


Műleírás 
a gyulai vár állandó kiállításának felújításához

Általános megjegyzések

Építészeti-belsőépítészeti szempontból az impozáns falakkal, valódi és igényesen felújított, 
jó karban tartott terekkel a vár valódi kuriózum. Kiemelendő, hogy a restaurálásoknál beépített 
anyagok minőségiek, időtállónak bizonyultak, az eltelt 10 év nem érződik a helyreállítás minőségén. 
Ez azt is jelenti, hogy a tervezők és kivitelezők jól végezték munkájukat, továbbá az üzemeltetők jól 
vigyáznak erre a fontos értékre. Mindez jó alapot biztosít 10 év után a kiállításokon – mindenhol – 
időszerű felújításra, megújulásra. 

A szakmai koncepció (2015. június) és forgatókönyv (2015. október, lásd Gerelyes Ibolya, 
Domokos György és Feld István forgatókönyve) kitér a felújítás főbb indokaira, elsősorban szakmai 
szempontból, és számba veszi a főbb tennivalókat, jórészt a tárgyi anyag szempontjából. Mégha 
a kiállítás javarészt a turistáknak is készül, egy ilyen színvonalú emlékben a hitelesség kérdése 
különösen fontos, továbbá a műtárgyak származása, előkerülési helye sem csupán stíluskritikai 
kérdés, hanem identitásbeli is, ezt minden bizonnyal helyre kell tenni.

A bemutatható tárgyaknál a szakmai koncepciót készítők szerint jelenleg kisszámú lelet áll 
rendelkezésre, nyilván ez okozta a nagyszámú kölcsöntárgy illetve másolat beszerzését 2005-ben. 
A korábbi és a közelmúltbeli ásatások során felszínre került tárgyi anyagok restaurálásával, továbbá 
hiteles rekonstrukciók, kiegészítések készítésével jelentősen bővíthető a tárgyi anyag. A leletek és 
tárgymásolatok mellett nagyon fontos a kiállítási grafikák és valamennyi információs elem frissítése, 
újragondolása. 2015-ben minden bizonnyal más grafikai, infografikai elemekkel, színekkel, ha úgy 
tetszik stílussal lehet a látogatókra hatni, segíteni az információk befogadását, mint tették ezt a 
tervezők 2005-ben. Mind a nyers téglaarchitektúra, mind pedig a fehérre meszelt rusztikus falak 
igen jó alapot kínálnak egy nagyvonalú, a régihez illeszthető arculat tervezésére.

Külön problémakört jelentenek az enteriőrök, vagy enteriőrszerűen berendezett terek. Alapvetően 
háromféle tértípussal van dolgunk. Az első típus a stílbútorokkal berendezett és a látogatók által 
valamilyen rendezvényi – korábban vendéglátóipari – célra használt terek. Itt fel kell mérni, hogy a 
„rusztikus” bútorzat és az „eredeti” tér viszonya felvállalható-e a jövőben. Hitelesnek mondható-e 
egy adott stílusban megvalósított, de ott úgy abban a formában soha nem létezett berendezés? 
A praktikumot és a megszokott állapotot vajon érdemes-e/szükséges-e most vagy a közeljövőben 
felülírnunk? „Ér-e annyit Gyula vára”, hogy ezeket a praktikus, szeretett, és bizonyos szempontból 
mégiscsak „odaillő” elemeket újragondoljuk? Ne felejtsük, nagy tereket nyerhetünk, kérdés persze, 
milyen célra tudjuk használni, mindenhol kiállítás sem lehet... Ezt a teljes vár tekintetében még minden 
bizonnyal még meg kell vizsgáljuk. A második típus az ún. „várúrnői lakosztály”, amely terei esetében 
a rekonstrukció hitelessége és látvány értéke magától értetődő, itt a szakmai koncepció értelmében 
annak értelmezése jelent feladatot. A harmadik típus a különböző kiállítás enteriőrök esete, ahol nem 
csupán a várban soha nem létezett funkciók keverednek (pl. fazekasműhely), hanem sokszor nem 
kortárs bútorok, tárgyak is belevegyülnek a képbe. Talán ez jelenti majd az egyik legköltségesebb 
feladatot, részben „kitisztítani” a meglévő kiállításokat, másrészt az új enteriőröket megfelelő, hiteles 
bútorzattal és kiegészítőkkel kell ellátni, akár eredeti, akár másolati darabok tekintetében.

Az új kiállítóterek

A szakmai koncepció nagy vonalakban végigtárgyalja mind a földszinti, mind pedig az emeleti 
kiállítóterekre vonatkozó lehetőségeket, illetve jelzi a feltétlenül szükséges változtatásokat, 
emiatt ezekre itt most ismételten nem térek ki. Jelen megbízás a tervezett felújítás első ütemének 
forgatókönyvi és látványtervi, valamint a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek kidolgozására 
szól. Az első ütemet 3 terem újragondolásában határoztuk meg, ez a déli sarok 6-7-8-as 
terme. A termek nagyon kisméretűek, de az elképzelésünk szerint, amennyiben innen indul az 
egybenyitott kiállítótermi térsor bejárása, a „várúrnői lakosztály” és a kápolna megtekintése után 
ezzel a 3 teremmel indítható el az új tematika. A meghatározott 3 felvezető téma (vártörténet, vár 
és kutatás) nem igényel feltétlenül nagyméretű tereket, illetve a nagyméretű tereket így a térsor 
végén a török ostromnak és a török világnak szánhatjunk, amely bővebb kifejtése eredetileg 
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is szándék volt Megbízónk részéről. A kutatók szerint az eredeti középkori falakkal de későbbi 
boltozatokkal rendelkező terek alkalmasak a téma fogadására, a következő még boltozatukban 
is középkori termek az enteriőröknek adhatnak helyet. A 6-7-8-as terem az elképzelésünk szerint 
megtartaná a fehér kifestést, a betett elemek, tablók, makettek dominálnak, egyértelműsítik, hogy 
minden új, modern, csak így idézhetjük vissza a középkori állapotokat. Ennek persze az ellentéte 
is érdekes lehet, ezt célozzák a többféle vizuális arculattal készült látványtervek, a fehér festést 
annak inverzére cseréljük. A tervezett installációk pozícionálását és műszaki kialakítását a mellékelt 
tervek tartalmazzák, ezek pontosítását a szakmai tartalomként legyártandó, szerkesztendő grafikák, 
térképek, egyéb installációk véglegesítése esetén el kell végezni.

A 9-es és a 10-es teremben – a tervezett berendezéstől függően – szükségesnek tartanánk 
az enteriőrszerű megjelenítést, azaz a falak színezését, burkolását, kárpit alkalmazását, továbbá a 
kiegészítők megfontolt beemelését. Alapvető kérdés, hogy mennyi eredeti tárgyat, bútort tudunk, 
vagy szeretnénk elhelyezni. Túl sokra minden bizonnyal nincs esély, ekkor azonban a másolatok 
kapcsán felmerül a kvázi eredetiként történő bemutatás, vagy a használható-megélhető enteriőr 
javaslata. Minden bizonnyal nagyobb élmény beleülni egy középkori szék másolatába, megtapintani 
az anyagokat, fényképeszkedni az enteriőrben. Ez nem is lehet kérdés, azon túl sem, hogy másolatokat 
lekordonozni furcsa volna 2015-ben... Javaslatunk egy gondosan összeválogatott kollekció, amely 
jó minőségű másolatként, használható módon kerül a terekbe. A folyamatos fenntartáshoz több 
cseredarab is készül, elsősorban az elhasználódó elemekhez, ezek eleve többszörözött gyártása 
jelentősen gazdaságosabb, mint a meghibásodás esetén kapkodva legyártatott pótlás.

A koncepcióban is külön súllyal szerepel a 11-es, osztófödém nélküli helyiség kérdése. Az itt javasolt 
vetítés akár kétoldalas is lehet. A hídról a várépítészet alapelveit ismertetnénk vetített formában, ami 
a következő terekben valóságos modelleken és vetített animációkon meg is tud elevenedni. A vászon 
másik oldalára a földszint felől élvezhető, az egykori konyhával, annak működésével kapcsolatos 
film(ek) jöhetnek szóba.

A 12-es teremben az ostromot kívánjuk megjeleníteni, amelyhez egy népszerű és látványos eszközt, 
a 3D mappinget használjuk. A terem közepére az azt elfoglaló nagyméretű terepasztal kerül, amely 
léptékében lefedi az ostrom által feltételezhetően érintett területet. A domborzatot – árkok, patakok 
-, valamint a várat fehér, semleges anyagból készítjük el, erre a mennyezetről projektor(ok)kal a csata 
főbb elemeit animált módon rá tudjuk vetíteni, kissé hologramszerű megjelenítéssel. A csata egyes 
elemeinek „előhívására” interaktív módon is beavatkozhatunk, ezt a mai technikával meg tudjuk oldani. 
A falakon a koncepcióban szereplő tárgyi anyagok, illusztrációk szerepelnek, a fő attrakció azonban 
az ostrom. Az élményt az ún. spothangszórókkal tovább fokozhatjuk, amelyek a terem egy bizonyos 
– máshogy megjelölt, így megtalálható – pontján, és csak ott hallható narrációt, zenét, zörejt hallat.

