tanyautca és szórt tanyák Farkas-halom környékén az 1884-es kataszteri térképen; kiemelve a ma is 

meglévő épülethelyeket 

A tanyák a mezővárosok sajátos településszerkezeti elemei. A 19. században a zárt 

településsel együtt alkotott egy települési-gazdálkodási egységet, azonban a 20. század elejétől, az 

egység bomlásától szórványokká váltak177, vagyis a város és a tanya funkcionálisan úgy vált szét, hogy 

a tanyák a város közigazgatási területén belül maradtak (nem alkottak külön települést). 

 

Az Eleki út mentén máig fennmaradt, szórt elhelyezkedésű tanyasor létrejötte is a 19. század 

közepére datálható. Míg a kataszteri térkép még tanyánként 1-1 épületet ábrázol, addig ma a tanyák 

több – lakó és gazdasági – épületből állnak, melyek közel négyzetes, fákkal övezett tanyaudvaron 

találhatóak. 

Az épületek tégla vagy vályogfalúak, vakoltak, nyeregtetősek, sokszor kontyolt nyeregtetővel, 

ritkábban sátortetővel. Cserépfedésűek, oromfaluk jellemzően faburkolatú. Fa nyílászárók, gerébtokos 

ablakok jellemzőek. 

 

A tanyák nagy része a II. világháború után TSZ használatba került. 

Mára túlnyomó többségük átépült, elpusztult. Ezért – bár új tanyák létrehozása nem cél 

– a meglévők sajátos településszerkezeti elemekként való védelme, hasznosítása, megőrzése 

javasolt. 

I.4.3 Jellegzetes utcakép 

A településre jellemző épülettípusok határozzák meg a város karakterét, magukon 

hordozva építési idejük, elhelyezkedésük, funkciójuk jellegzetességeit. Az alábbiakban 

                                                      
177 Becsei 21.p. 
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összefoglaljuk a legfontosabb, Gyula mai arculatát meghatározó, történeti értékkel bíró, 

védendő épülettípusokat. 

Lakóépületek: 

Nem tudjuk, hogy a jellemzően lakóépületekből álló Németváros, az Újváros, illetve a 

Köröstől délre elterülő, szintén szabályos szerkezetű Kisváros épületei mennyiben voltak eltérőek a 

19. század elején, s vajon tükröződtek-e rajtuk a nemzetiségek sajátos építési szokásai. 

A Németváros Belvároshoz közelebb eső részén – a németvárosi templom és a Szent János-árka 

közötti területen – megfigyelhető a Belvároshoz hasonlóan, hogy a tömbök sarkán álló épületek L 

alaprajzi elrendezésűek, nagyobbak, vagyis városiasabb kialakításúak. Érdekes ugyanakkor, hogy a 

lakóházak nem a Németváros gerincét jelentő Fő utcára fordulnak oromzatukkal, hanem a merőleges 

mellékutcák felé. A Fő utcára az épületek hosszú oldalhomlokzatai néznek, ahogyan ezt – mára 

egyedüliként – a Máriás-ház esetében megfigyelhetjük: 

Az 1859-ben, Halácsy Miklós mérnök által készített térkép is arról tanúskodik, hogy a város 

lakóingatlanjai közel azonos méretűek, túlnyomó részben szabályos kiosztásban, beépítésük továbbra 

is rövid – feltehetően oromzatos – homlokzattal utcavonalon, a telek mélységében oldalhatáron álló, 

fésűs elrendezésű. A tetők gerince az épület hossztengelyével párhuzamos, utcavonalra merőleges lett. 

 

A lakóházak anyaga többségében vályog; a Belváros nagyobb, zártsorúan álló épületei 

téglából készültek, és a tégla épületek a központ környezetében szintén kezdtek elterjedni. Például a 

Városház utca, Megyeház utca, a Templom tér és az innen induló Szarvas utca mentén. Továbbra is a 

tömbök saroképületei a leghangsúlyosabbak.  

