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GYULA – EGY VÁROS ÖRÖKSÉGE ÉPÍTÉSZ SZEMMEL 

Béres István 
 Gyula város főépítésze beres@gyula.hu 

 

Gyula városa a Kárpátok ölelte nagy Alföldön fekszik. A valamikori Pannon tengerből  

a síkság kiemelkedve mocsaras, vízjárta terület volt, ezer meg ezer szigettel. E szárazulatok 

alkalmasak voltak embercsoportok letelepedésére. A víz, a rétek és az erdők megfelelő 

életteret jelentettek a folyamatos emberi ittlét számára. Ezt bizonyították a régészeti  

kutatások is. Városunk jelenlegi közigazgatási területén több mint 800 regisztrált régészeti 

lelőhely található. A város jelenéhez hozzátartozik a múltja is, mely esetünkben legalább 

7,5 évezredre nyúlik vissza. 

 

5. ábra – Gyula város vízrajza az 1800-as 

évek közepén 

 

6. ábra – A Gyulai vár ostroma, 1566  

A vizek lassan elapadtak, a szigetrendszerből kirajzolódtak a folyómedrek. Egyre több jó 

minőségű művelhető terület jött létre, így növekedett a lakosság is. A domborzati viszo-

nyok alapján is a térség útjainak találkozási helye lett. Nem sokkal az államalapítás után 

központi szerepet kapott. 1000-től az 1300-as évek elejéig (több átépítés, bővítés nyo-

mán) a város nyugati területén megépült a háromhajós, 50 m hosszú, egy toronnyal 

magasodó plébániatemplom, hisz az akkori népesség száma ezt követelte meg. 

A történelmi térképeken a vizeket láthatjuk, már szabályozott formában, különböző év-

szakokban, de elképzelhetjük az ősi állapotokat, mikor még a középkorban Nagyváradtól 

Gyuláig csónakkal lehetett közlekedni. 

1405-ben Maróti János, macsói bán indította el a vár építését, 1445-ben az egri érsek fel-

szentelte a kápolnáját. A ma látható várunk az 1550-es évekre szigeterőddé épült ki.  

A téglából épített belső várat, egy hatalmas palánkrendszer vette körül. A palánk és mintegy 

2500 katona és civil tartotta fel a török sereget (30-40.0000 fő) 63 napon keresztül 1566 

nyarán. A város már a középkorban is a térség kereskedelmi, közigazgatási központja volt. 

Évszázadokon keresztül évi 4 országos vásárt tartottak itt. E szerepkör több évszázadon 
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keresztül megmaradt, 1950-ig. A szocialista közigazgatási rendszer átalakítása vitte át a me-

gyeközpontot Békéscsabára, úgy, hogy a mai napig Gyulán működik a megyei kórház,  

a megyei bíróság, ügyészség, megyei levéltár, vízügyi és környezetvédelmi igazgatás. 

A vár török alóli 1695-ös felszabadítása után kezdett újra benépesülni az Alföld ezen 

része. A rajzokon jól nyomon követhető a vízjárások változása, a várostest növekedése. 

Korai évszázadokban a természet változásai nyomán csökkent a vízfelület, később az em-

berek keze nyomán rendezték a vízfolyásokat. A Körösök több ága folyt keresztül  

a városon, mely rendszeresen kiáradt, és pusztította az épületeket. A legnagyobb beavat-

kozásra az 1855-ös árvíz után szánták rá magukat az itteniek. Megalakították az ármen-

tesítő társaságot, megtervezték a medrek szabályozását, és a Fehér-Körös fő ágát  

a várostól északkeletre egy új ásott mederbe terelték. Emellett bölcsen egy kelet-nyugati 

irányú medret meghagytak a város közepén, mely ma is kellemes látványosság, ökológiai 

folyosó is, emellett nagyon hasznos csapadék és belvízelvezető szerepe is van. 