A záróteremben kell felvonultassunk minden olyan tárgyi és illusztrációs eszközt, amely a török 
hódoltság világát leképezve, azt bemutatva eljutattatja a látogatót a 18. század elejéig, egészen 
a kuruc ostromig. A kiállító térsornak így a lehető legjobb a dinamikája is, a kisebbtől a nagyok 
felé haladunk térvolumenben. A töredékestől az egészig, azaz a tárgyi leletek függvényében a 
töredékektől az ép tárgyakig megfelelő keretet, teret tudunk adni új mondanivalónknak.

A kiállítás kapcsán újra kell gondolni a falak színezését – volt már erről szó az enteriőröknél. Sem 
az ostrom, sem a török világ bemutása esetében nem indokolt a hófehér falak és mennyezetek alatt, 
vizuálisan szinte hátrányos helyzetbe hozni magunkat. A fehér falú első termek didaktikusan rendben 
vannak, az enteriőrök színesek lehetnek, majd következik a vetítő-falú terem. Az ostromterem talán 
fekete-antracit falaival és mennyezetével megfelelő hangsúlyt adhat, a török világ pedig színes 
kavalkád kell legyen a korabeli élet sokszínűségéhez hasonlóan.

Összegezve fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a tervezett kiállítások tartalmában és vizuális 
világában is a Várhoz méltó, nagyvonalú, informatív, ugyanakkor kortárs vizuális világú tárlatokat 
szándékozunk tervezni. Jelen koncepció a fő irányokat, az első ütem(ek) lehetőségét vizsgálja, és 
tesz javaslatot a fő karakterelemekre. 

Budapest, 2015. 12. 04.









A gyulai vár középkori története, építéstörténete, 
régészeti kutatása és helyreállítása

Részletes szakmai forgatókönyv a várkiállítás emeleti 6.-7.-8. tereihez

Domokos György, Feld István, Gerelyes Ibolya
2015

Bevezetés

A gyulai vár emeletének a kiállítási egység helyszíneként szolgáló három, boltozott déli saroktere az 
erősség ugyanazon építési periódusából származik, az 1440-es évek építkezéseinek köszönhető. 
Ugyanakkor a 6. és 8. tér az itt található két (rekonstruált) kandalló ellenére sem tekinthető előkelő 
lakótérnek. Az udvart körülvevő folyosóról nyíló bejárataiknak csupán falazott szerkezete eredeti, 
míg külső, a várfalat áttörő nyílásaik kivétel nélkül utólagosak, vélhetően 18. századiak. Ugyanebből 
a korból eredeztethető a 7. tér földszinti födéme, s nem csupán a két külső nyílás illetve ablakfülke, 
de az ide vezető két ajtó is, melyek mind az akkor megemelt járószinthez alkalmazkodnak. 

Emiatt logikus a várkiállítás bevezető, történeti-dokumentációs részének a terekben történő 
elhelyezése, ugyanis az ehhez szükséges installációs elemek szükség esetén eltakarhatják az amúgy 
sem jelentős természetes fényt biztosító külső nyílásokat. Mivel az udvari folyosóról nyíló 6. és 8. 
terek a várszínház előadásai során esetleg használatba vételre kerülnek, itt alapvetően a helyiségek 
– a boltvállaktól induló – falfelületeire korlátozódó prezentáció képzelhető el. Ennek megfelelően a 8. 
térben is csak egy álló formátumú, lapos vitrin elhelyezése javasolt a tárgyi anyag bemutatásához, s az 
egyetlen, nagyobb térigényű kiállítási elem, a késő középkori vár makettje a 7. térbe kerülne.

Tekintettel arra, hogy a kiállítás kiviteli tervének részletes kidolgozására csak a jelen forgatókönyv 
leadását követően kerül sor, összeállításunk nem tablók, hanem tematikai egységek szerint 
tárgyalja a szövegblokkokat és az azokhoz tartozó dokumentációs elemeket (rajzok, metszetek, 
fotók, iratmásolatok). Az utóbbiak pontos meghatározása ugyanakkor olyan esetekben, amikor 
több választási lehetőség adódik, természetesen csak a tervezési folyamat során lehetséges, s 
így ilyenkor csak egy tágabb forrásmegjelölést szerepeltetünk anyagunkban. Mint ez általános, 
a szakmai forgatókönyv készítőinek munkája tehát korántsem zárul le az első írott anyag 
összeállításával, annak második szakasza a kiállítás tervezőjével való szoros együttműködést, igény 
szerinti folyamatos konzultációt jelent.

A kiállítandó tárgyak és dokumentációs elemek forráshelyeire vonatkozó rövidítések feloldása a 
forgatókönyv záró részében található. A könnyebb követhetőség érdekében a vár hossztengelyét 
észak-déli irányúnak tekintjük, ennek megfelelően alkalmazzuk az égtájmegjelölést úgy a 
kiállításszövegekben, mint a forgatókönyv egyes meghatározásai esetében.

6. tér

A kiállítási egység címe:    
A gyulai vár urai a középkorban, 1400-1530

1. tematikai egység
1. szövegblokk

A vár építtetője, a Maróti-család

A középkori Békés és Zaránd vármegyék határvidékén a 14. század közepén Gyula körül hatalmas, 
több mint 40 település alkotta királyi uradalom jött létre. Ezt – támogatása fejében – Luxemburgi 
Zsigmond 1387-ben Losonci Dezsőfi László erdélyi vajdának adományozta, aki annak várossá 
fejlődő központjában valószínűleg egy udvarházat is emeltetett magának. Családja azonban 1403-
ban kihalt, ezért a király egy hűséges hívének, az általa a köznemesi sorból a bárók közé kiemelt 
Maróti Jánosnak juttatta az értékes uradalmat, amelybe 1404-ben iktatták be. 

A korabeli források által kemény, zord katonaként jellemzett főúr már kora ifjúságától kezdve 
harcolt uralkodója mellett. Főleg a törökellenes küzdelmekben tüntette ki magát, ott volt az 1396. 
évi nikápolyi csatában is. 1397-től a királyi tanácsban a Délvidék egyik legfontosabb méltóságát, 
a macsói bánságot töltötte be. Az 1403. évi felkelés során sem vált hűtlenné Zsigmondhoz, így 
1408-ban ő is bekerült a híveit tömörítő Sárkány-rend alapítói közé. Több alkalommal is képviselte 
királyát Itáliában, részt vett a konstanzi zsinaton, s bár 1415-től 1418-ig török fogságban volt, 
még az 1435 körül bekövetkezett halála előtti években is harcolt Havasalföldön, majd a felvidéki 
husziták ellen.

Maróti Jánoshoz köthető a város mellett, a Fehér-Körös ágai és az egykori Sarkadi-tó által 
körülvett trapézformájú szigeten a gyulai vár első formájának építtetése – két várnagyát már 1405-
ben említi oklevél. Az erősség kezdetben elsősorban uradalmi központ volt – a báró családja ekkor 
inkább déli, a Dráva-Száva közén elterülő birtokain élt, így a névadó Maróton, Valpón és Atyán, ahol 
a főúr valószínűleg ugyancsak erősségeket emeltetett. Gyula növekvő jelentőségét az itt talán már 
1420 körül megalapított ferences kolostor jelzi.