A Belvároshoz közelebb eső területeken megfigyelhető a fésűs beépítésű hosszú házak 

utcavonalon L alakúvá bővülése, amivel együtt járt az utcai tömb tetőgerincének befordulása, 

utcavonallal párhuzamossá válása, hézagosan zártsorúvá, klasszicizáló-historizáló homlokzatképzéssel 

városiasra változtatva az utcaképet. Vagyis az épületek nem nemzetiségi alapon mutatnak eltérést, 

hanem a meginduló polgárosodás különböző fázisait tükrözik a településképben, a Belvárostól 

kifelé fokozatosan terjedve.  

A szerényebb, falusias jellegű építkezés mellett fokozatosan megjelentek a – többségében 

falazott pilléres, kisebb részben fa szerkezetű – oldaltornácos épületek, sokszor az utcáról nyíló ajtón 

át megközelíthető tornáccal, mellette falazott kapubálvánnyal közrefogott kocsikapuval. Ez a lakóház 

típus ma is sok helyen előfordul. Egyszerűbb, oromfalas, (később befalazott) oldaltornácos formában 

az Élővíz-csatorna mentén: 

Fokozatosan megindult a beépítés megváltozása fésűsről hézagosan zártsorúra, csak a kaput 

vagy kisebb kerítés-szakaszt hagyva szabadon. Ezzel a régebbi, falusias beépítés váltott kisvárosiasra. 

Az oromzatos épületek kibővültek, az utcavonallal párhuzamos gerincű szárnyak alkotják az 

utcavonalon a homlokzatokat. Mindezzel az építészeti arculat is megváltozott. Míg a fésűs beépítésű 

épületek oromfala fordul az utca felé és kerítéssel, kapuval csatlakozik a szomszéd épülethez, falusias 
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karaktert kölcsönözve az utcaszakasznak, addig a zártsorúvá vált épületek utcai homlokzatai is 

átépültek, klasszicizáló-historizáló vakolatarchitektúrával díszített homlokzataikkal kisvárosi 

megjelenést kölcsönözve környezetüknek. A falusias beépítés szép példái állnak még – többek között - 

az Élővíz-csatorna déli partján; a kisvárosi utcaképre szép példa az Apor Vilmos tér környéke. 

Legáltalánosabb, a lakóházakon is megfigyelhető a klasszicizmus, illetve a historizmus hatása, 

a századfordulón, vagy a 20. század legelején épült lakóházaknál sokszor szecessziós elemekkel, 

részletformálással. A részletformák sokszor finom átmenetet képeznek a historizmus és a szecesszió 

között. Jellemző az erőteljes vakolatarchitektúra, illetve a téglaburkolat. Nagyon sok 19. század végi 

nyílászáró maradt fenn változatos és gazdag részletképzéssel. Az utcaképre jellemző elemek még a 

kapuk és kerítések. 

Összességében megállapítható, hogy az egyes városrészekben hasonló elrendezésű 

lakóépületeket találunk. Az utcaszerkezetben fedezhetők fel eltérő vonások – míg a Belvárosban a 15-

16. században kialakult utcaszerkezet, csomópontok tetten érhetők, a Románváros egyedi, közökkel 

tagolt, halmazos szerkezetű, a Németváros szabályos elrendezést mutat – de az egyes lakóépületek 

típusait, területi eloszlásukat tekintve a város egységes képet mutat. Az egyes nemzetiségek 18. 

századi építkezési módját nem ismerjük, az egyes városrészekben – a németvárosi Máriás-ház 

kivételével – nem maradtak fenn korai lakóépületek. Építőanyag tekintetében mindenhol a terület 

adottságaihoz voltak kénytelen alkalmazkodni, így az anyaghasználat azonos, nem találhatók 

karakterisztikus, az adott nemzetiségre utaló építési anyagok, vagy építészeti elemek. 

Üzletházak 

Sajátos, eltűnő félben lévő épülettípus, mely a 19. század közepén jött létre a forgalmas, csomóponti 

helyeken, a piacok közelében. A földszintes épületeket a homlokzaton nyíló tömör boltajtó és portál 

jellemezte. Ilyen épületek voltak: Árpád utca 2., 13., Jókai utca 18., 23., Kossuth Lajos utca 22., 

Kossuth tér 25., 37., Harruckern tér 3., 4., Szent István út 2., 4., 20., Városház utca 7., 9., 11., 21., 23. 

Többségüket lebontották, a még meglévők erősen átalakítottak. Megóvásuk műemléki szempontból 

így is fontos. Nem állnak műemléki védelem alatt, felújításuk esetén mégis épületkutatás javasolható. 