Örökségünk az a természet, Isten alkotta és majd az ember által átalakított környezet, mely 

szinte minden négyzetméterében látható a tudatos területhasználat nyoma. A külterüle-

tünkön a Fekete- Fehér- és Kettős-Körösök ásott medrei jelentősen megváltoztatták a tájat. 

A mai kisebb csatornák is mind az ember keze munkája. A szántóterületek egyértelműen 

átalakított területek, a gyepek még őrizhetnek valamit az ősi tájból, az erdőkben csak egy  

1 hektáros folt mutathatja a valamikori végtelen vizek galéria erdeinek képét. 

A város lakott területe a középkortól folyamatosan nőtt. A szigetek épültek be, majd az 

elterelt vízrendezés nyomán alakult ki a ma is érzékelhető városi gyűjtőút-hálózat. A tér-

képeken látványosan nyomon követhető a középkori városmag köré csoportosuló vá-

rosrészek együttese. A városrészek részben vallási, részben nemzetiségi hovatartozást is 

tükröztek a 18-19. századokban.  

 

7. ábra – A Gyulai vár és a rondella, 1950 

 

8. ábra – A Gyulai vár, az Aquapalota és az Erkel 

Hotel, 2019 

Örökségünk a városszerkezet, az átalakított „kultúrtáj”, de van ezek mellett egyedi, épített 

örökségünk is. Elsődlegesen az említett helyben égetett téglából épített gótikus téglavár, 

mely egyedülálló európai érték. Hadászati szerepe a török kiűzéséig volt, majd uradalmi-

gazdasági funkciót töltött be, egészen a XX. század első feléig. Tudományos feltárása és 

helyreállítása először az 1950-es évek végén történt, az első múzeum 1961-ben nyílt, 

majd 2005-ben újítottuk fel korszerűen és kapott új kiállítást is. 
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Másik fontos örökségünk a szigeterődre épült Harruckern-Weinkcheim-Almásy kastély. 

Harruckern báró 1722-ben kezdte el építeni, majd családi leszármazottjai és beházasodó 

főúri családok építették folyamatosan. Ma látható formáját 1902-ben nyerte el. A főúri 

családok lakták 1942-ig, majd a szocializmus évtizedeiben csecsemőotthon volt 2000-ig. 

Az önkormányzat kezdeményezésére, és lebonyolításában történtek meg a történeti és 

régészeti kutatások, az építészeti és múzeumi tervezés. Az európai díjakat nyert látoga-

tóközpont 2016 tavaszán nyílt meg, ekkor vehette a város, a nemzet közössége birtokba 

először kastély épületét.  

Nem feledkezünk meg sosem az Erkel családról és legnevesebb fiáról, Ferencről, aki 

1810-ben a németvárosi, ma is álló és múzeumként látogatható iskola és kántor-tanítói 

lakásban született. Felújítása a bicentenáriumra történt meg. 

A város leginkább látható értékei a közterületek, a terek hálózata és a tereket övező 

térfalak. Ebből kiemelkedik a belvárosi térfüzér, a Petőfi tér, Erkel tér, Harruckern tér, 

Október 23. tér és a Kossuth tér. Az elmúlt két évszázad alatt kialakult épületek sora 

alkotja a terek térfalát, történelmi hangulatot sugározva. E környezetben kell mindenkor 

a gyulai polgárok és vendégeink számára, kellemes közlekedési lehetőséget, de e mellett 

pihenésre, találkozásra is helyet adó keretet nyújtani. 

Érzékelhető, hogy Gyula városszerkezetét elsőbben a folyómedrek, majd az emberi be-

avatkozások hozták létre. A Bihari hegyek és az Alföld találkozásánál már a kora közép-

korban a térség kiemelkedő települése volt. Károly Róbert király a városnak évi négy 

országos vásár megtartásának jogát adományozta, ezzel megerősítette „regionális” sze-

repét. A birtok igazgatása mellett Gyula a közigazgatás és igazságügy központjává is vált.  