Leszármazottai sem politikai szerepét, sem birtokszerzéseit tekintve nem értek nyomába, 
bár fia, László (kinek felesége, Borbála a hatalmas Újlaki-családból származott) az 1440-es 
években szintén a királyi tanács tagja volt, ugyancsak betöltve a macsói báni tisztet.  1445-ben 
került felszentelésre a gyulai vár kápolnája, így az erősség még inkább alkalmassá vált arra, 
hogy főúri lakóhelyként is szolgáljon. Itt állandóan a várnagy – 1445 és 1465 között Szakolyi 
Bálint – képviselte ura hatalmát és irányította az uradalmat. Maróti László 1447. évi halálát 
követően, 1453-ban még Valpó várát említik özvegye és kiskorú fiai, Lajos és Máté állandó 
rezidenciájaként. Az utóbbival 1476-ban ki is halt a család – élete utolsó éveiben azonban ő is 
elnyerte a macsói bánságot.

dokumentáció
1.1. térkép – készítendő SCHERER 1938. 45.o. előtt és BLAZOVICH 1985. térképe alapján                              
  Képaláírás: A gyulai váruradalom a Maróti-család idején
1.2. térkép - készítendő Dusnoki József rajza alapján – közölve: 
  A KÖZÉPKORI 2000. 27. o.
  illetve  HAVASSY 2013. 16.o.
  Képaláírás: Gyula városa a középkorban
1.3. térkép – készítendő NÉMETH 2007. szövege alapján 
  Képaláírás: A Maróti-család fontosabb birtokai
1.4. családfa – készítendő HAVASSY 2013, 113.o., illetve ENGEL alapján
  Képaláírás: A Marótiak családfája
1.5. címer színezett rajza – készítendő HAVASSY 2013. 115. és 127. o. alapján
  Képaláírás: Maróti László címere
1.6. oklevélmásolat és (meglévő) magyar fordítás – MNL OL Dl. 13.855
  Képaláírás: Miklós tripoliszi címzetes püspök, az egri püspök helynöke 
  1445. évi oklevele a gyulai várkápolna felszenteléséről

2. tematikai egység
2. szövegblokk

A gyulai vár Corvin János herceg és Frangepán Beatrix korában

Hunyadi Mátyás király az utolsó Maróti halálával kezére került várat és uradalmát előbb várnagyaira 
– Dersi Lőrincre és Antalra – bízta, majd 1482-ben (Barbara Edelpeck bécsi polgárlánytól született) 
törvénytelen, ám utódának szánt fiának, Corvin Jánosnak adományozta. 1484-ben azt is elrendelte, 
hogy a vár mindenkori ura töltse be egyben Békés vármegye főispáni tisztét is. A hercegnek ugyan 
Gyula nem volt a kifejezett székhelye, mégis különleges helyet foglalt el nagyszámú erőssége között. 
1492-ben ugyanis itt őriztette családi kincstárát, s még azt követően is többször felkereste a várat, 
hogy 1495-ben II. Ulászló horvát-szlavón bánná nevezte ki. 1504-ben viszont már Horvátországban, 
Lepoglava pálos kolostorában temették el. A gyulai várnagyi tisztet ekkor a leghosszabb ideig Enyingi 
Török Imre töltötte be, aki azonban csak a várúrral szemben összegyűlt adósságai törlesztése után 
volt hajlandó átadni az erősséget Corvin özvegyének. Frangepán Beatrix 1506-tól már biztosan 
a rezidenciájának tekintette Gyula várát. Itt élt lányával, Corvin Erzsébettel, annak 1508-ban 
bekövetkezett haláláig, s itt fogadta férjéül 1509-ben Brandenburgi György őrgrófot is. A következő 
évben gyermekágyi lázban hunyt el. A lánya mellé temették el a gyulai ferences kolostor templomában.



 dokumentáció
2.1. fotómásolat: Corvin János ábrázolása, készítendő SCHALLABURG 1982. alapján
  Képaláírás: A fiatal Corvin János herceg, Baldassaere Estenste festménye, 1486-87
2.2. fotómásolat: Corvin János ábrázolása, készítendő HAVASSY 2013. 33.o., illetve 
  SCHERER 1938. 61.o. alapján, vö. Schönherr: Hunyadi Corvin János Bp.1894. 29.
  Képaláírás: Corvin János herceg, ismeretlen mester munkája
2.3. fénykép: Corvin János sírköve – beszerzendő a Forster Központ gyűjteményéből
  Képaláírás: Corvin János herceg sírköve a lepoglavai pálos kolostorból
2.4. fotómásolat: Frangepán Beatrix ábrázolása, készítendő SCHERER 1938.63. alapján,
   hivatkozással a városi múzeumban őrzött képre
  Képaláírás: Frangepán Beatrix hercegnő, ismeretlen mester munkája
2.5. fotómásolat, esetleg átrajzolva: a ferences templom alaprajza: készítendő SCHERER 
  1938. 51. o. alapján
  Képaláírás: A gyulai ferences kolostor feltárt falainak alaprajza Frangepán
        Beatrix és lánya, Corvin Erzsébet feltételezhető sírjával
2.6. fotó a ferences templom szentélyének feltárt maradványairól, 
  készítendő SCHERER 1938. 71. alapján
  Képaláírás: A gyulai ferences templom szentélye a két sírkamrával
2.7. fénykép a ferences templom ma látható maradványairól – készítendő
  Képaláírás: A gyulai ferences templom ma látható maradványai
2.8. fotómásolat: Enyingi Török Imre várnagy címere, készítendő HAVASSY 2013. 76. nyomán
  Képaláírás: Enyingi Török Imre gyulai várnagy címere

3. tematikai egység
3. szövegblokk

Hohenzollern-Brandenburgi György őrgróf  váruradalmának központja

György őrgróf, II. Ulászló 1484-ben született német unokaöccse 1506-tól élt a királyi udvarban. Érthető, hogy 
az uralkodó mindent megtett annak érdekében, hogy Corvin János özvegye kezével meg tudja szerezni 
a jelentős jövedelmet hozó gyulai uradalmat. 1510-ben az általa kiállított adománylevél már 85 birtokrészt 
sorolt fel. Az őrgróf nem rezidenciaként használta a várat, csak igen ritkán szállt meg benne. Számára 
a birtok együttes volt a fontos, melynek igazgatására korszerű gazdálkodási elveket vezetett be. Bár 
1528-ban végleg a németországi Ansbachba távozott, birtokai sorsát ezután is rendszeresen figyelemmel 
kísérte, állandó kapcsolatot tartva itteni tisztségviselőivel. Időközben egyre jobban megnövekedett az 
erősség katonai jelentősége. 1514-ben a parasztfelkelők ugyan nem tudták elfoglalni, de 1524-ben az 
őrgróf tiszttartóival konfliktusba keveredett megyei nemesség ellen meg kellett erősíteni, fegyverzetét 
korszerűsíteni. Miután György őrgróf a mohácsi csatát követően Habsburg Ferdinánd király pártjára állt, 
elkerülhetetlenné vált az ellenkirály, Szapolyai János híveinek támadása. Bár 1528-tól igyekeztek a várat 
külső erődítések emelésével védhetővé tenni, Czibak Imre váradi püspök nyolc hónapos ostromgyűrűje 
1530-ban eredménnyel járt. Brandenburgi – hazájában a reformáció jeles támogatója – 1543-ban 
bekövetkezett haláláig már nem tudta azt visszaszerezni. Ezzel az erősség középkori története véget ért.

Az uradalom és központja, a vár 1510 és 1530 közötti életéről a szerencsésen fennmaradt családi 
levéltárnak köszönhetően számos adattal rendelkezünk. Így ismert a tisztségviselők – a két várnagy, az 
alvárnagyok és a gazdálkodásért felelős udvarbírók – névsora és 1520. évi rendtartása, több számadáskönyv 
és várleltár is. Utóbbiakat általában új várnagyok és udvarbírók érkezésekor-távozásakor vették fel. A több 
évig szolgáló tiszttartók közül meg kell említeni Ábránfi Istvánt, a váradi kanonok Sadrobich Pétert és Ahorn 
Jánost. Az 1520. évi hadiszerleltár nem csupán a fegyvereket sorolja fel, de a várúr kincstárát és szobáját is 
említi, s különösen részletes az 1528. évi összeírás, amely a belsővár – pontosan csak ritkán azonosítható 
– egyes épületei, terei mellett a külső erődítésekről, a majorságról és a vadasparkról is megemlékezik.

dokumentáció
3.1. fotómásolat – Brandenburgi György ábrázolása - készítendő HAVASSY 2013. 143. alapján
  Képaláírás: Brandenburgi György portréja, Hans Guldenmunt metszete
3.2. fotómásolat – Brandenburgi György ábrázolása - készítendő SCHERER 1938. 67. alapján
  Képaláírás: Brandenburgi György ábrázolása, Heilsbronn, egykori 
  Klosterkirche, Hans Krell festménye, 1522.
3.3. másolat, átírás – az 1520. évi rendtartás kiválasztott részletének meglévő fordítása - 
  készítendő BLAZOVICH  2007. alapján

  Képaláírás: Részletek a gyulai váralkalmazottai számára 1520. május 
  11-én kiadott rendtartásból
3.4. másolat, átírás – fordítandó: az 1520. évi tüzérségi leltár
  – készítendő VERESS 1938. 76-77. alapján
  Képaláírás: A vár 1520. évi tüzérségi leltára
3.5. másolat, átírás az 1525. évi uradalmi jövedelemjegyzék kiválasztott részének meglévő
  fordítása, készítendő BLAZOVICH 2007. alapján
  Képaláírás: Részletek a gyulai uradalom 1525. évi jövedelemjegyzékéből
3.6. másolat, átírás az 1528. évi várleltár kiválasztott részének meglévő fordítása
  készítendő BLAZOVICH 2007. alapján
  Képaláírás: Részletek a vár 1528. évi leltárából

1. építéstörténeti szöveg
A vár ezen kis lakószobája az itt állt korábbi épületszárny bontása után az 1440-es években, a 
várkápolna emelésével azonos időben épült. Falai, boltozata, északi kis ablaka és ajtaja – kőkerete 
kivételével – eredeti formájában maradt meg. Kandallója eredeti részletek alapján készült rekonstrukció 
az 1960-as évekből. Vízszintes párnafák utólag kialakított fészkei alapján nem zárható ki, hogy 1500 
körül – az emelet délkeleti szobájához hasonlóan – ez a tér is faburkolatot kapott. Déli és nyugati 
nyílásait később – feltehetően a 18. században – törték az addig zárt falakba.

dokumentáció: a vár periodizációs alaprajza a 6. tér jelzésével

Általános megjegyzések:
Az egyes tematikai egységek a tér oldalfalain kerülnének bemutatásra, logikusan a keleti oldalon 
indítva. Ideálisnak tűnik az utolsó tematikai egység második részének elhelyezése a nyugati fal északi 
részén. Az építéstörténeti szöveg az északi falra, a bejárat és a kandalló közé kerülne. Javasoljuk 
fő látványelemként a vár birtokosairól ismert ábrázolások bemutatását a déli falon, esetleg az azt 
áttörő nyílás eltakarásával. Természetesen az egységenként megadott dokumentációs anyag egy 
ideális maximumot jelent, amelyből a konkrét tervezés során válogatni lehet.