Középületek: 

A 19. század végén a város szerkezetében és épületállományában bekövetkezett legjelentősebb 

változások 1897-1913 között történtek, mikor Gyula számtalan középülettel gyarapodott. Felépült az 

igazságügyi és pénzügyi palota, a közkórház belgyógyászati, sebészeti és tüdőbeteg osztálya, az 

elmegyógyintézet, a József-szanatórium, a szeretetház, a főgimnázium, az állami elemi iskola, az 

állami polgári leányiskola, a nyári színkör. A magánépítkezések közül megépült az Almásy grófok 

kétemeletes cselédháza, a Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület székházának Városház utcai 

szárnya, a Komló Szálloda bővítése, a Király-mozgószínház, a kötőgyár, bakancsgyár, 

képkeretlécgyár, és a tejszövetkezet.178 Többlakásos, nagyvárosi jellegű bérházak jelentek meg a 

Belváros szélén. A földszintes lakóházakból és többszintes, tornyos egyházi és középületekből 

kialakult mezővárosi városkép némileg módosult, de még mindig őrizte a közösségi épületek 

hangsúlyát.  

A középületek többsége, az igazgatási épületek a Belvárosban állnak, de a nagyobb 

intézmények általában távolabbi elhelyezkedésűek, mint a kórház épületei, a volt kaszárnyák, illetve a 

minden városrészben megtalálható az iskolák. 

Egyedi, sajátos arculatot kölcsönöznek a városnak a 19-20. század fordulóján épült üzemek, 

gyárak épületei/épületegyüttesei. Városkép szempontjából meghatározó pl. a belvárosi egykori 

kötőgyár szecessziós épülete, vagy a külsőbb városrészben álló egykori vágóhíd épületegyüttese. 

Külterületi emlék pl. a József-szanatórium. Különlegesek a lakóház-léptékű ipari jellegű épületek, 

mint a régi vasútállomás raktárépülete, vagy az egykori hentesüzem a Szent István úton. Nagyobb 

ipari létesítmények az egykori gőzmalmok, melyek száma országos szinten rohamosan csökken, ezért 

megóvásuk kiemelt fontosságú. 

Az 1980-as évek belvárosi építkezései sokat rontottak a kisvárosias arculaton. 

A belváros földszintes, cseréppel fedett (kontyolt) nyeregtetős, zártsorú, illetve fésűs 

beépítésű, falazott kerítésekkel, gyalog- és kocsikapukkal tagolt rendszerét kiegészíti az alföldi utcákra 

                                                      
178 Scherer 2. 314. 
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jellemző fás kiültetés. Az ingatlanok előtt kialakított zöld felület, végigfutó szabályos fasor elnyeli a 

port és a zajt, valamint árnyékot biztosít a gyalogosoknak, fenntartása, mindenkori revitalizációja 

városképi értéket teremt. 

Zárványt jelentenek a város szövetében az 1960-as évektől épült lakótelepek. Az alföldi 

építkezéstől idegen, többemeletes épületek zöld környezetbe való helyezése csökkenti a kontrasztot, 

élhető környezetet teremt. Többemeletes lakóépületek létrehozása csak a város peremterületein 

támogatható. 

A karakterhordozó, védendő középületek az Értékkataszter munkarészben szerepelnek, 

mint műemléki vagy helyi védelem. A település karakterhordozó elemeit foglalja össze a 

Település Arculati Kézikönyv. 

I.4.4 Egyéb településkarakter elemek 

A 19. században a telkek belsejében, a rövidebb telekhatárral párhuzamosan zöld 

felület, kiskert, zöldségeskert jött létre. A 20. században ezek a belső kertek fokozatosan 

eltűntek, de a zöld felület díszkert formájában fennmaradt. Eltűnt a melléképületeknek a telek 

belsejében, az utca vonalával párhuzamos elhelyezése, az esetleges gazdasági építmények a 

főépület meghosszabbításában állnak. 
 A tömbbelsőkben, ahol ez lehetséges, a zöldterület fenntartása mindenképpen javasolt. 