A régiós szerepéből adódóan minden irányból sugarasan jönnek az utak a városba. Sajá-

tosságunk, hogy nem egy csomópontban találkoznak az utak, így alakulhatott ki a fent 

említett térfüzér a belvárosban. Az épületeinkről jól leolvasható az építés kora. Az 1801 

nyarán pusztító tűzvész miatt csak néhány lakóépület maradt fenn a XVIII. századból, a 

vár és kastély épületén kívül. A XIX. század elejéről egész utcasor áll a belvárost és a 

várkertet összekötő Kossuth Lajos utcán. A kiegyezést követően Gyula is lendületesen 

fejlődött, Trianonig. A házakon látható az igényesség, az építés korában jellemző stílus-

irányzat. 1920-as év történései a város vonzáskörzetének nagy részét levágták, mégis az 

itt élő polgárok megkeresték és megtalálták az életben maradás, a további fejlődés mód-

ját, lehetőségét. Ez folytatódott a Kis-Magyarországot átszabó szocialista igazgatás ren-

dezése (1950) után is. Az addig megyeszékhely Gyula részben elvesztette régióközpont 

szerepét. Megmaradt az intézmények fele, melyek mai megyei szinten működnek. 1957-

ben megfúrt gyógyvízre alapozva, a város adottságait kihasználva máig virágzó turisztikai, 

gyógyászati központtá vált a város.  

A város gazdagon dokumentált, és feldolgozott történetének köszönhetően részletesen 

elemezhetjük a múltat. Kiolvasható, hogy az Isten áldotta környezetet, természeti adott-

ságokat miként használták az itt megtelepedők, az ide született emberek. A természet 

értékeit megőrizve alakították át a kapott környezetet. Életteret, megélhetési lehetőséget 

és folyamatos fejlődést láthatunk a város múltjában. Itt jelen volt és megvalósult a fenn-

tartható fejlődés már akkor is, mikor még e kifejezést nem kezdték alkalmazni. Szorgos 
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emberek munkája alakította az utcákat, a tereket, a város környezetét. Mindig megtalálva 

úgy tettek hozzá az elődök örökségéhez, hogy az az adott korszakban időszerű élhető 

és színvonalas legyen.  

Mit sem ért volna a csodálatos természeti környezet, ha azt lepusztították volna, vagy ha 

annak értékeit nem ki-, és elhasználva vették volna igénybe az előttünk élő jó Gyulaiak. 

Fel kell ismerni az adottságokban rejlő lehetőségeket. Élni kell velük úgy, hogy az ma is, 

holnap is az emberi élet megfelelő tere legyen. E térséget sem kerülték el a történelem 

viharai; sok csatát megélt Gyula városa. Mindig volt, élt itt olyan közösség, olyan józan 

gondolkodású emberek csapata, akik jól látták a lehetőségeket, korszerűen tudtak gon-

dolkodni és cselekedni. Maguk elhatározásából hozták létre az ármentesítő társulatot,  

a hangya szövetkezetet, a takarékpénztárakat. A kényszerű változások után újra és újra 

találtak maguknak és adtak másoknak is megélhetési lehetőséget. A jó arányt megtalálva 

megfér egymás mellett az egyéni érdek és a közösségi érdek érvényesítése is. Csak pros-

peráló gazdaság mellett lehet korszerű és minőségi környezetet kialakítani. Ennek örök-

ségét élvezzük, és próbáltuk meg természetes módon továbbfejleszteni. Mit sem ér  

a csodálatos természeti környezet, a szépen egymásra rétegzett épületek sora, ha nincs 

azokat alázatosan használó közösség benne, körülötte. 

A gyulaiak bíznak benne, hogy ezen értékeket mások, mindenki érzi, ha nem is tudja 

megfogalmazni. Elég az, ha jól érezzük magunkat gyulaiként, vagy ideérkező vendégként 

Gyulán. Tapasztalják meg, szeretettel várunk mindenkit. 
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9. ábra – A Körös-vidék elöntési térképe a középkorban 

 
10. ábra – Gyula városa madártávlatból, a Várkert és a Körösök vidéke, 2019 