7. tér

A kiállítási egység címe:    
A gyulai vár középkori építéstörténete

4. tematikai egység
4.  szövegblokk

Maróti János bán vára (1405-1420 körül)

A gyulai téglavár építése – a mocsarak által övezett sziget formájának megfelelően enyhe trapéz 
alaprajzot kiadó – 2-3 méter vastag külső főfalak emelésével kezdődött. Maga a téglafalazat általában 
facölöpökre támaszkodó kőalapozásra került. Az ötletesen elhelyezett – a keleti falak oldalazó 
védelmét is lehetővé tevő – s a mészkőből faragott, felvonóhidas várkaput is magába foglaló főtorony 
a falakkal egyszerre épült. Az első elképzelés szerint a falak csak délen emelkedtek volna a jelenlegi 
magasságukig. Itt egy, a vár teljes szélességét elfoglaló többszintes lakóépülettel számoltak, észak 
felé egy bővítménnyel. Másutt a külső fal kezdetben még 3-4 méterrel alacsonyabban futott körbe, 
keleten védőpártázattal, nyugaton félköríves nyílások sorával lezárva.

Az eredetileg tervezett belső építmények közül azonban csak a déli épület fele és egy ehhez 
kapcsolódó, nyugati épületrész valósult meg – a további elképzelésekre a nyugati külső fallal egyidős 
árnyékszék és két (részleteiben nem ismert) zárterkély belső fülkéje utalnak. Végül az építkezések utolsó 
szakaszában készült el – síkfödémek helyett már alacsonyabb dongaboltozatokkal fedett helyiségekkel 
– a teljes nyugati és az északi épületszárny. Ekkor a külső falakat körben azonos magasságúra emelték, 
a pártázatos védőfolyosó megközelítésére új ajtót törve a torony északi falába. Erre az időre helyezhető 
a várépület körüli falszoros kialakítása is, északon és délen egy-egy kis négyzetes, kiugró toronnyal. 
Vékonyabb falai már a sziget peremére kerültek, a vár külső bejárata a déli oldalon tételezhető fel.

Az utoljára emelt épületszárnyakban egyes tereket az udvar felől – a földszinten egyszerűbb, az 
emeleten díszesebb –, tufakőből faragott keretezésű gótikus ablakok világították meg. Hasonló tagolású 



ajtók nyíltak az udvarról külön-külön megközelíthető földszinti helyiségekbe és a függőfolyosóról 
elérhető emeleti lakószobákba is, de az utóbbiak esetében belső összeköttetés is volt. A fűtést mindkét 
szinten egyszerű megoldású sarokkandallók biztosították. A vár teremsora így kiépülve már megfelelő 
helyszínként szolgálhatott Maróti János családja és udvartartása elszállásolására is. Nem tudjuk, hogy 
az építkezések többszöri megszakadása és újabb elképzelések szerinti folytatása ezzel az igénnyel, 
a várúr török fogságával, vagy épp itáliai tapasztalataival magyarázható-e. Az azonban biztos, hogy a 
déli főfal lapos ívvel lezárt egyszerű kiképzésű nyílása nem szolgált ekkor állandó bejáratként, csupán 
az építkezés időszakának „szervízkapuja” lehetett, amelyet végül elfalaztak. Tekintettel arra, hogy a 
vár falai eredetileg kívül-belül vakoltak voltak, ez ekkor nem is volt látható.

Dokumentáció
4.1. színes rajz  – a vár földszinti alaprajza a külső falakkal az első periódusú épületek 
  és fázisaik jelzésével – készítendő A KÖZÉPKORI 2000. 259. és 262. o. rajzai alapján
  Képaláírás: Maróti János várának építési fázisai
4.2. színes rajz – a vár emeleti alaprajza az első periódusú épületek fázisai és funkciója
   jelzésével – készítendő  A KÖZÉPKORI 2000. 263. o. rajza alapján
  Képaláírás: A vár emeleti alaprajza Maróti János korában /1: előtér,
  2: kandallós lakószoba, 3: nagyterem(?)/
4.3. rajz – a külső falak szerkezeti rajza – készítendő HAVASSY 2013. 54. és 
  PARÁDI 1966. 137., 139. alapján
  Képaláírás: A vár külső főfalának alapozási rendszere
4.4. fotó – a vár külső nézete kelet felől – készítendő
  Képaláírás: A vár keleti homlokzata – északon az első fázis alacsonyabb,
  a harmadik fázisban elfalazott védőpártázatával
4.5. színes rajz – a vár nyugati homlokzata a ez első építési periódus 1. és 3. fázisának
  jelzésével – készítendő  A KÖZÉPKORI 2000. 264. 7. rajza alapján
  Képaláírás: A vár nyugati homlokzata az 1. és 3. építési fázis részleteivel
  (kék: első fázis, piros: harmadik fázis, 1: árnyékszék, 2. zárterkély, 
  3. félköríves nyílássor)
4.6. színes rajz – a vár nyugati szárnyának udvari homlokzata Maróti János építkezései 
  jelzésével – készítendő A KÖZÉPKORI 2000. 8. rajza alapján
  Képaláírás: A nyugati lakóépület udvari homlokzata az építési fázisok
  jelzésével (kék: első fázis, piros: harmadik fázis)
4.7.-4.9. rajzok vagy fotók – a vár eredeti helyén fennmaradt gótikus ajtó- és ablaknyílásai
  A KÖZÉPKORI 2000. 275. 1. és 3., 277. 1 rajza vagy készítendő
  Képaláírás: Eredeti gótikus nyílások Maróti János várából
4.10. fotó – kandalló az emeleti 9. térben – készítendő
  Képaláírás: Rekonstruált kandalló a vár emeletén
4. 11.  3D prezentáció – a Maróti János-féle építkezések egymást követő fázisai – készítendő
  a 4.1.-6. dokumentumok felhasználásával
  Cím: A vár kiépítésének egymást követő fázisai Maróti János idejében,
  1405 és 1420 között

Tárgyak
4.12.  Téglák a vár egyes építési periódusaiból – válogatás az EFM gyűjteményéből illetve
  a vár tetőterében található kőtár anyagából
  FELIRAT:  A vár egyedi sajátossága, hogy története során mindvégig 
  téglából építették falait (1: tégla az első építési szakaszból, 2: tégla az 1440-
  es évekből, 3: tégla az 1500 körüli időszakból, 4: 18. századi tégla)

5. tematikai egység
5.  szövegblokk

Maróti László bán vára (1440-es évek)

A vár második ura rövid birtoklásához köthető a teljes déli épületrész átalakítása. Maróti László 
elbontatta az itt állt nagyobb négyzetes épületet. A helyén egy, a nyugati szárny szélességével 
megegyező, keleten már az addig beépítetlen részt is magába foglaló, U-alaprajzú együttest 
emeltetett, északi végén az 1445-ben felszentelt kápolnával. Az udvari homlokzatokon itt is 

végigvezette mestere a konzolokra támaszkodó függőfolyosót, egy egységes megjelenésű, zárt 
belső udvart hozva létre. 

Míg az emeleten délnyugaton csupán szerény kiképzésű – bár fűthető – szobákat (s közöttük 
bizonyára egy börtönt) alakítottak ki, délkeleten egy, a kápolnával is összekötött lakóegység 
– előtér/kandallós pitvar/lakószoba – jött létre. Elképzelhető, hogy ez időnként az építtető báró 
édesanyja, majd hamarosan felesége özvegyi lakosztályaként is szolgált. Nem kizárt, hogy a korai 
„szervízkaput” ekkor megnyitották, s ezért alakítottak ki mögötte egy, két szintet is magába foglaló, 
az udvar felé nyitott teret. A várkápolna csúcsíves nyílásai és a többi, ugyancsak dongaboltozatokkal 
épített tér ajtói és ablakai csupán egyszerű, élszedéses kőkereteket kaptak, a kandallók is csak 
téglaáthidalással készültek. 