I.4.5 Karakteres építményrészlet, anyaghasználat tömegformálás, homlokzati kialakítás 

A 19. században épült alföldi házakra a vegyes anyaghasználat volt jellemző, az 

égetett tégla alapra rakott vályog falazat. A nyílászárók körül szintén égetett tégla 

megerősítéssel, parapettel, fa áthidalással. Az új építésű lakóházak már égetett téglából 

készültek. Az 1945 előtt emelt épületek utcára néző, rövidebb homlokzata 2-5 tengelyes, az 

ablaknyílások keretezettek, vagy erőteljes szemöldökpárkánnyal hangsúlyozottak. A 

homlokzaton alacsony lábazat fut végig, a főpárkány általában többrészes, hangsúlyos 

záróelem. A nyeregtető cseréppel fedett. Immár nem először szeretnénk felhívni a figyelmet a 

településre jellemző, falazott kerítésekre. 
A történeti épületállomány karaktereit a Hatáselemzés munkarész tartalmazza. 

I.4.6 Tájérték, növényzet 

Vársziget és Csigakert 
A Várszigetet a középkori erőd, a sáncok és árkok rendszere determinálja. Íves erődrendszere 

a várárok mentén települt A Vársziget két fő területrészből áll, a belső vár területéből és az egykori 

huszárváréból, ahol később a kastély épült fel. Zárt területén a 19. században fokozatosan alakult ki az 

angolpark, mely az Élővíz-csatornán átlépve jelentős zöldfelületet alkotott és alkot ma is. A 

kastélypark területéből jött létre a várfürdő területe és az ún. Csigakert. Habár a történeti kert 

jelentős részben fennmaradt, növényállománya a fürdő területét díszíti, az átalakult funkció 

miatt történeti kertként való védelme nem javasolt. 
Göndöcs-kert 

A Béke sugárút keleti oldalán meghatározó városszerkezeti elem a Göndöcs-kert. Létrehozását 

a Holt-Körös medre mentén, a terület rendezése és közkert alapítása céljából Göndöcs Benedek 1884-

ben indítványozta. A kisajátításokkal, földmunkákkal, majd kertészeti rendezéssel járó munkák 

nyomán 1886-ban adták át a Népkertet. 1888-89-ben megépült a Pavilon, 1895-ben a megyei múzeum, 

majd művésztelep, ma képtár épülete. A területet többször bővítették. Közelmúltbeli helyreállítása 

után rendezett, értékes növényállománnyal rendelkező, védendő zöldterület.  

Élővíz-csatorna 

A városon keresztülfolyó Fehér-Körös, majd Élővíz-csatorna évszázadokon át meghatározta a 

város életét, gazdaságát, de településszerkezetét is. A folyó többszöri szabályozás után nyerte el mai 

kialakítását. Hídjai a középkortól kezdve meghatározták a település közlekedési irányait, legtöbbjük 

máig használatban lévő, védettséget élvező műszaki létesítmény. A Városi Szépészeti Bizottmány 

1868-ban kezdett foglalkozni a partok rendezésével, fásításával, sétaút kialakításával. 1879-ben 
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partján fürdőház épült, amit bővítettek, aztán 1914-ben elbontottak. A part két oldalára 1923-28 között 

ültettek szomorúfűzeket és kosárfűzeket. Városképet meghatározó, természeti és épített elemeiben 

is védendő terület. További rendezése, az épített örökséggel egységes szemléletben történő 

fejlesztése javasolt. 

Közterek, utcák fásítása 

A város utcáit visszavágott lombú, többnyire akácfák szegélyezték/szegélyezik, 

jellegzetes alföldi, mezővárosi utcaképet hozva létre. A K. Schriffert József utcában a fákat 

nyírt bukszus sövény váltotta fel, vélhetőleg a gépkocsiforgalom tompítása miatt; a fák 

megtartása, a lakók által vegyesen kialakított ingatlanok előtti zöldterület helyett is az 

egységes beültetés, fasorok kialakítása javasolt. 

A közterek hasonló kiültetéssel rendelkeznek, kivételt jelent a Kossuth tér Karácsony 

János Katolikus Gimnázium előtti része. A lekövezett, téglalap alakú mélyedéssel (szökőkút 

helye?) bövített tér átalakítása, a „gödör” megszüntetése javasolt. 

Hangsúlyos zöldfelület, illetve tájérték a város egykori határán, mára részben beépített 

környezetben lévő temetők területe. A helyi területi védelemre javasolt területek a helyi 

védelmet feldolgozó településkataszterben megtalálhatók. 

A város jelentős hangsúlyt fektet közterületeinek zöld területként való 

fenntartására, a növényállomány, a virágos város, mint karakterhordozó elem 

kialakítására és megőrzésére. 

I.4.7 Szobor, képzőművészeti alkotás 

A település jelentős mennyiségű köztéri alkotással büszkélkedhet. Számuk a rendszerváltást 

követően emelkedett meg jelentősen. 

A 18. században létrejövő város kevés köztéri alkotással rendelkezett, ebből az időszakból az Apor 

Vilmos téren álló Nepomucki Szent János szobor, valamint a Kálvária fából készült szoborcsoportja 

maradt ránk. Mindkettő egyedi országos védelem alatt álló alkotás. A kálvária-szoborcsoport későbbi 

kiegészítéseivel együtt is kiemelkedő kvalitású együttes, anyagából következő sérülékenysége miatt 

múzeumi elhelyezése javasolt. Helyére másolat állítható. 

A 19. század egyik jellegzetes kisemléke a templomok bejárata előtt felállított emlékkereszt. Ilyen 

keresztet találunk a román ortodox templom, vagy a Szentháromság-kápolna előtt. Az elhunyt 

személyiségeket megörökítő alkotások közül Erkel Ferenc, valamint Erzsébet királyné mellszobra 

érdemel figyelmet. Mindegyik emlék helyi védelme indokolt. 

A 20. században az 1950-es években fürdővárossá alakuló Gyula köztereire kihelyezett, neves 

alkotók által készített, főként a témához kapcsolódó szobrai érdemelnek figyelmet. A kor jellegzetes 

formavilágát magán viselő, ugyanakkor jó arányérzékkel, magas művészi színvonalon elkészült 

alkotások immár védelmet érdemelnek. Kevés település rendelkezik a korból fennmaradt, egy témához 

kapcsolódó, egyformán magas színvonalú, jól elhelyezett szoboregyüttessel. 

A rendszerváltást követően a kihelyezett szobrok száma hírtelen, jelentősen megnövekedett, 

azonban művészi szinvonaluk hullámzó. A korábban átgondolt és jól megkomponált közterületek egy 

része koncepció nélkül, közepes színvonalú, különböző stílusú alkotásokkal telt meg (lásd Petőfi tér, 

Kossuth tér, Csiga-kert, Pándy Kálmán Tagkórház területe). Ugyanannak a városhoz köthető, 

kiemelkedő személyiségnek, vagy jelentős eseménynek a település több pontján állítottak eltérő 

színvonalú emléket (Erkel Ferenc, Bartók Béla vagy az 1956-os forradalom kopjafái). A település 

számára jelentős köztéri alkotások művészi és történeti értéke nem éri el a helyi védelemre vonatkozó 

elvárásokat. 

Ugyanakkor a város neves szülötteinek, akiknek a település különböző pontján megkérdőjelezhető 

színvonalú emléket állít a közösség, a város valamelyik temetőjében jó színvonalú síremléke is 

megtalálható, mely többnyire kevesebb odafigyelést és törődést kap. Javasoljuk inkább ezeknek az 

alkotásoknak a köztudatba való beemelését és a méltó megőrzés érdekében a Nemzeti Örökség 

Intézetével (NÖRI, nori.gov.hu) a megőrzés módjáról, az esetleges védelemről az egyeztetések 

megkezdését. 

A város ma is működő temetői Mária Terézia 1780-ban kiadott rendelete nyomán jöttek létre. 

Ezekben a temetőkben számos, történeti és esztétikai értékei alapján védendő alkotás áll ma is. Ezek 
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felmérése, számba vétele további feladatot jelent. A mellékelt kisemlék-kataszterben néhány 

kiemelkedő kvalitású síremlékre hívtuk fel a figyelmet.  

A temetők kapcsán meg kell említeni a város neves szülötteinek azon síremlékeit is, melyek nem 

képviselnek kiemelkedő értéket, de az ott nyugvó személyiség tisztelete nyomán fenntartása indokolt. 