Valószínű ugyanakkor, hogy erre az időszakra kell helyeznünk a falszoros sarkain és a hosszfalak 
közepén emelt – lőréseik ellenére inkább a reprezentatív megjelenést, mint a tényleges védelmet 
szolgáló – sokszögű tornyok építését is.

Dokumentáció
5.1. színes rajz  – a vár földszinti alaprajza a külső falakkal, a második periódusú épületek 
   jelzésével – készítendő A KÖZÉPKORI 2000. 259. és 262. o. rajzai alapján
  Képaláírás: Maróti László építkezései a várban (K: kápolna)
5.2. színes rajz – a vár emeleti alaprajza a második periódusú épületek jelzésével
 – készítendő A KÖZÉPKORI 2000. 263. o. rajza alapján
  Képaláírás: A vár emeleti alaprajza Maróti László idején
5.3. színes rajz - a a vár keleti szárnyai  udvari homlokzata Maróti László építkezései 
  jelzésével -  készítendő A KÖZÉPKORI 2000. 266.o. rajza alapján
  Képaláírás: A várudvar keleti homlokzata a kápolnával és a csatlakozó épületrészekkel
5.4.-5.5. fotók – részletek a kápolnabelsőből és a kápolna ablaka – készítendő
  Képaláírás: Az 1445-ben felszentelt kápolna belső részlete és csúcsíves ablaka
5.6. rajz – a kápolna melletti földszinti tér eredeti ajtónyílása – készítendő A KÖZÉPKORI 
  2000. 275. o. 4. rajza alapján
  Képaláírás: Eredeti gótikus ajtónyílás Maróti László építkezéseiből

6. tematikai egység
6. szövegblokk

Frangepán Beatrix rezidenciája (1506-1510)

Lehetséges, hogy a várban már a 15. század utolsó évtizedében, Corvin János idejében is építkeztek, 
ekkor talán Enyingi Török Imre várnagy emeltetett-alakíttatott át itt épületrészeket. Mindezek már a 
herceg özvegye számára biztosítottak lakályos, s a várbirtokoshoz méltó reprezentatív megjelenésű 
rezidenciát – bár az sem zárható ki, hogy maga Beatrix hercegnő volt az építtető.

Valószínű, hogy az építkezések egy részét a környék talajvízszintjének jelentős emelkedése, s az 
emiatt fellépő statikai problémák tették szükségessé. Ez utóbbi főként a ma is hatalmas támpillérekkel 
erősített északkeleti sarok esetében valószínűsíthető. Tény, hogy ebben az időszakban fél méterrel fel 
kellett tölteni az udvar járószintjét is, s emiatt szükségessé vált az összes udvarra nyíló ajtó átalakítása.

A legjelentősebb változást az udvar északkeleti részének beépítése jelentette, ahol egy, 
földszintjén és emeletén egy-egy boltozott nagytermet magába foglaló épületszárnyat emeltek. 
Másrészt egy új, pillérek hordozta emeleti folyosót is kialakítottak a várudvar mind a négy oldala 
mentén. A korábbi függőfolyosót felváltó tömör, csupán az emeleti részükön csúcsíves átjáróval 
áttört pillérek az új épületszárny esetében támasztószerepet is betöltöttek, míg másutt jóval kisebb 
méretűek voltak. Az udvar így még zártabb megjelenést kapott, s ez igencsak eltért az ebben az 
időben egyre divatosabb reneszánsz loggiák formájától.

A várból ismert néhány reneszánsz tagozatú nyíláskeret-töredék talán az udvar új földszinti 
ajtóihoz köthető, de az innen származó faragványok többsége késő gótikus stílusú. Közülük eredeti 
helyén csupán a déli külső falba tört, egykor középosztós ablak homokkőből faragott részletei 
maradtak ránk, így csak egy igen valószínű feltevés, hogy hasonló nyílásai lehettek az új északkeleti 
szárnynak is. Az utóbbi emeleti terében már egy – az udvari folyosóról fűtött – cserépkályha állt.

Ugyancsak cserépkályha adott meleget ekkor abban a délkeleti emeleti térben is, amelyet az 
említett ablak világított meg. Az itt felfedezett részletek azt bizonyították, hogy falait és boltozatát 
ebben az időben – feltehetően díszes gótikus – faburkolattal látták el, amely így hasonló lehetett, 
mint más várak, udvarházak főleg az alpesi vidékeken fennmaradt kényelmes lakószobái.



Dokumentáció
6.1. színes rajz – a vár emeleti alaprajza a harmadik periódusú épületek jelzésével
 – készítendő A KÖZÉPKORI 2000. 263. o. rajza alapján
 Képaláírás: A vár emeleti alaprajza 1500 körül
6.2. rajz – a vár nyugati szárnyának homlokzata az 1500 körüli állapot rekonstrukciójával
 – készítendő  A KÖZÉPKORI 2000. 273. o. rajza alapján
 Képaláírás: A vár nyugati szárnyának udvar homlokzata 1500 körül.
 Rekonstrukciós kísérlet az eredeti részletek alapján
6.3. fotómásolat – a várudvar rekonstrukciós fotómontázsa, 
 készítendő MÓGA 1993. 9. kép alapján
 Képaláírás: A várudvar északi nézete. A feltételezhető 1500 körüli állapot rávetítése 
 az 1990-es évek fényképfelvételére.
6.4. fotómásolat – a 4. tér késő gótikus ablakának rajza (Forster Központ tervtára ltsz. 2287)
 vagy fényképe (Forster Központ fotótára, ltsz. nélkül)
 Képaláírás: A vár déli külső homlokzatának késő gótikus ablaka a 20. szd. első felében
6.5. fénykép – az északkeleti épületszárny déli vége a két késő gótikus ablakkal – készítendő
 Képaláírás: Az északkeleti szárny késő gótikus ablakrekonstrukciói (2004)
6.6. fénykép – az emeleti 4. tér rekonstruált faburkolata – készítendő
 Képaláírás: Az emelet délkeleti sarokszobája az egykori faburkolat hasonló emlékek  

 alapján történt rekonstrukciójával
6.7. rajz másolata – reneszánsz ajtó rekonstrukciós kísérlete – készítendő a Kutatási 
 dokumentáció 1997. (Forster Központ) alapján
 Képaláírás: Reneszánsz ajtó az udvar nyugati homlokzatán. 
 Rekonstrukciós kísérlet.
6.8. 3D prezentáció - az emeleti 4. tér faburkolata maradványai és rekonstrukciójának
fázisai – készítendő FELD 2014 dokumentációja alapján

7. tematikai egység
7. szövegblokk

A gyulai vár a középkor végén

Brandenburgi György őrgróf birtoklása idején a váruradalom központjában a vármagot érintő 
jelentősebb építkezésekről nem tudunk. Az ekkor felvett 1520. és 1528. évi leltárakban említett 
fürdőház, konyha, sütőház, különböző tárházak, műhelyek többsége bizonyára a korábban épített 
épületszárnyak földszintjén, a várúr és a tiszttartó szobája az emeletén helyezkedett el, pontos 
azonosításuk azonban már nem lehetséges. 

Az erődítések vonatkozásában sem ismerjük az egyes kapuk rendszerét, nem tudjuk, hol volt a 
falakba vágva négy ágyúlőrés. 1528-tól főként fa-föld szerkezetű palánkok emelésével, árkok ásásával 
igyekeztek a vár védhetőségét fokozni. Valószínű, hogy ezzel kívánták pótolni a falszoros számos helyen 
kidőlő – a víz által alámosott – téglafalát is, 1529-ben bizonyára ennek megsüllyedéséről értesülünk. 
Nem kizárt azonban, hogy már ekkor felépült a délnyugati sarok kerek – általában helytelenül rondellának 
nevezett – kétszintes ágyútornya is, az újkor korszerű tüzérségi védőműveinek előhírnökeként

Dokumentáció
7.1. fotómásolat – a vár 1562. évi felmérésének a belsővárat ábrázoló része (EFM gyűjteménye)
 Képaláírás: A vár középkori magja az 1560-as évek hadmérnöki felmérésén
 - vörös színnel jelölve a téglafalak
7.2. rajzmásolat – a vár 16. szd-i állapotának rekonstrukciós tömegvázlata 
 – készítendő PARÁDI 1966. 154. alapján
 Képaláírás: A vár a 16. század első harmadában. Rekonstrukciós elképzelés

2. építéstörténeti szöveg 
A vár délnyugati saroktere az itt állt korábbi épületszárny bontása után az 1440-es években, a 
várkápolna emelésével azonos időben épült hozzá a korábbi külső főfalakhoz. A szomszédos 
szobákhoz képest magasabb padlószintje abból adódik, hogy az a 18. században, előzmény nélkül 
épített földszinti boltozaton nyugszik. Mivel az összes nyílása ugyanebből az időből származik, 
továbbá a felső, középkori boltozatát egy négyzetes nyílás töri át, igen valószínű, hogy a középkorban 
tömlöcként szolgált, ahová felülről engedték le a rabokat.