Nem javasoljuk ezekben az esetekben új síremlék állítását, inkább a megfelelő gondozás, az emlékezet 

fenntartását tartjuk pozitív szemléletformálónak. Ebben szintén a NÖRI-vel való együttműködés 

hozhat eredményt. Követendő példának tartjuk az izraelita temető 2019-ben zajlott felújítását. 

A korábbi magas minőség megtartása érdekében javasoljuk továbbá a városi önkormányzat 

és területi múzeum munkatársai közül szakmai testület (zsűri) létrehozását, mely elbírálja az 

alkotásokat és javaslatot tesz a minden szempontból méltő elhelyezésre, a méltó környezet 

kialakítására. Javasoljuk a városi zöldterületek egységes koncepcióba illesztésén belül az 

alkotások elhelyezése kapcsán kertépítészeti, kertrendezési tervek kidolgozását. Az immár 

számos kopjafa, emléktábla helyett a parkos környezetben – megtervezett helyen – inkább 

emlékfák ültetését szorgalmaznánk, mely növeli a növényállományt, növekedésével a fejlődést, a 

jövőt, egyben a gyökereket, az emlékezést szimbolizálja. A fa elé kihelyezett kisebb táblával lehet 

felhívni a figyelmet a személyre, vagy eseményre, akinek, vagy aminek a fa emléket kíván 

állítani. 

 

A védett elemeket az Örökségvédelmi vizsgálat Települési értékkataszter kötete részletesen 

ismerteti. 
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Térképi ábrázolások 
A települést ábrázoló kéziratos térképek a www.arcanum.hu oldalon megtalálhatók. A légifelvételeket 

a www.fentrol.hu oldalról gyűjtöttük össze. 

 

Gyula város térképe, 1722 (MNL, OL, S 82: No. 59.) 

 
 

I. katonai felmérés, 1783 (http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey) 

 

http://www.arcanum.hu/
http://www.fentrol.hu/
http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey
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A Harruckern család gyulai uradalmának birtoktérképe, 1788 (BéML XV 1 a 48; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/48/view/?pg=1&bbox=5620%2C-

12433%2C6576%2C-11878 ) 

 
 

Gyula oppidi terreni mappa, 1799 (MNL, OL, S 12: Div. X. No. 50.; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/4492/view/?bbox=3144%2C-10428%2C7487%2C-

8559 ) 

 
 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/48/view/?pg=1&bbox=5620%2C-12433%2C6576%2C-11878
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/48/view/?pg=1&bbox=5620%2C-12433%2C6576%2C-11878
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/4492/view/?bbox=3144%2C-10428%2C7487%2C-8559
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/4492/view/?bbox=3144%2C-10428%2C7487%2C-8559
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Mappa in ... Comitatu Békésiensi inter ... oppidum Gyula ac ... [S 12 - Div. XIII. - No. 335.] 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/5369/view/?bbox=9839%2C-9698%2C13448%2C-

8251 

 
 

Planum Ideale Exhibens Fluxum Crisii Albi supra Possessionem Vári in bifariam meantis, infra 

Oppidum vero Gyula coeuntis, 1799 MNL S 12 - Div. X. - No. 86:3. 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/4545/view/?bbox=8%2C-2983%2C4601%2C-1167  

 

https://maps.hungaricana.hu/MOLTerkeptar/5369/
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/5369/view/?bbox=9839%2C-9698%2C13448%2C-8251
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/5369/view/?bbox=9839%2C-9698%2C13448%2C-8251
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/4545/view/?bbox=8%2C-2983%2C4601%2C-1167
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Intravillanum Oppidi utriusque Gyula, 1807 (BéML, XV 1 a 121; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/121/view/?bbox=-712%2C-6256%2C13899%2C31) 

 
 

A Bök érnek egy csatorna által leendő felfogásának és a Fehér Körösbe vezetésének terve, 1835 
(MNL, OL, S 12: Div. XIX. No. 178.; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/6411/view/?bbox=1158%2C-2332%2C3740%2C-

1221 ) 

 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/121/view/?bbox=-712%2C-6256%2C13899%2C31
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/6411/view/?bbox=1158%2C-2332%2C3740%2C-1221
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/6411/view/?bbox=1158%2C-2332%2C3740%2C-1221
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Gyula város (Békés megye) belterületének térképe, 1859 (BéML, XV 1 a 141; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/142/view/?bbox=-1219%2C-