Dokumentáció: a vár periodizációs alaprajza a 7. tér jelzésével

A térben elhelyezve: Az 1500 körüli vár 1:50 léptékű makettje
  Szöveg: A gyulai vár 1500 körül. Rekonstrukciós modell.

Általános megjegyzések:
A tér központi látványelemét a középen vagy a nyugati fal előtt felállítandó (relatív nagyméretű) 
szükség esetén értelmezett vármakett alkotná. Az egyes tematikai egységek alapvetően itt is a tér 
oldalfalain kerülnének bemutatásra, logikusan a keleti fal rövid déli szakaszán indítva. Az alapozási 
rendszert bemutató grafika mellé/közelébe kerülne a téglaösszeállítás – vagy szabadon a falra 
applikálva, vagy lapos vitrinbe. Ugyanakkor a tényleges megvalósítást meghatározza a javasolt 
két 3D bemutató (a várépítés első szakaszai, illetve a faburkolatú tér rekonstrukciója) lehetséges 
elhelyezése – ezek kivetítése esetleg a dongaboltozaton is elképzelhető. A nyugati fal fülkéjének 
eltakarását azonban mindenképp javasoljuk. Az építéstörténeti felirat elhelyezése tetszőleges, 
túlzott hangsúlyt semmiképp sem kapjon, esetleg a keleti fal északi részére kerülhet. Fel kell végül 
vetni egy, a vár végső kiépített állapotát bemutató, már létező 3D prezentáció esetleges itteni 
felhasználását is, erről azonban nincsenek részletes ismereteink. Elméletileg ez akár ki is válthatná 
az anyagában megvalósítandó vármakettet, ezt azonban nem műszaki okokból – azaz a digitális 
bemutatás esetleges technikai problémái miatt – nem javasoljuk. Véleményünk szerint egy – akár 
csak részben – körüljárható makett alkalmasabb a vár szerkezetének megértéséhez szükséges 
alapvető információk közvetítésére. Természetesen az egységenként megadott dokumentációs 
anyag itt is egy ideális maximumot jelent, amelyből – tekintettel a tér nem túl jelentős méreteire – a 
konkrét tervezés során válogatni lehet.

8. tér

A kiállítási egység címe:    
A vár régészeti kutatása és műemlékvédelme

8. tematikai egység
8. szövegblokk

Régészeti kutatások a várban

A török hódoltság idejét követően előbb vármegyei, majd uradalmi célokat szolgáló, egyre jobban 
elhanyagolt várépület az 1900-as évek első felében már szinte az Almásy-kastély tájképi parkjának 
a természet által birtokba vett „természetes műromjaként” szolgált. 

1953-ban meginduló helyreállítását a délnyugati ágyútorony esetében már ásatás előzte meg, 
ezután azonban sokáig felügyelet nélkül hordták el az újkori feltöltési rétegeket a várból és környékéről. 
Szakszerű – de az ugyanakkor zajló építési munkák miatt korántsem teljes körű – régészeti feltárásra csak 
1956 és 1961 között került sor. Ekkor Parádi Nándor vezetésével kutatóárkok és nagyobb szelvények 
rendszerével vizsgálták az építési-pusztulási rétegeket és tárták fel a vármagot övező falszoros 
építményeinek maradványait. Az erősség tágabb környékének kutatására ekkor csak korlátozottan volt 
lehetőség, de így is sikerült felderíteni a vár építéstörténetének legfontosabb szakaszait.

A vár állapota miatt szükségessé váló újabb helyreállítás előkészítésére 1989 és 2004 között 
további, most már az álló falak régészeti módszerekkel történő vizsgálatát is magába foglaló 
kutatások zajlottak. Ennek során sikerült Gerelyes Ibolya és Feld István régészeknek a vár udvarát és 
belső tereit szinte teljes mértékben feltárni. Elkülöníthetővé váltak egymástól az egyes építkezések 
falazatai is, kibontották a nyugati zárterkélyek maradványait. Szekér György építész a korábban 
előkerült kőfaragványok értékelését végezte el, míg Szalai Emese a kerámialeletek feldolgozására 
vállalkozott. Bár még további feltárásokat igényel az egykori külső erődítések alaposabb felderítése, 
az eddig elvégzett kutatások már jelentősen gazdagították a várra vonatkozó ismereteinket.

Dokumentáció
8/1. fotómásolat(ok) – készítendő  kiválasztandó metszetek  (így Jankó János –
  SCHERER 1938. 113.-, Stuhlmüller Sebestyén – HAVASSY 2013. 
  188. ) továbbá az EFM gyűjteménye alapján
  Képaláírás: 19. századi metszetek a várról



8/2. fotómásolatok – készítendő a vár 1930-as évekbeli állapotáról kiválasztandó fényképek 
 SCHERER 1938. 187., 188., HAVASSY 2013. 187. és Forster Központ fotótára 
 27.983.,  5327. ltsz., továbbá az EFM gyűjteménye alapján
 Képaláírás: A vár és udvara az 1930-40-es években
8/3. fotómásolatok –kiválasztandó alaprajz(ok) és metszet(ek) Gyula város mérnöki hivatala
 1938 előtti várfelméréseiből - SCHERER 1938. 193., 195., 203., 215., 207.
 alapján, illetve ugyanezek a Forster Központ tervtárában, ltsz. nélkül
 Képaláírás: A vár az 1930-as évek mérnöki felmérésein
8/4. színes rajz - Parádi Nándor ásatásainak összesítő alaprajza – készítendő SZALAI 2014. 
 7. tábla alapján  
 Képaláírás: Az 1957-1960 között folytatott ásatások alaprajza
8/5. színes rajz – Parádi Nándor 16. kutatóárkának metszetrajza – készítendő SZALAI 2014. 
 11. tábla alapján
8/6. fotómásolat – Parádi Nándor ásatása a kápolnában – készítendő PARÁDI 1966. 147.o. 
 illetve a Forster Központban őrzött kutatási dokumentáció alapján
 Képaláírás: 16. századi sírok feltárása a várkápolnában
8/7. fotómásolat(ok) Parádi Nándor ásatásai a falszorosban – kiválasztandó 
 fényképek a Forster Központ terv- és fotótárában őrzött dokumentációk 
 alapján és az EFM gyűjteménye alapján
 Képaláírás: Elbontott építmények feltárása a falszorosban
8/8. fotómásolat – Parádi Nándor ásatása a várudvaron - készítendő PARÁDI 1966. 148.o. 
 illetve  a Forster Központban őrzött kutatási dokumentáció alapján
 Képaláírás: Ásatások a várudvaron
8/9. rajz – az 1989-2001. között végzett ásatások összesítő alaprajza – készítendő a
 Forster Központban őrzött kutatási dokumentációk alapján
 Képaláírás: Az 1989-2001. között folytatott ásatások alaprajza
8/10. színes fotók a nyugati szárny falkutatásáról – kiválasztandók és készítendők a Forster 
 Központban őrzött 1994. és 1997. évi dokumentáció alapján
 Képaláírás: Falazatvizsgálatok az udvari homlokzaton
8/11. színes fotó a zárterkélyek kibontásáról - készítendő a Forster Központban
 őrzött dokumentáció alapján
 Képaláírás: A vár első építési korszakából származó zárterkélyek
 maradványainak feltárása a nyugati külső homlokzaton
8/12. színes fotó és kutatási felmérés az emeleti 4. terem faburkolatának nyomairól –
 készítendő  FELD 2014. dokumentációs anyaga alapján
 Képaláírás: Az egykori faburkolat feltárt nyomai az emelet délkeleti sarokszobájában

9. tematikai egység
9. szövegblokk

Az 1950-60-as évek helyreállításai

A délnyugati ágyútorony teljes helyreállításával megkezdett műemlékvédelmi munkák az 1960-as 
évek elejéig zajlottak, Erdei Ferenc építész tervei alapján. Ennek során kiegészítették az álló és 
a feltárt várfalakat, pilléreket, újjáépítették a várudvar elpusztult északnyugati épületszárnyát és 
egy 18. századi boltozat bontásával visszaállították a kápolna belső terét. Az eredeti kőelemeket 
megőrzött emeleti ablakok, ajtók és kandallók műkő-kiegészítést kaptak. Nagyobb rekonstrukciót 
– így az udvari pillérek visszaépítését – a korszak műemlékvédelmi felfogása nem tett lehetővé, 
de ennek szellemében kapott új lépcsőfeljárót a torony, s készült el az épületszárnyak lapos, 
tetőzet nélküli vasbetonlemez lefedése. Ez utóbbi megoldás azonban teljesen tévesnek bizonyult, 
ugyanis nem biztosította az 1964 óta múzeumi kiállításoknak otthont adó emeleti teremsor 
megfelelő szigetelését.