10419%2C23356%2C156 ) 

 
 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/142/view/?bbox=-1219%2C-10419%2C23356%2C156
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/142/view/?bbox=-1219%2C-10419%2C23356%2C156
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Gyula város belterületének kisebbített térképe, 1859 (BéML, XV 1 a 38; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/38/view/?bbox=-2217%2C-10586%2C22358%2C-

11)) 

 
 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/38/view/?bbox=-2217%2C-10586%2C22358%2C-11
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/38/view/?bbox=-2217%2C-10586%2C22358%2C-11
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II. katonai felmérés, 1861-1866 (http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey) 

 
 

III. katonai felmérés, 1870 körül 
(https://mapire.eu/hu/map/thirdsurvey25000/?layers=osm%2C129&bbox=2362278.2360385083%2C5

882551.63219213%2C2376801.2714126915%2C5887328.946459954  

 
 

http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey
https://mapire.eu/hu/map/thirdsurvey25000/?layers=osm%2C129&bbox=2362278.2360385083%2C5882551.63219213%2C2376801.2714126915%2C5887328.946459954
https://mapire.eu/hu/map/thirdsurvey25000/?layers=osm%2C129&bbox=2362278.2360385083%2C5882551.63219213%2C2376801.2714126915%2C5887328.946459954
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Gyula kataszteri térképe, 1884 (MNL, OL, S 78, 048. téka, Gyula 1-92., 

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?bbox=2363179.009125347%2C5881917.090435503%2C2377702

.04449953%2C5886694.4047033265&map-list=1&layers=osm%2C3%2C4 ) 

 
 

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?bbox=2363179.009125347%2C5881917.090435503%2C2377702.04449953%2C5886694.4047033265&map-list=1&layers=osm%2C3%2C4
https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?bbox=2363179.009125347%2C5881917.090435503%2C2377702.04449953%2C5886694.4047033265&map-list=1&layers=osm%2C3%2C4
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Gyula város térképe, 1897 (BéML XV 1 a 298; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/304/view/?bbox=-1207%2C-5428%2C11080%2C-

140) 
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Magyarország etnikai térképe – Anyanyelvek, 1910 (https://mapire.eu/hu/map/magyarorszag_1910-

etnikai/?bbox=2342800.071433246%2C5874601.607925511%2C2400892.21292998%2C5893710.86

4996805&map-list=1&layers=osm%2C126) 

 
piros: magyar; lila: román; rózsaszín: német; 

 

Magyarország felekezeti térképe – Vallások, 1910 (https://mapire.eu/hu/map/magyarorszag_1910-

felekezeti/?bbox=2340996.1570991804%2C5872339.071421733%2C2399088.298595914%2C58914

48.328493027&map-list=1&layers=osm%2C125) 

 
piros: katolikus; szürke: református; narancs: ortodox; 
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Gyula város térképe, 1913 (BéML XV 1 a 177 1; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/178/view/?bbox=-272%2C-6420%2C14340%2C-

132 ) 

 
 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/178/view/?bbox=-272%2C-6420%2C14340%2C-132
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/178/view/?bbox=-272%2C-6420%2C14340%2C-132
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Gyula r. t. város, 1915 (BéML XV 1 a 166; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/167/view/?bbox=-597%2C-4480%2C9735%2C-34) 

 
 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/167/view/?bbox=-597%2C-4480%2C9735%2C-34
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Gyula megyei város térképe, 1931 (G I h 230; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/35277/view/?bbox=-1776%2C-5469%2C10511%2C-

182) 

 
 

Katonai felmérés, 1941 
(https://mapire.eu/hu/map/hungary1941/?bbox=2363201.9404670996%2C5882001.171341569%2C23

77724.975841283%2C5886778.485609393&map-list=1&layers=osm%2C29) 

 
 

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/35277/view/?bbox=-1776%2C-5469%2C10511%2C-182
https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/35277/view/?bbox=-1776%2C-5469%2C10511%2C-182
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1963-as légifelvétel 

(http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/129884?r=1&c=2356197:5879831.5000005:8) 

 

1964-es légifelvétel 

(http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/91233?r=1&c=2356197:5879831.5000005:8) 

 

Gyula járási jogú város térképe, 1964 (BéML XV 1 a 180; 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/182/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJEQVRBQkFTRSI

6IFsiTUFQUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkd5dWxhIn0) 

 
 

Gyula (Békés megye) házszámozási térképe, 1964. (BéML XV 1 a 181) 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/183/view/?bbox=2987%2C-9096%2C9274%2C-

6595  

 
 

http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/129884?r=1&c=2356197:5879831.5000005:8
http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/91233?r=1&c=2356197:5879831.5000005:8
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/182/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJEQVRBQkFTRSI6IFsiTUFQUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkd5dWxhIn0
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/182/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJEQVRBQkFTRSI6IFsiTUFQUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkd5dWxhIn0
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/183/view/?bbox=2987%2C-9096%2C9274%2C-6595
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/183/view/?bbox=2987%2C-9096%2C9274%2C-6595
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Képi ábrázolások, a vár és kastély ábrázolásai 

Ebben a részben csak a legkiemelkedőbb ábrázolásokat tüntettük fel, nem szerepel például a várról 

készített metszetek jelentős része. A 16-17. századi metszetanyag sok szempontból izgalmas, de nem 

szolgáltat jelentős adatot a település vagy az erődítmény fejlődésére vonatkozóan. 

Az egyes épületekről talált ábrázolások linkjét lásd az épületek leírásánál! 

 

 
Mathias Zündt: Gyula ostroma, 1566 (Scherer 1. 1938.) 

 

 
Paolo de Mirandola felmérési rajza, 1562. (Bécs, Kriegsarchiv) 
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Porthen Fülöp Jakab felmérése, 1695. (Scherer 1. 1938.) 

 

 
Károlyi Sándor vázlata a várról, 1705. (Scherer 1. 1938.) 
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A város 1722-ben készült madártávlati ábrázolása (MNL, OL) 

 

 
Pater Antonius: A gyulai vár ábrázolása, 1746-1754. (MNL, OL) 
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Ismeretlen festő: Harruckern Josefa. Kezében a kastély és kert rajzával (MTKCs) 

 

 
Franz Anton Hillebrandt: A gyulai kastély bővítési terve, földszint, 1762. (MNL, OL) 
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A kastély 1834-ben (MTKCs) 

 

 
A kastély 1857-ben (MTKCs) 
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Klösz György: Az Almásy-kastély, 1896. (BFL) 

 

 
A keleti torony felmérése a bontás előtt, 1951. (MMA, MÉM-MDK, Tervtár) 
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További források 

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos Levéltára (OL), valamint a Békés Megyei Levéltár 

anyagából felhasznált források a vonatkozó fejezetek lábjegyzeteiben megtalálhatók. 

 

Elektronikus adatbázisok 

 www.arcanum.hu  

 www.fortepan.hu  

 www.muemlekem.hu  

 www.fentrol.hu  

 www.civertan.hu 

 www.szecessziosmagazin.com/gyulaterkep.php  

 https://hu.wikipedia.org/wiki/Eml%C3%A9kt%C3%A1bl%C3%A1k_Gyul%C3%A1n 

 https://www.gyulaihirlap.hu/120230-gyulai-hentesdinasztiak--2-resz  

 MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Fényképtár 

 MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Levéltári regeszta-gyűjtemény 

 Békés Megyei Levéltár Fényképgyűjtemény http://bekes-archiv.hu 

 

További gyűjtemények 

 MMA, MÉM-MDK, Fotótár 

 MMA, MÉM-MDK, Tervtár, Távlati Terv; Műemléki revízió 2012. 

 Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok 

 Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtár 

 

 

http://www.arcanum.hu/
http://www.fortepan.hu/
http://www.muemlekem.hu/
http://www.fentrol.hu/
http://www.civertan.hu/
http://www.szecessziosmagazin.com/gyulaterkep.php
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eml%C3%A9kt%C3%A1bl%C3%A1k_Gyul%C3%A1n
https://www.gyulaihirlap.hu/120230-gyulai-hentesdinasztiak--2-resz
http://bekes-archiv.hu/
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MELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet 

Lelőhelyek adatszolgáltatása 
 

 

2. számú melléklet 

Műemlékek adatszolgáltatása 
 

 