Dokumentáció
9/1. rajzok másolata – válogatás Erdei Ferenc a Forster Központ tervtárában őrzött 
 tervlapjaiból
 Képaláírás: A vár helyreállításának tervei, Erdei Ferenc munkái
9/2. fényképmásolatok – válogatás az 1961-ben elkészült helyreállításról a Forster
 központ fotótárában és az EFM gyűjteményében őrzött fényképekből
 Képaláírás: A vár az 1960-as években

10. tematikai egység
10. szövegblokk

Műemlékvédelmi munkák 1990 és 2005 között

A szükségessé váló újabb helyreállítás első lépéseként Móga Sándor tervei alapján 1990-91-ben 
cseréppel borított magastetős lefedést kaptak az udvar körüli épületszárnyak és a torony. 1997-ben 
Kóris János építész vette át a tervezési munkát, s hosszú előkészítés után végül 2003-tól 2005-ig 
sor került a vár teljes körű műszaki-gépészeti felújítására. 

Ennek során a tervező jelentős rekonstrukciós munkára is vállalkozott munkatársával, Vizer 
Balázs építésszel.  Az udvar egykori pilléres folyosója elpusztult részeit ugyan csak modern 
építészeti eszközökkel jelezték, s így jártak el a nyugati zárterkélyek esetében is, ahol „üvegdobozok” 
kerültek az ismeretlen középkori szerkezetek helyére. Az épületszárnyak valószínűsíthető egykori 
homlokzatát azonban már eredeti kőelemek és természetes kőanyag felhasználásával idézték 
vissza. Fontos eleme a helyreállításnak a faburkolatú lakószoba Héjjas Pál belsőépítésznek 
köszönhető bemutatása is az emelet délkeleti sarokterében. Az itt és az északkeleti nagyteremben 
álló cserépkályha-másolatok Sabján Tibor építész-néprajzos szaktudását dicsérik. Az Alföld egyik 
legjelentősebb műemlékeként számon tartott vár azóta is évente látogatók tízezreit fogadja, mint 
múzeum és egyúttal, mint a Gyulai Várszínház nyári otthona.

Dokumentáció
10/1. rajzok másolata – válogatás Kóris János és Vizer Balázs tervlapjaiból
  (Műemlékfelügyeleti Iroda, Szeged)
  Képaláírás: A vár utolsó helyreállításának tervei, Kóris János és
  Vizer Balázs munkája
10/2. fényképek a 2005-ben elkészült helyreállításról, az udvari folyosó, a zárterkély,
  a nagyterem részlete – válogatandó, készítendő
  Képaláírás: A 2005-ben helyreállított gyulai vár

11. tematikai egység
11. szövegblokk

Középkori leletek a várból

Az eddigi ásatások során csak nagyon kevés és töredékes tárgyi anyag került elő a vár életének első, 
a Maróti-család birtoklásához köthető időszakából – ezeket bizonyára még az egykori mocsarak 
mélye rejti magába. Ugyanakkor még a középkor végi várnagyok konyháján, illetve asztalán 
használhatták a jellegzetes, ausztriai eredetű, vastagfalú, grafittartalmuknak köszönhetően jó hőálló 
cserépfazekakat vagy a Nógrád-Gömör vidékén készített vegyes mázas korsókat.

Az első cserépkályhák feltehetően az 1400-as évek utolsó harmadában jelentek meg az 
erősségben, addig talán csak a kandallók szolgáltak fűtésre. A legegyszerűbb szemeskályhák tál-, 
bögre vagy tálka formájú elemeit nehéz pontosan korhoz kötni, ilyenek még a török hódoltság idején 
is készültek. A várúr – vagy a várúrnő – szobájában állhatott viszont egy olyan zöldmázas gótikus 
kályha, amely kedvelt volt a budai királyi palotában és sok más főúri rezidenciában is. Talán már a 
16. század első feléből származnak azok az egyszerűbb, növényi és geometrikus díszítésű, mázatlan 
kályhacsempék, amelyek – gyakran főként kályhaszemekből rakott kályhákban – ekkor különösen 
kedveltek voltak a környéken.

Tárgyak
11/1. „osztrák” fazéktöredék, EFM, ltsz. 60.131.1.,  méret: cca. 22x10 cm
11/2. metéltmázas korsótöredék, EFM, ltsz.  63.48.9., méret:  9x3 cm
 Felirat: 1500 körüli edénytöredékek a várból
11/3. tál alakú kályhaszem, EFM, ltsz. 63.77.1., méret: 20x20x11 cm
11/4. bögre alakú kályhaszem, EFM, ltsz.  59.7.36., méret: 12x11 cm 
11/5. tálka alakú kályhaszem, EFM, ltsz. 63.30.4.,  méret: 12x2 cm
 Felirat: A várban állt szemeskályhák elemei, 16. század 1. fele
11/6. lovagalakos kályha csempetöredéke, EFM, ltsz.63.73.3, méret: 7x5x1 cm, 
11/7. lovagalakos kályha csempetöredéke, EFM, ltsz. 63.124., méret: 12,4x9 cm
   Felirat: A várban állt „lovagalakos” kályha töredékei, 1500 körül



11/8. mázatlan csempe kiegészítendő töredéke , EFM, ltsz.  60.148.4., méret: 20x13,5x5 cm
11/9. mázatlan csempe kiegészítendő  töredéke, EFM, ltsz. 60.156.23., méret: 18x17x3 cm
Felirat: Mázatlan kályhacsempék a várból, 16. század első fele

Dokumentáció
11/10. a budai lovagalakos kályha pelikános csempéjének léptékhelyes fényképe-
esetleg a csempe másolata – készítendő HOLL 1998.154. 19.kép alapján
Képaláírás/szöveg: A budai várpalota lovagalakos kályhájának 
fiait tápláló pelikánt ábrázoló csempéje

12. tematikai egység
12. szövegblokk

Késő középkori kályhacsempék Gerláról és Békéscsabáról

Jelentősebb várbeli leletek hiányában 2005-ben két, egykor a szűkebb környéken állt cserépkályha 
rekonstruált másolata került felállításra a faburkolatú lakószobában és a nagyteremben meghatározott 
kályha-helyeken. Egykor itt bizonyára hasonló fűtőberendezések álltak, hiszen nemesi használóik 
társadalmi helyzete sokszor megegyezett egymással. A Gerlán előkerült, felső részén szenteket ábrázoló 
csempékből rakott kályha minden bizonnyal annak az Ábránfi-családnak a kastélyához tartozott, amelyik 
gyulai várnagyot is adott Brandenburgi György idején. A békéscsabai lakóházban talált, ugyancsak a 
16. században készült csempék – rozettákkal, sematikus gótikus mérművekkel ékesítve, máz helyett 
festéssel díszítve – az igényesebb cserépkályhák széleskörű elterjedésének első emlékei közé tartoznak. 
Mindkét esetben egyszerű kályhaszemek alkothatták a kályhák alsó részét, a tűzteret.

Tárgyak
12/1. Szt. Katalint ábrázoló csempe töredéke Gerláról (MNM., ltsz. 52.1213.1. és 52.1216. 1.,
méret: 28x17 cm (előlap)
12/2. Szt. Péter és Pál csempe töredéke Gerláról (MNM., ltsz. 52.1205.1., méret: 17x7 cm (előlap)
 Felirat: Kályhacsempék eredeti töredékei a gerlai udvarházból
 Szent Katalin illeve Szent Péter és Pál ábrázolásával, 16. század
12/3. Mérműdíszes csempe Gerláról ((MNM., ltsz. 52.1218.1., méret: 20x13 cm  (előlap)
12/4. Tálalakú kályhaszem Gerláról (MNM ., ltsz. 52.1210.1., méret: 10x18 (előlap)
 Felirat: Mérműdíszes csempe és kályhaszem a gerlai udvarházból,16. század
12/5. Mérműves csempe Békéscsabáról (MMM. ltsz.  87.7.161., méret:  29x20 cm (előlap) 9 cm mély
12/6. Rozettás csempe Békéscsabáról (MMM., ltsz.  86.7.168., 10x16 cm (előlap) 8 cm mély
 Felirat: Kályhacsempék egy békéscsabai lakóházból, 16. század

Dokumentáció
12/7-8. fényképek a faburkolatú szobában és a nagyteremben felállított kályhamásolatokról –készítendő
 Képaláírás: A gerlai és a békéscsabai kályhák másolata a vár délkeleti lakószobájában
 és a nagyteremben

3. építéstörténeti szöveg
A vár ezen lakóhelyisége a várkápolna építése idején, az 1440-es években került kialakításra, ekkor 
készült déli és keleti fala, utóbbiban az udvari folyosóra vezető ajtóval. Nyugati fala a vár külső 
főfala, eredeti dongaboltozata északon a korábban itt állt épület meghagyott falszakasza elé húzott 
köpenyfalra támaszkodik. Északra nyíló kőkeretes ajtaja még az erősség építtetője, Maróti János 
korából maradt fenn, ez a vár egyik legértékesebb középkori részlete. Az udvari ajtó kőkerete az 
utolsó helyreállítás során, a sarokkandalló az 1960-as években eredeti részletek alapján került 
kialakításra. A nyugati falfülke és a déli ajtó utólag került a középkori falakba betörésre.

Dokumentáció: a vár periodizációs alaprajza a 8. tér jelzésével

Általános megjegyzések
A három ajtónyílással is rendelkező tér nem ideális kiállítóhely, ugyanakkor a rendelkezése álló 
falfelületek – elsősorban a déli és az északi, részben a keleti fal – alkalmasak a három, dokumentációs 
anyagra épített tematikai egység viszonylag áttekinthető és érdeklődést keltő prezentációjára 
– természetesen a javaslatok erős megrostálása révén. A sorrend itt nem kötött.  A sajnálatos 

módon nem túl gazdag leletanyag bemutatására így alapvetően a nyugati fal előtti szakasz tűnik 
alkalmasnak, az itt található falfülke eltakarható. Egy ide kerülő álló formátumú lapos vitrin kettős 
tagolása lehetővé tenné a gyulai leletek és a két kályharekonstrukció eredeti – a Nemzeti Múzeumból 
és a Munkácsy Mihály Múzeumból kölcsönzendő – darabjainak egymást tematikailag kiegészítő 
bemutatását. Megfontolandó ugyanakkor nem csupán a mázatlan gyulai csempék kiegészítése – a 
mázas töredékek beillesztése a budai leletek alapján elkészíthető rekonstrukcióba igen látványos 
eredménnyel járhat. Az építéstörténeti felirat ideális helye a kandalló melletti északi falszakasz lenne.
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Ssz. Tételszám, tétel megnevezése Menny. Egys. Egységár Nettó ÁFA Bruttó
Épített installáció

BB-01
Grafikai falpanel 18 mm MDF alapszerkezettel, dukkózva, fa lécvázzal a falszerkezethez rögzítve. A falpanel 
leemelhetőségénk biztosítása szükséges!
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag):277x5,8x144 cm

1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-02
Grafikai falpanel 18 mm MDF alapszerkezettel, dukkózva, fa lécvázzal a falszerkezethez rögzítve. A falpanel 
leemelhetőségénk biztosítása szükséges!
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag):50x5,8x144 cm

1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-03

Családfa installáció és grafikai panel 18 mm MDF alapszerkezettel, dukkózva, fa lécvázzal a falszerkezethez 
rögzítve. A falpanel leemelhetőségének biztosítása szükséges. Az egyes frontlapok találkozásánal minimum 3x3 mm-
es függőleges nút készítése szükséges. A falpanelen kialakításra kerül 16 db nyitható bútorajtó rejtett zsanérral 
különböző méretű kialakításban, melynek pontos elhelyezése és kiosztása a végleges szakmai anyag függvénye.
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag): 425x5,8x144 cm

1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB04

Monitor panel 18 mm MDF alapszerkezettel, dukkózva, fa lécvázzal a falszerkezethez rögzítve. A falpanel 
leemelhetőségénk biztosítása szükséges! A multimédia panel kivágatainak pontos méreteit a bekerülő multimédia 
egység ismeretében pontosítani szükséges!
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag): 169,4x10,4x144 cm

1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-05

Monitor állvány 18 mm MDF alapszerkezettel, dukkózva. Az állvány hátoldalán egy 30x30 cm méretű zárható 
revíziós ajtó, valamint felső szellőző nyílás kialakítása szükséges a monitor szellőzésének biztosítására. A 
multimédia panel kivágatainak pontos méreteit a bekerülő multimédia egység ismeretében pontosítani szükséges! Az 
installációs elem falfülkében kerül elhelyezésre, a helyszíni adatok felvétele alapján esetleges lesúlyozása szükséges 
felborulás ellen. A bútor alján 2 db sima és 2 db fékezhető nagyteherbírású bútorgörgő helyezendő el.
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag): 130x60,4x180+10 cm.

1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-06

Falpanel vitrinnel és monitorral 18 mm MDF alapszerkezettel, dukkózva. Az installációs elem egységenkénti 
leemelhetőségének biztosítása szükséges. Az egyes frontlapok találkozásánal minimum 3x3 mm-es függőleges nút 
készítése szükséges. A középső vitrin egységben 4 db ~30x30x30 c méretű fehér plexikubusokból kialakított, hátulról 
LED szalaggal megvilágított kisvitrin kerül kialakításra, a bútor ezen szakaszának hátfala fehérre festendő! A 
multimédia panel kivágatainak pontos méreteit a bekerülő multimédia egység ismeretében pontosítani szükséges! 
Tervezett maximális befoglaló méretek (szé x mé x mag): 395x47(10 4)x178 cm

1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-07 Kubusos vitrin 3+3 mm ragasztott biztonsági üvegburával, alsó-felső peremein alumínium keretprofillal.
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag): 180x180x85+60 cm 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-08 Backlight falipanel dukkózott MDF vázszerkezetre épített 6 mm vastag plexilapokból, LED-világítással.
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag):290x15x178 cm 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-09 Backlight falipanel dukkózott MDF vázszerkezetre épített 6 mm vastag plexilapokból, LED-világítással.
Maximális tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag): 172 (15) x136 (15) x178 cm (L alak) 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-10 a
Falra szerelt grafikatartó konzolos polc 18 mm dukkózott MDF alapszerkezette
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag): 135x5x1,8 cm 3 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-10 b-c Falra szerelt grafikatartó konzolos polc 18 mm dukkózott MDF alapszerkezettel
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag): 200x5x1,8 cm 6 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-11
Grafikai falpanel 18 mm MDF alapszerkezettel, dukkózva, fa lécvázzal a falszerkezethez rögzítve. A falpanel 
leemelhetőségénk biztosítása szükséges!
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag):260x5,8x126 cm

1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-12
Grafikai falpanel 18 mm MDF alapszerkezettel, dukkózva, fa lécvázzal a falszerkezethez rögzítve. A falpanel 
leemelhetőségénk biztosítása szükséges!
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag):175x5,8x126 cm

1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

BB-13
Falivitrin
4x4 cm fenyő léc vázszerkezetre épített 18 mm dukkózott MDF, 3+3 mm ragasztott biztonsági vitrinüveg MDF 
üvegszorító profillal rögzítve a szerkezethez. A vitrin felső lapjában LED szalag világítás elhelyezésével.
Tervezett befoglaló méretek (szé x mé x mag): 455x35x186 cm

1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Multimédia

MM-01
MM-02
MM-03

48"-os Full HD LED kijelző beépített multimédia lejátszóval (szoftverrel), fali tartókonzollal, szerelvényekkel, 
beüzemeléssel (A kijelző egyedi bútorba kerül beépítésre, ezért a kijelző valamint a konzol típusát és felszerelés 
módját az elkészítendő bútorral egyeztetni kell!)
tervezett típus: Samsung RM48
Az eszközök kiválasztásánál figyelembe kell venni a kiviteli tervdokumentáció vonatkozó részletterveit, az eszközök 
elhelyezésének módját, valamint a forgatókönyvben megfogalmazott funkciót. 

3 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Multimédia rendszer kiépítése, eszközök felszerelése, szerelési segédanyagok, kellékek díja 1 e 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Multimédia tartalom fejlesztése 1 e 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Grafikai tételek

- Plotteres grafikai felületek vágása, helyszíni elhelyezése 10 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- Habkartonra/habosított PVC-re/méhsejtes táblára kasírozott nyomtatott vinyl felületek laminálással 10 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- Öntapadós fóliára/tapétára nyomtatott grafikai felületek 20 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- Plexire kasírozott backlight grafikai felületek (plexi hordozóval) 12 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- Térbetűk falra szerelve, összes szerelvényükkel együtt 5 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- Ablakok és/vagy fal elé függesztett molinók (szerelvényekkel) 13 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- Grafikai felületek tervezése, szerkesztése, nyomdai előkészítése 70 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb tételek
- Posztamensek (változó méretű egyedi kiegészítő posztamensek a vitrinekbe cca.15 db) 1 e 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- Anyagmozgatási-és organizációs költségek 1 e 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- Műtárgyrögzítő szakember bevonása a kiállítás berendezésébe 1 e 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft

Egyéb tételek 0 Ft
0 Ft

Épített installációs tételek összesen:
Multimédia tételek összesen:

Grafikai tételek összesen:

MINDÖSSZESEN:

A Gyulai vár emeleti kiállító térsorának installációs tervezése
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS




