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Vár 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 726 [2485] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: I. 

Cím: Gyula, Várkert utca 

Hrsz.: 2634/1, 2634/2, 2634/3, 2635, 2641/1, 2641/3, 2641/4, 2642 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

1620-58-19/1950. VKM 1950.12.07 miniszteri 

döntés 

Műemlékké 

nyilvánítás 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 
Archív kép: 
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Leírás: 

A város keleti felén, a Fehér-Körös ágai által közrezárt szigeten, az un. Szigeterőd 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 

tégla torony teszi hangsúlyossá. A tornyot a felújítást követően ráépített cserép fedésű, 

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

illetve középkori kőfaragvány 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 tégla épületekkel övezett belső udvar. Rekonstrukcióra kerültek a 

középkori épületrészek, illetve az udvar felé, az emeleti szinten körbefutó fa körüljáró 

folyosó, melyről a kiállítóterek megközelíthetőek. Az épületek új cserép fedést kaptak. 

A vár mai megjelenését számtalan újjáépítést, átalakítást követően, műemléki helyreállítás 

után nyerte. A vár helyiségeiben kiállítás, a belső udvarán nyaranta a gyulai Várszínház 

előadásai vannak. 

Történet: 

A gyulai birtokot a 15. század elején Maróthy János macsói bán, hadvezér kapta meg királyi 

adományként. Ő építette az óvár magját a Körös kanyarulatában, a folyótól elárasztott, 

alacsony fekvésű terület egy szigetén. Maróthy helyválasztása a településhez közeli, de 

vízzel védett, a birtoka és a fő közlekedési utak közelében fekvő terület.  

A város és vár fejlődése ekkor markánsan elkülönült egymástól. A védelmi rendszer 

kiépítésével a belső vártól a huszárvárig a kapukat egy tengelyre fűzték fel, a közlekedési 

útvonal a várszigeten kívül ágazott szét. A 15. század első felében, a Maróthyak által téglából 

épített birtokközpont körítő fallal és vizesárokkal rendelkezett. A derékvárat körülvevő 

vizesárok a teljes védelmi rendszer kiépítése után szárazárokként megmaradt. 

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

tulajdonába került. Mátyás Békés megye főispánságát a gyulai várhoz csatolta, ezzel a vár 

szerepe és jelentősége megnőtt. 1482-ben Corvin János kapta meg a birtokot, akinek 

halálával az özvegyére, Frangepán Beatrixre, majd annak második férjére, György 

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

várat, félve Zápolya János csapatainak támadásától, 1528-1529-ben körülárkolták és 

megerősítették. 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. 

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. 

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. Az 1579. évi török összeírás szerint az őrség a 

huszárvár területén álló dzsámi környezetében élt, tehát 1566-1579 között komoly építkezés 
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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. Karbantartásról, megújításról 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.  

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. Néhány 

helyiséget helyrehozat a várban levéltár és pénztár céljára. Börtönt, sör- és pálinkafőzdét, 

cselédlakásokat alakíttat ki. A birtokot öröklő Harruckern Ferenc az 1740-es években 

kezdett építkezésbe, rendezte a vár területét.  

1905-ben Almásy Dénes kiköltözteti a cselédséget és kijavíttatja a várat. A 19. században a 

palánkvárat szétbontják. 

 

Koordináták: EOV 821316 147054, WGS84/GPS 46.645801, 21.28561 

 

Jelmagyarázat: 

       Vár 

           Műemlék (rondella) 

           Műemlék ingatlan 

           A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK, MJT, régészeti 

lelőhely 

MK: 

6647 [2482] 

A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom műemléki környezete (244 

ingatlan hrsz.) 

Megjegyzés: A várat, mint a város egyik legmeghatározóbb épületét, külön fejezet tárgyalja. 

Javaslat: 
A kiállítás frissítése, korszerűsítése javasolt. A színházi használat a várudvar 

látogathatóságát korlátozza; csak az ideiglenes beépítés támogatható. 
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Külső várfal bástyákkal 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 726 [18159] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: I. 

Cím: Gyula, Várkert utca 

Hrsz.: 2634/2 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

1620-58-19/1950. VKM 1950.12.07 miniszteri 

döntés 

Műemlékké 

nyilvánítás 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

    
Archív kép 

Leírás: 

A rondellához kapcsolódó, hajdani bástyás rendszerű külső védmű feltárt alapfalai, melyek 

egykor szorosan hozzátartoztak a vár védelmi rendszeréhez. Kapcsolódó falszakasz még a 

vártól délre a régi külső palánkvár vonalában feltárt, jelenleg támfalszerű falszakasz. 

Az épen maradt rondellához csatlakozó, a belső vár falaival párhuzamosan futó falak feltárt 

részei, a hosszú oldalakon és a sarkokon bástyákkal megerősítve. Az 1953-1961 között 

feltárt felmenő falakat konzerválták. 

Történet: Épült a 15. században; a belső vár külső védműveként szolgált. 

 

Koordináták: - 
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Jelmagyarázat: 

           Külső várfal bástyákkal 

           Műemlékek 

           A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK, MJT, 

régészeti lelőhely 

MK: 

6647 [2482] 

A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom műemléki környezete 

(244 ingatlan hrsz.) 

Megjegyzés: A Várral önálló fejezet foglakozik. 

Javaslat: A falak folyamatos karbantartása szükséges. 
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Lőportorony – rondella 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 729 [2486] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: I. 

Cím: Gyula, Várkert utca 

Hrsz.: 2634/1, 2634/2, 2634/3, 2635, 2641/1, 2641/3, 2641/4, 2642 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

      Archív kép 
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Leírás: 

A 15. századi téglavár nyugati sarka mellett téglából épült szabadon álló, kerek alaprajzú, 

kúppalást fedésű, emeletes ágyúbástya a 15. század végéről. A vár külső védművének épen 

fennmaradt része. Jelenlegi bejárata modern korban kialakított, részben újrarakott falban, 

kelet felől. Alsó szintje nyílás nélküli, felső szintjén lapos szegmensíves lőrések. 

A lőrésnyílás nélküli földszintje síkfedésű, innen modern kori csigalépcső vezet az emeleti 

lapos ívű "kupolával", gömbszegmenssel boltozott térbe. Laposan szegmensíves lőrései 

kifelé tölcséresen szűkülnek. Ma a Vármúzeum része. 

Történet: 

Lőportorony, kerek ágyútorony, rondella, gótikus - reneszánsz, épült 1495 körül Corvin 

János idejében. A védfal 1403-ban két toronnyal, 1445-ben további hat ötszögű őrtoronnyal 

épült ki. 

 

Koordináták: EOV 821297 147075, WGS84/GPS 46.645991, 21.28536 

 

Jelmagyarázat: 

       Rondella, kerek lőportorony 

           Műemlék (Vár) 

           Műemlék ingatlan 

           A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK, MJT, 

régészeti lelőhely 

MK: 

6647 [2482] 

A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom műemléki környezete 

(244 ingatlan hrsz.) 

Javaslat: 

Használata jó, a kiállítás korszerűsítése támogatható. 

Javasoljuk a környezet méltó rendezését, a vendéglátóipari egység más helyre való 

telepítését. 
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Harruckern-Wenckheim-Almásy kastély 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 727 [2477] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: I. 

Cím: Gyula, Kossuth utca 15. 

Hrsz.: 2637/1, 2637/2 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

1620-58-19/1950. VKM 1950.12.07 miniszteri 

döntés 

Műemlékké 

nyilvánítás 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 
 

 Archív kép 
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Leírás: 

A város keleti felén, a Fehér-Körös ágai által közrezárt szigeten, az un. Szigeterőd déli 

részén, a középkori eredetű várral szemközt, az egykori kastélypark területén szabadon álló, 

„U” alaprajzi elrendezésű Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély barokk magja 1731-

1735 körül épült, 1765-ben bővítették. 1795-ben és 1801-ben leégett. 1802-1810 között 

Czigler Antal tervei szerint klasszicista stílusban újjáépítették, ekkor kapta második tornyát. 

Mai megjelenése – a további átépítések, alakítások ellenére – jellemzően ezt az állapotot 

őrzi. Cziegler Antal tervei nyomán alakult ki a kastély jelenlegi mérete és formája, a jelentős 

részben ma is meglévő homlokzati tagolás, valamint a homlokzatok klasszicizáló késő 

barokk díszítőelemei. 1904-ben emeletét mindkét oldalon bővítették. 

A kastély fő szárnya ÉNy-DK-i tengelyű, hosszúkás, téglalap befoglaló formájú alaprajzú, 

földszint + 1 szintes, pala fedésű, magastetős, tömegét rizalitok tagolják. Két végét északi 

irányban nyaktaggal csatlakozó tornyok zárják le: a Ny-i oldalon a török eredetű kaputorony, 

a K-i oldalon az ennek pandantjaként épült egykori víztorony új építésű rekonstrukciója, 

melyhez Észak felől a földszintes mellékszárny csatlakozik. 

A kastély Észak felé néző, a Várral szemközti főhomlokzatának középső, szimmetrikus 

elrendezésű, manzárd tetős szakaszának tengelyében nyílik a főbejárat, melyet a 3 tengelyes 

középrizalit előtt pilléreken álló kocsialáhajtó, tetején az emeletről megközelíthető terasszal 

hangsúlyoz. A rizalitot az attika fal mögött emelkedő manzárd szerkezetű kupola emeli ki. 

A fő tömeget mindkét végén 3-3 tengelyes, középtengelyben erkélyes bejárattal 

hangsúlyozott sarokrizalit zárja, kiemelt manzárd tetővel, a belső tengelyben szintén 

pillérekre támaszkodó portikusz, tetején kisebb terasszal. A lábazaton sávozott a földszinti 

falmező, amely felett erőteljes, az emeleti ablakok végigfutó könyöklőpárkányával és 

parapet-díszeivel egybekomponált osztópárkány fut végig. Az emeleti ablakok feletti 

egyenes szemöldökökön szinte rajta ül a főpárkány, melyet a rizaliton a kosáríves nyílások 

fölött konzolsor támaszt alá. A tetősík megjelenését négy álló manzárd-ablak gazdagítja. A 

középkupola előtti tükrös díszítésű attika félköríves lezárású mezőjében a Harruckern és a 

Wenckheim család címerei, alattuk az oromzaton egykor elhelyezett felirat rekonstrukciója 

került elhelyezésre. 

A fő tömeghez kétoldalt, kissé visszahúzott homlokzati síkkal csatlakoznak az öt tengelyes, 

emeletes oldalszárnyak. 

A déli, kert felőli homlokzat kialakítása a főhomlokzathoz hasonlóan középrizalittal osztott, 

melyet az előtte álló pillérekre támaszkodó portikusz, tetején terasszal, valamint a díszített 

attika mögötti középkupola hangsúlyoz. A tetőforma homlokzati megjelenése megegyezik a 

várra néző homlokzatéval, bár a kert felől a sarokrizalitok elmaradnak, a falsík kisebb 

visszahúzása tagolja. Egykor a Czigler tervezte lépcsősor vezetett le a kertbe, de a lépcsőt 

az 1950-es években visszabontották. A kert felől érvényesül a homlokzat teljes hosszúsága, 

egységes megformálása. 

Ez a terület a 18. század húszas éveitől kezdve organikus egységet alkot, melyen a különböző 

korokban épült elemek, a vár, a barokk Harruckern-Wenckheim-Almássy-kastély (1730 

körül - 1905 körül), a romantikus kapusház és híd (1802) és a klasszicista Lovarda (1833) 

műemlék együttest alkotnak. A kastély parkja is változott az idők folyamán, a franciakertet 

és vadaskertet részben felváltotta a birtokhatárig nyúló tájképi kert, melynek nagy része ma 

a Gyulai Strandfürdő és közpark (Csigakert). 

Történet: 

A hatalmas kiterjedésű gyulai uradalmat a török hódoltság után Harruckern János György 

(1664–1742) kapta meg III. Károly király adományaként; a nagyváradi káptalan 1723. 

augusztus 10-én iktatta be a birtokába. A földek revitalizációja, az elnéptelenedett terület 

betelepítése és a gazdálkodás beindítása az ő nevéhez fűződik. 

A mai kastély magját, főszárnyának középső részét, egy egyemeletes, középrizalit nélküli, a 

vár felé három bejárattal néző, homlokzati tagozatokkal valószínűleg nem rendelkező, a 

talajvíz miatt magas feltöltésre emelt épületet Harruckern János György – vagy inkább 

Harruckern Ferenc - 1740 után építhette fel. A külsejében dísztelen épület belső kialakítása 

a kor minden igényét kielégítette. A megfelelő lakóhely kialakításával párhuzamosan 
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megkezdődött a környék tereprendezése, a korábbi védműveket fokozatosan bontották el, s 

a déli oldalon a Körös ágai között a korban divatos franciakertet hoztak létre.  

Báró Harruckern János György 1742-ben bekövetkezett halála után egyetlen élő fia, báró 

Harruckern Ferenc Domonkos (1696–1775) örökölte a gyulai uradalmat. Az építkezés, a 

kastély bővítése folytatódott; a kert felől középrizalit épült, valamint a belsőben is történtek 

módosítások. Korabeli ábrázolás egyemeletes, erkélyes, fehérre meszelt épületként tüntette 

fel a nemesi rezidenciát; a török kori kaputornyot emeletes bejárati toronyként ábrázolta 

tetején barokk, törtvonalú, párnatagos sisakdísszel. A torony ekkor még nem volt összekötve 

a főépülettel. A báró az 1760-as évek elején a kastély jelentős bővítésére határozta el magát. 

Az 1762. január 4-i keltezésű tervsorozaton a gyulai kastély elegáns rezidenciává történő 

kibővítésének tervvariánsa szerepel. Az épület kibővítése azonban ebben a formában nem 

valósult meg, bár a későbbi bővítések logikája nagyrészt követi ezt a tervet. A kastély ezen 

második építési periódusa során nem csak hosszában, földszintes oldalszárnyakkal bővült az 

épület, hanem a magasságát is megemelték, és emeletét 3-3 tengellyel szélesítették. Az 

1783-ban készült I. katonai felmérés térképén már látható a kastély hosszan elnyúló, „L” 

alakú épülete. 

Harruckern Ferenc 1775-ben bekövetkezett halálával kihalt a báró Harruckern família 

férfiága. A gazdálkodás irányításával Harruckern Ferenc egyik vejét, nagykárolyi gróf 

Károlyi Antalt (1732–1791), Harruckern Jozefa bárónő férjét bízták meg. 1795 januárjában 

tűzvészben a kastély középrésze gyakorlatilag megsemmisült.  

Az 1798-as újabb birtokfelosztás után Wenckheimné Gruber Mária Terézia tulajdonába 

került a kastély; helyreállíttatta az épületet, melyet valószínűleg fehérre, vagy egészen 

világos sárgára festettek. A földszinten, a korábbi sala terrenában kápolnát alakított ki, 

amelyet a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szenteltek fel. 

1801-ben ismét tűzvész pusztított Gyulán. A városban keletkezett tűzben a kastély is 

megsérült. A rezidenciát ezt követően a Wenckheim család 1801 és 1810 között alakította 

ki és állította helyre id. Cziegler Antal (1767–1862) építőmester tervei szerint és 

irányításával. Cziegler Antal tervei nyomán alakult ki a gyulai kastély jelenlegi mérete és 

formája. Legkésőbb ekkor épülhetett össze egy rövid szárnyrész közbeiktatásával a kastély 

főépülete a török kori, a nyugati oldalon álló kaputoronnyal, s legkésőbb ekkor bonthatták 

el a torony törtvonalú barokk sisakját. A hosszan elnyúló épület 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, északi irányba 

húzódó, a főszárnyra csaknem merőleges földszintes mellékszárny is. A 19. század eleji 

kiépítés során Cziegler megmagasította a kastély homlokzatait, amelynek következtében az 

épület elegánsabb, karcsúbb benyomást sugall. Ekkor alakult ki a jelentős részben ma is 

meglévő homlokzati tagolás, a homlokzatok klasszicizáló késő barokk díszítőelemeket 

kaptak: A kastélybelső ekkor kéttraktusos, még folyosó nélküli. 

A kastély körül 1812-ben lebontották az egykori külső vár – az 1807-es kataszteri térképen 

még jelölt – maradványait, és angol stílusú tájképi park kialakítását kezdték meg, mintegy 

80 katasztrális holdon. 1833-ban nagyméretű, fedett, klasszicista stílusú lovardát építettek a 

kastély parkjában. (Ebben napjainkban a Gyulai Várfürdő uszodája található.) 

A gyulai kastély 1888-ban a kétegyházi kastélyban lakó Almásy–Wenckheim házaspár 

tulajdonába került. A házaspár legidősebb fia, Almásy (III.) Dénes (1863–1940) és felesége 

1888-ban beköltöztek az akkor már tíz éve üresen álló kastélyba, amelyet még abban az 

évben renoválták és részben átalakították. Klösz György 1896 táján készült képei – a kastély 

legkorábbi ismert fényképes ábrázolásai – már a historizáló stílusban átalakított 

architektúrával ábrázolták. A grófi család a rezidencia északi homlokzatának középrizalitja 

elé, a konzolokon nyugvó erkély alá egy 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.  

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 
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(1859–1943) nagyváradi műépítész tervei szerint. Az emelet kibővítésével egy időben a 

főlépcsőházat is átalakították. 

A tanácsköztársaság, majd az azt követő román megszállás idején nem történt komolyabb 

rombolás az épületben. 1911-ben Almásy (III.) Dénes még a gyulai kastélyban lakott, 1935-

ben azonban már a gyulavári kúria lakója: a család a gazdasági világválság miatt megroppant 

anyagi helyzetében nem akarta működtetni a gyulai kastélyt, ezért a földbirtokos előbb a 

kastély földszintes mellékszárnyába, majd Gyulaváriba költözött, de továbbra is példás 

módon rendben és karban tartották az épületet. 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 Almásy család így 

1942-ben Fürdő és Üdülő Részvénytársaságot hozott létre, amelynek célja a 

gyógyvízfúrások megkezdése, majd egy fürdőegyüttes, a kastélyból pedig gyógyszálló 

kialakítása volt. 

A lezárt kastélyt a háború végén kifosztották, berendezését széthordták. 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. 1959-től kezdve a kastélypark területének nagyobb részén 

fokozatosan termálfürdőt alakítottak ki. 

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.  

2014–15-ben – a műemléki elveknek megfelelő módon – teljes körűen helyreállításra került 

az épület. Az egykori grófi rezidenciában 2015-ben nyílt meg a Gyulai Almásy-kastély 

Látogatóközpont. 

 

Koordináták: EOV 821187 146894, WGS84/GPS 46.644387, 21.28386 
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Jelmagyarázat: 

       Harruckern-Wenckheim-Almásy kastély 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

MK: 

6647 [2482] 

A Harruckern-Wenckheim-Almásy kastély ex-lege műemléki környezete (244 ingatlan 

hrsz.) 

Megjegyzés: 

A gyulai uradalom központja, az eredetileg Harruckern-birtoktest egységes, osztatlan 

terület, melyet a kastély, a hozzá tartozó lovarda, a kapusház és a híd, illetve a kastély 

egykori angolkertje és vadasparkja alkot. Ez a terület a 18. század húszas éveitől kezdve 

organikus egységet alkot, melyen különböző korokban épültek: a barokk Harruckern-

Wenckheim-Almássy-kastély (1730 körül - 1905 körül), a romantikus kapusház és híd 

(1802) és a klasszicista Lovarda (1833). A kastély parkja is változott az idők folyamán, 

a franciakertet és vadaskertet részben felváltotta a birtokhatárig nyúló tájképi kert, 

melynek nagy része ma a Gyulai Strandfürdő és közpark (Csigakert). 

A kastéllyal, mint a város egyik legjelentősebb épületével, külön fejezet foglakozik. 

Javaslat: A kastély és a fürdő kertészeti elemekkel való elválasztását javasoljuk. 
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Lovarda 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 728 [2484] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: I. 

Cím: Gyula, Várkert utca 

Hrsz.: 2634/1, 2634/2, 2634/3, 2635, 2641/1, 2641/3, 2641/4, 2642 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

0004/3/1954. ÉM 1954.01.01 miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 
 

 Archív kép 

Leírás: 

Eredetileg szabadonálló, téglalap alaprajzú nyitott fedélszékes klasszicista lovarda a 

Wenckheim-birtokon. Épült a 1833-ban, Hild József tervei alapján. Észak-déli irányú, 

szabadon álló téglalap alaprajzú földszintes, kontyolt nyeregtetős épület a régi Weinckheim-



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 16 2018. november 

kastély, a mai strandfürdő parkjában. Keleti és déli oldalán modern kori folyosók kötik össze 

a fürdő 20. századi építményeivel. 

Északi, rövid homlokzatának középső harmada kis kiülésű, sávozott rizalit, magasan ülő 

félkör-ablakkal, felette háromszögű oromfal, 1833-as évszámmal. Kétoldalt negatív 

tükrökben kétszárnyú ajtónyílások felett félkörablakok. Érintetlen nyugati homlokzatának 

két szélén és közepén széles lizénák közötti sávozott falmezőkben helyezkednek el a félkör-

ablakok, a közöttük lévő mezőket csak a félkör-ablakok tagolják. Klasszikusan tagolt erős 

kiülésű koronázópárkánya körbefut. 

A belső egyterű, nyitott fedélszékkel, déli végében rekonstruált karzattal. A tetőgerincnél 

üvegtető. Az épületben egy nagy és két kisebb gyógyvizes medence. 

Történet: 

A gyulai uradalom központja az eredetileg Harruckern-birtoktest volt: egységes, osztatlan 

terület a kastély, a hozzá tartozó lovarda, a kapusház és a híd, illetve a kastély hatalmas 

angolkertje és vadasparkja. Ez a terület a 18. század húszas éveitől kezdve organikus 

egységet alkotott, melyen különböző korokban épületek az itt felvett objektumok: a barokk 

Harruckern-Wenckheim-Almássy-kastély (1730 körül - 1905 körül), a romantikus kapusház 

és híd (1802) és a klasszicista Lovarda (1833) Hild József tervei szerint. 

 

Koordináták: EOV 821363 146927, WGS84/GPS 46.644638, 21.28617 

 

Jelmagyarázat: 

       Lovarda 

           Műemlékek  

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

MK: 

728 [23657] 
A Lovarda ex-lege műemléki környezete (59 ingatlan hrsz.) 

Javaslat: 

Az épület a lábazati sávban vizesedik; a nedvesedés okainak feltárása, szakszerű 

helyreállítása szükséges (pl. cementes lábazati vakolat szellőző vakolat-rendszerre 

cserélése, az épület körüli vízelvezetés felülvizsgálata). Az épület történeti 

színezésének vizsgálata és helyreállítása javasolt. 
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Miklósvárosi görögkeleti templom 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 721 [2464] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: I. 

Cím: Gyula, Szent Miklós park 

Hrsz.: 2640/1, 2640/2 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

   

Leírás: 

A Görögkeleti Szent Miklós Katedrális a település központjában, parkban szabadon álló, 

keletelt, téglalap alaprajzú, nyugati homlokzati tornyos, félköríves apszissal záródó román 

orthodox templom. Barokk-késő copf-klasszicista, épült 1802-1824 között. Nyugati 

homlokzatának középrészén a kis kiülésű, szélein armírozással kiemelt rizalit, mélyített 

tükrét pilaszterek fogják közre, középen a kőkeretes bejárattal és felette félkörös záradékú, 

vakolatkeretes, könyöklős ablakkal. Kétoldalt szintén pilaszterek által határolt tükrös 

falmezőkben félkörös, üres szoborfülkék. A torony íves oromzattal kapcsolódik a hajóhoz. 

Órapárkánnyal lezárt felső szintjén félkörös ablakok, sarkain lizénák. Oldalhomlokzatait 

pilaszterekkel elválasztott, koronázópárkányig felnyúló, félkörös alaprajzú és záradékú 

falfülkék tagolják, félköríves ablakokkal, a záradékok felett rozetta-díszítéssel. A félköríves 

záródású szentélyt pilaszterek osztják falmezőkre, bennük szintén félköríves ablakokkal. A 

belsőben az oldalfalakat kettős pilaszterek tagolják a hevederekkel elválasztott csehsüveg-

boltozat kiosztásának megfelelően. A szentély félkupolás lezárású. A nyugati végében 

kétszintes, két pillérre támaszkodó, hármas szegmensíves nyílású karzat, a karzatalja 

csehboltozatos, innen vezet a feljárat a toronyba. A szentély előtti   ikonosztázionja a 

Archív 

kép 
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boltozatig ér (Assza Teodorovics, 1824), hajóboltozaton falképek, Jelenetek Jézus életéből 

(ifj. Predmerszky Béla, 1928). A hajóban kétoldalt különböző korú (19. századi), padsorok; 

a szentély előtt balra Mária-szék, jobbra püspöki szék, klasszicista felépítménnyel a 19. 

század első feléből. 

Történet: 

Épült 1808-tól 1824-ig, korábbi orthodox kápolna helyére. 1854-re elkészült tornya 1943-

ban leégett, ezt követően készült el a jelenlegi sisak. A sisakot 2006 táján felújították.  
A templomhoz a régi parókia és további melléképületek együttese tartozik. 

 

Koordináták: EOV 821057 146891, WGS84/GPS 46.644397, 21.28217 

 

Jelmagyarázat: 

      Miklósvárosi görögkeleti templom 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           A vár, a kastély és a Szabadság téri rk. templom műemléki környezete 

MK: 

711 [23631] 

Miklósvárosi görögkeleti templom ex-lege műemléki környezete (14 ingatlan hrsz.): 

2611, 2638, 2639/1, 2640/2, 2641/3, 2641/4, 339/5, 358, 359, 4427, 4428, 4429/1, 

4429/2, 4433/1 

Megjegyzés: 
Részleges felújítása, aláfalazása 2011-12-ben történt. A mennyezeti freskókat 

restaurálták. 

Javaslat: 

Következő felújítás esetén a történeti értékek fokozott védelme szükséges. 

A görögkeleti templom főbejárata előtt álló kő kereszt helyi védettsége javasolt. A 

görögkeleti templomhoz tartozó parókia és melléképületek a szomszédos műemlék 

utódingatlanon állnak (hrsz.: 2640/2), egyedi műemléki/helyi védettségük indokoltsága 

helyszíni szemrevételezés, értékvizsgálat alapján dönthető el. 
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Máriás-ház 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 725 [2469] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: I. 

Cím: Gyula, K. Schriffert utca 2., Jókai utca 31. 

Hrsz.: 4619 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 
 

 Archív kép 

Leírás: 

Ún. Máriás-ház, polgárház, barokk, épült 1785 előtt. Zártsorú beépítést lezáró, utcavonalon 

álló, alápincézett, földszintes, nyeregtetős, téglalap alaprajzú saroképület, oromfalas 

főhomlokzatán szoborfülkében a Szeplőtelen fogantatás szobra a mai kialakításban 

aszimmetrikus elhelyezésben. K. Schriffert utcai homlokzata oromfalas, téglából rakott 

lábazatos. Két szemöldökös, vakolatkeretes, egyenes záradékú abkaka között lizénapár által 

közrefogott félkörös záradékú szoborfülke, ívelt szemöldökös lezárással. Déli tengelyében 
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a bejárat, vakolatkeretes, szemöldökpárkányos. Északi, hosszanti homlokzatán 

téglalábazatban kis pinceszellőzők, könyöklőpárkányos, egyenes záradékú ablaksora körül 

tagolt vakolat keretelés, felette tükrös szemöldökpárkány, kelet felé eső három ablakán 

zsalugáter. Erős kiülésű, tagolt koronázópárkány. Kelet felé téglakerítés csatlakozik. Udvari 

hosszanti homlokzata előtt fejezetes pilléres-mellvédes veranda, melyet rövid szakaszon a 

középrészen beépítettek. Keleti vége oromfalas, tagolatlan. 

A belsőben több lakórészt alakítottak ki, jelentősen átépített új ajtókkal és közfalakkal. 

Eredetileg szabadkéményes konyha volt a középrészen. 

Történet: 
1785 előtt épült, valószínűleg ekkora méretekben. Nem sérül az 1801-es tűzben, ekkor 

készül a szoborfülke (id. Czigler Antal) a Szeplőtelen fogantatás szobrának. 

 

Koordináták: EOV 819975 147064, WGS84/GPS 46.646234, 21.26811 

 

Jelmagyarázat: 

       Máriás-ház 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Apor téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

MK: 

725 [23289] 

Máriás-ház ex-lege műemléki környezete (13 ingatlan hrsz.): 4600, 4618, 4621, 4667, 

4668, 4669, 4841/2, 5839/2, 6128, 6129/2, 6135/1, 6135/2 

Javaslat: 

Felújítása sürgető. A főépület folytatásában tervezett beépítés elfogadható a műemléki 

értékek tiszteletben tartása mellett. Az állagmegóváshoz, szakszerű helyreállításhoz 

épületkutatás, építéstörténeti tudományos dokumentáció, értékleltár készítése 

szükséges. 
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Belvárosi római katolikus plébániatemplom 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 744 [2465] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: I. 

Cím: Gyula, Harruckern tér 

Hrsz.: 4481 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

0004/3/1954. ÉM 1954.01.01 miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

       

Leírás: 

A Belváros központját alkotó tér közepén szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzati 

toronnyal, a hajónál keskenyebb, íves záródású szentéllyel, a szentélyzáródás fölött 

lekontyolt nyeregtetővel. A szentély két oldalán emeletes, lekontyolt nyereg/félsátor-tetővel 

fedett mellékterek. A hajó homlokzatain lábazat, három részes párkány, faltagoló 

pilaszterpárok; a főhomlokzaton sávozott lizénák. Vízszintes záródású, kőkeretes bejáratok 

a templomtérbe a D-, a Ny-i és a K-i homlokzat középtengelyében (utóbbi lezárva); a 

mellékterek bejáratai felülvilágítósak. Kosáríves záródású, tagolt szalagkeretes ablakok a 

hajón és a szentélyen, vízszintes záródásúak a melléktereken. A D-i, főhomlokzati kapu két 

oldalán magas oszlopszékre ültetett, timpanonnal koronázott pilaszterpárok, a timpanonban 

bárói koronával összefogott Harruckern- és Dirling-címer. A timpanon fölött, az alsó 

toronyszint homlokzatán építési felirat (1775); mellette volutás féloromzatok, fölötte 

kővázák. A pilaszteres tagolású második toronyszintet órapárkány zárja. A toronysisakon 

évszám (1775). Csehsüveg-boltozatos hajó és szentély, félkupolás apszis, kolostorboltozatos 

Archív 

kép 
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sekrestye és virágozó, fölöttük oratóriumok. A bejárati oldalon kétemeletes, falazott pilléres 

karzat, a hajó felé kosáríves záródású nyílásokkal; karzatfeljáró a főhomlokzat K-i 

tengelyéből, kívülről. Berendezése javarészt barokk, 18. századi. 

Történet: 

Helyén már a középkorban is templom állt, melyet a törökök – minaretet és türbét építve 

mellé - dzsámivá alakítottak. A török kiűzése után az épületet ismét a katolikusok 

használták. 1744-re azonban már szűknek bizonyult, ezért lebontották és helyébe egy 

nagyobb templomot emeltek, mely mintegy három évtizeden keresztül állt fenn. A 

templomot mai formájában 1775-ben kezdték építeni, Linck János Károly uradalmi építész 

tervei alapján, Harruckern Ferenc kegyúr jóvoltából. A Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz 

tiszteletére áldották meg 1777-ben. 1801-ben tűzvész rongálta, 1823-ban szentelték fel. 

Jelenlegi megnevezése – Nádi Boldogasszony – középkori eredetű, s az 1940-es évek végén-

1950-es évek elején felújított kultuszra utal. Új liturgikus tér, berendezés 1974-1975-ből. 

 

Koordináták: EOV 820486 147047, WGS84/GPS 46.645951, 21.27477 

 

Jelmagyarázat: 

      Belvárosi rk. plébániatemplom 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK 

 

Javaslat: Homlokzati színezés újragondolandó, történeti rétegek vizsgálata szükséges. 
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Józsefvárosi római katolikus templom 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 711 [2457] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Apor Vilmos tér 

Hrsz.: 5841 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

       

Leírás: 

A Németváros (másik nevén Józsefváros) központját alkotó tér közepén szabadon álló, 

egyhajós, historizáló templom, épült 1863-1866 között. D-i homlokzati toronnyal, a hajónál 

keskenyebb, íves záródású szentéllyel, a szentélyzáródás fölött lekontyolt nyeregtetővel. A 

szentély két oldalán emeletes, lekontyolt nyeregtetővel fedett mellékterek. A hajó 

homlokzatain magas, háromtagú, a faltagoló tükröket elválasztó kettős pilasztereknek 

székéül szolgáló lábazat, három részes párkány, félköríves záródású, tagolt szalagkeretes 

ablakok. Vízszintes záródású bejáratok a templomtérbe a D-, a Ny-i és a K-i homlokzat 

középtengelyében. A D-i, főhomlokzati kapu előtt kétszer két oszlopos, timpanonos 

portikusz, a timpanonban Szentháromság-ábrázolással. A főhomlokzat főpárkánya fölött 

attika, szélein törtívű féloromzatok kővázákkal, feljebb pilaszteres tagolású, timpanonnal 

lezárt alsó-, órapárkánnyal lezárt második toronyszint. A K-i homlokzat bejárata előtt 

nyeregtetős, zárt előcsarnok, oromzatában ívsoros párkánnyal. A mellékterek homlokzatain 

egyszerű lábazat és párkány, tükrös faltagolás, vízszintes záródású, tagolt szalagkeretes ajtók 

és ablakok. A belsőben csehsüveg-boltozatos hajó, félkupolás apszis, csehsüveg-boltozatos 

Archív 

kép 
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sekrestye és virágozó, fölöttük oratóriumok. A bejárati oldalon kétemeletes, falazott pilléres 

karzat, a hajó felé félköríves záródású nyílásokkal; első emelete vasoszlopokon nyugvó 

faszerkezettel bővítve; a karzatfeljáró a főhomlokzat K-i tengelyéből, kívülről vezet. 

Berendezése javarészt az építés korából származik: Szent József főoltárkép, 1866; 

mellékoltárképek, 1869; oltárszobrok és festett szobrok a hajóban, 18-19. század; szószék, 

1866; gyóntatószékek a karzat alatt, padok, csillárok. Színesüveg-ablakok 1926-ból; 

mennyezeti seccók: 1924; a hajóban 1984-1986-ban készült. A karzat alatti kápolnában a 

német telepesek óhazából hozott Mária-szobra.  

Történet: 
A gyulai német közösség 18. századi, kisebb templomának helyén épült Nuszbeck József 

gyulai építész tervei alapján és kivitelezésében, 1863-1866 között. 

 

Koordináták: EOV 819927 147115, WGS84/GPS 46.646704, 21.26750 

 

Jelmagyarázat: 

      Józsefvárosi r.k. templom 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           Józsefvárosi rk. templom műemléki környezete 

MK: 

711 [23631] 

Józsefvárosi r.k. templom ex-lege műemléki környezete (15 ingatlan hrsz.): 

4670, 4671, 4672, 4841/2, 5837, 5838, 5839/1, 5839/2, 5840, 5842, 5863, 5864, 5865, 

6127, 6128 

Megjegyzés: Homlokzat- és tetőfelújítás volt 1982-ben. 

Javaslat: 

A templom hagyományosan a városrész tér- és közösségszervező eleme; folyamatos 

jókarbantartása a környezetével együtt – park, kisemlékek – biztosítandó. 

Az épület állagromlása (ázás, vakolat feltáskásodása, falazat, tagozatok kifagyása) 

miatt a károsodások okainak feltárása, mielőbbi szakszerű felújítás szükséges. A 

felújításhoz kapcsolódóan a templom előtti beton elemes térburkolat cseréje javasolt. 

Homlokzatfelújítás esetén anyag- és színhasználat kutatás alapján lehetséges. 
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Erkel Ferenc szülőháza – Erkel Múzeum 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 713 [2456] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Apor Vilmos tér 7. 

Hrsz.: 5837 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 

Leírás: 

Németvárosi kántor- és iskolaház, Erkel Ferenc szülőháza, egykor a kántortanító háza és 

iskola. Ma Erkel Ferenc Emlékház. Klasszicista, épült 1795-ben vagy 1802-ben. 

Az Apor tér felől a zártsorú beépítést lezáró, utcavonalon álló, L alaprajzú, részben 

alápincézett, földszintes nyeregtetős saroképület északi, rövid végéhez csatlakozó új 

beépítéssel. Az Apor Vilmos tér meghatározó térfala. Utcai homlokzatain kis kiülésű 

lábazat, felette körbefutó könyöklőpárkány, rajta az egyenes záradékú, simított 

vakolatkeretes, szemöldökpárkányos ablaksorral, Apor téri homlokzata 4+1+4 tengelyes, a 

közepén lunettás bejárattal, a Dürer Albert utca felől 3 tengelyes, mellette kortárs bővítéssel. 

Tagolt koronázó párkánya szintén körbefut. 

Az udvari homlokzatok: nyugati oromfalas homlokzata és északi homlokzatának nyugati 

része tagolatlan, nyílás nélküli, az északi homlokzat keleti részén és a nyugati homlokzatán 

lecsapott sarokkal beforduló, pilléres-mellvédes veranda, síkfedéssel, pincelejárattal és 

padlásfeljáróval, konyhai bejárattal és konyhaablakkal. Északi oromfalas homlokzatán egy 

kisméretű, későbbi ablak. 

A belsőben az Apor téri bejárat mögötti előtérből ajtó vezet az udvari verandára. Balra a régi 

nagyméretű, síkfedésű tanterem, jobbra a volt kántortanítói lak háromszobás traktusa. A 
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rövidebb szárny alatt dongaboltozatos pince, felette kissé megemelt padlószinten a volt 

kétsejtes szabadkéményes konyha és a kamra. A helyiségek síkmennyezetesek. 

Ma múzeumként berendezett épület: a rövid szárnyban a kántortanítói lakás interieurje 

zongorával, pianínóval és családi relikviákkal, korabeli konyhaberendezéssel látható. 

Történet: 

Építési ideje kérdéses, 1795 vagy 1802. 1830-ban a megromlott állagú épületet Nuszbek 

József építőmester építette újjá. Az Erkel család 1808-1841 között lakta. Részleges 

helyreállítás 1985-ben volt; az emlékház legutóbbi felújítására, bővítésére 2008-10-ben 

került sor. 

 

Koordináták: EOV 819955 147149, WGS84/GPS 46.646998, 21.26787 

 

Jelmagyarázat: 

       Erkel Ferenc szülőháza 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

MK: 

713 [23626] 

Erkel szülőháza ex-lege műemléki környezete (15 ingatlan hrsz): 4672, 4673, 4674, 

4841/2, 5823/1, 5823/2, 5836, 5838, 5839/1, 5839/2, 5840, 5841, 6128, 6129/2, 6135/2 

Javaslat: 
Felújított épület; folyamatos jókarbantartása szükséges. 

Jelenlegi hasznosítása megfelelő, szépen sikerült, minta-értékű felújítás és bővítés. 
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Földszintes polgárház, Kliment-ház 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 714 [2458] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Árpád utca 3. 

Hrsz.: 4512/1, 4512/2 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 

Leírás: 

Földszintes polgárház, ún. Kliment-ház, későbarokk-klasszicista, épült a 19. század elején.  

Zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, L alaprajzú, részben alápincézett, földszintes, 

nyeregtetős későbarokk klasszicista stílusú épület, pilléres - mellvédes udvari tornáccal. 

Archív kép 
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Utcai homlokzatának keleti végén nagyméretű, kétszárnyú szárazkapu, korabeli 

vasalatokkal. Kis kiülésű lábazata felett tagolt, füles vakolatkeretes, egyenes záradékú 

ablakok, felette tagolt, erős kiülésű koronázópárkány. Udvari, beforduló fejezetes pilléres-

mellvédes tornácát beüvegezték, illetve homlokzatosították, az utcai szárnyon a pillérek 

épebbek. Építéskorabeliek a ki-benyíló utcai ablakszerkezetek. 

Az udvari szárny alatt kisméretű boltozott pince, építéskorabeli pinceajtóval. Belső 

helyiségei és a korábbi tornác, illetve a kapualj is síkfedésű. A belső tereket 2007-ben 

átalakították. 

Történet: 
Épült a 19. század elején, feltehetően közvetlenül az 1801-es tűz után 1802-ben. Belső tereit 

2007-ben erősen átépítették. Jelenleg szálláshelyként üzemel. Felújítandó. 

 

Koordináták: EOV 820480 147198, WGS84/GPS 46.647306, 21.27475 

 

Jelmagyarázat: 

           Kliment ház 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

MK:  

714 [23633] 

Földszintes polgárház, Kliment-ház ex-lege műemléki környezete (11 ingatlan hrsz.): 

18, 21, 22, 4503, 4504, 4507, 4509, 4510, 4513/1, 4514, 4529/1 

Megjegyzés: 

A Kliment-ház és egykori melléképülete egy épületet alkotott. Bár helyrajzi szám 

szerint jelenleg két ingatlanon helyezkedtek el, a műemléki védelem mindkét ingatlanra 

vonatkozik. A melléképületet a telekhatárig lebontották. 

Javaslat: 

Az épület jelenleg szálláshelyként üzemel. Homlokzatai romlóak, szakszerű felújításuk 

szükséges. Javasolt építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése. 

Az utcai homlokzat felújításakor szondázó festő-restaurátori kutatás és falkutatás 

szükséges. A homlokzati architektúra helyreállítása megfelelő anyaghasználattal 

támogatandó. Műemléki szempontból – a bontás ellenére is – a melléképület ingatlana 

kis mérete miatt az újbóli telekegyesítés javasolható; a területen a telekaprózódás nem 

támogatható folyamat. 

  

Kliment ház 

Egykori melléképület 
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Református templom 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 716 [2481] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Petőfi tér 4A. 

Hrsz.: 11 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 
műemléki védetté nyilvánítás 

14297/1960. ÉM [-

MM] 
1960.04.01 

miniszteri 

határozat 

Egyes építmények műemlékké 

nyilvánítása, illetőleg 

műemlék jellegük 

megszüntetése 
 

 

                       Archív kép 

Leírás: 

Református templom copf stílusú, épült 1791-1795 között. A történeti belvárosban szabadon 

álló, téglalap alaprajzú, északon szegmensíves záradékú, déli homlokzati tornyos egyhajós 

templom, nyugati előcsarnokkal, északi karzatfeljáróval. 

D-i főhomlokzatán kváderezett középrizalit, a földszinten egyenes záradékú, kőkeretes 

bejárattal, lapos szegmensíves szemöldökkel, kétoldalt az ablakai hasonló szemöldökkel. 

Felső ablaksora félköríves záradékú, a kétoldali ablakok konzolos, szegmensíves 

szemöldökkel. A rizaliton gazdagon tagolt koronázópárkány, felette megismétlődő 

szegmensíves oromfal, a homlokzatot kétoldalt fejezetes pilaszterek zárják le. Kétszintes, 

órapárkányos, saroklizénákkal díszített, tagolt sisakos tornya volutadíszes, kővázás ívelt 

oromfalakkal kapcsolódik a hajóhoz. További homlokzatait lizénák osztják falmezőkre, 

oldalhomlokzatain vakolt keretben szegmensíves, É-i homlokzatán földszinti kisméretű, 

szegmensíves és emeleti félkörös záródású ablakok. 
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Boltozott Ny-i előcsarnokából és az É-i karzatfeljáróból nyílnak az oldalbejáratok, 

főbejárata a D-i homlokzatról. A D-i oldalon középen félkörös, kétoldalt kosáríves nyílású 

boltozott, mellvédes karzat, É-i oldalán kosár- és szegmensíves árkádos, boltozott, falazott 

mellvédes orgonakarzat. Az oldalfalakon osztó- és főpárkány fut körbe. A K-i oldalon a 

Mózes-székkel egybeépített hangvetős szószék, előtte úrasztala a keresztelőmedencével. 

Három oldalról padsorok. 

Történet: 

Épült 1791-1795 között még egyenes záradékkal. Az 1801-es tűzvész károkat tett benne, a 

torony 1804-ben készül el. 1820-21-ben Czigler Antal tervei alapján az északkeleti irányú 

bővítés során félkörös záradékkal és orgonakarzattal látták el. Az orgona 1824-ben épült. 

1857-ben készült el a boltozott nyugati oldalcsarnok. A templom ÉK-i végéhez 1928-ban 

épült a lépcsőház az orgonakarzathoz. 

 

Koordináták: EOV 820577 147130, WGS84/GPS 46.646667, 21.27599 

 

Jelmagyarázat: 

        Református templom 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK 

           Régészeti lelőhely 
 

MK 

716 [23652] 

Református templom ex-lege műemléki környezete (8 ingatlan hrsz.): 1/2, 10, 12, 4474, 

4475, 4479, 4480, 4481 

Javaslat: 

A történeti belváros egyik meghatározó épülete; folyamatos jókarbantartása továbbra is 

biztosítandó. Következő homlokzati felújítás csak építéstörténeti vizsgálat alapján 

történhet. 
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Városháza, volt Megyeháza 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 717 [2480] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Petőfi tér 3. 

Hrsz.: 1/2 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

  

Leírás: 

A történeti városközpontban álló, a településképet meghatározó, az egykori 

településszerkezetet, telekosztást őrző épület. A volt megyeháza keleti oldalához 1927-ben 

épült historizáló stílusban az egykori Állami Építési Hivatal, melynek építésze Gerlóczy 

Gedeon volt. Két ütemben, eltérő homlokzattal épült, de egy egységet alkotó épület, mely 

ma Városházaként használt. 

Reprezentatív a kapualj, lépcsőház, díszterem térsor. A díszterem karzatos, kazettás 

mennyezetű, három bronz üvegcsillár díszíti. A földszinti helyiségek ma is boltozottak. 

Történet: 

Volt megyeháza, ma városháza, barokk-neoreneszánsz, épült 1777-1791 között Linczbauer 

János munkájával. Bővítették 1876-1877 között Lederer Ede tervei szerint. Megyeházaként 

1950-ig ez az épület töltötte be a vármegyeháza funkciót, majd a hivatalt áthelyezték 

Békécsabára. 

 

Koordináták: EOV 820603 147100, WGS84/GPS 46.646392, 21.27632 

Archív kép: 
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Jelmagyarázat: 

        Városháza, volt Megyeháza 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

 

MK: 

717 [23651] 

Városháza ex-lege műemléki környezete (18 ingatlan hrsz.): 1/1, 10, 101/1, 101/2, 102, 

11, 2, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 6, 72, 95, 97, 98 

Megjegyzés: 

Az épületről építéstörténeti tudományos dokumentáció és a homlokzati nyílászárókról 

értékleltár készült. 

Az egykori Állami Építésügyi Hivatal ma a Városháza szerves része, azzal egy épületet 

alkot, annak keleti szárnya. 

Javaslat: A homlokzat színezése és anyaghasználata a későbbi felújítás során módosítandó. 
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Százéves cukrászda és lakóház 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 718 [2460] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Jókai utca 2., Erkel tér 1. 

Hrsz.: 4489 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 
műemléki védetté nyilvánítás 

14297/1960. ÉM[-

MM] 
1960.04.01 

miniszteri 

határozat 

Egyes építmények 

műemlékké nyilvánítása, ill. 

műemlék jellegük 

megszüntetése 
 

 

  

Leírás: 

Emeletes üzlet- és lakóház, copf-empire elemekkel, épült az 1801-es tűzvész után (1803), 

tervezte és építette Czigler Antal. Földszintjén a Százéves cukrászdát 1840-ben alapították.  

Zártsorú beépítést lezáró, utcavonalon álló, L alaprajzú, alápincézett, egyemeletes, kontyolt 

nyeregtetős saroképület. 

Erkel tér felőli homlokzata 2+4+2 tengelyes; középrészén kis kiülésű rizalit, lizénákkal két 

falmezőre osztva. Az északi falmezőben kosáríves nyílású kapu, déliben hasonló vakkapu 

fülkéje, benne kisebb, egyenes záradékú bejárattal. Az osztópárkány felett szegmensíves 

nyílású ablakok, köténnyel, összefüggő könyöklőpárkánnyal. Erősen kiülő, gazdagon tagolt 

konzolos koronázópárkánya körbefut. A rizalit két oldalán két szintet átfogó lizénák, a szélső 

tengelyekben a földszinten bejáratok. A homlokzat többi ablaka egyenes záradékú, az 

emeleti ablakok felett füzérdíszes tükör. Jókai utcai homlokzatának középrészén jelzésszerű 

rizalit, melyet két szintet átfogó, korinthoszi fejezetes lizénák tagolnak, felette erősen tagolt 

koronázópárkány. A homlokzat ablakai egyenes záradékúak, a rizalit két oldalán az emeleten 

konzolos szemöldökkel. Keleti tengelyében bejárat. A bolthelyiségek bejáratai 

vasspalettával védettek. Az Esze Tamás utcai homlokzata dísztelenebb, negatív lizénák 

osztják, a koronázópárkány egyszerűbb. A nyugati udvari homlokzatán mindkét szinten 

beüvegezett kosár- és szegmensíves árkádnyílások. Az északi udvari homlokzat földszintjén 

két árkádnyílás, további nyílásai egyenes záradékú ablakok. 

A földszinten elkülönül a kapualjtól balra eső cukrászdarész és a jobbra eső, csehboltozatos 

bolthelyiség. A cukrászdarészben egymásba nyíló, teknőboltozatos, részben restaurált 

klasszicista díszítőfestésű helyiségek. Eredeti restaurált, ill. vásárolt bútorok, részben 

Archív kép: 
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eredeti, illetve korabeli cukrászati berendezés. A földszinti szabadkéményes helyiségben 

cukrászmúzeum, a mesterség eszközeivel. 

Kapualja szegmensíves donga. Innen nyílik a fa lépcsőfokos lépcsőház. Az emeleten 

befordul a síkfedésű, terazzo burkolatú folyosó, innen nyílnak a síkmennyezetű helyiségek. 

Történet: 

Épült 1801 után (1803), építette id. Czigler Antal Trachberger János és neje részére. A 

földszinten már 1803-ban édességüzlet nyílt, 1840-ben alapította a mai cukrászda elődjét 

Salis András mester. A cukrászda bútorainak restaurálása, termek berendezése és a 

cukrászműhely-múzeum kialakítása 1986-ra készült el. Emeletén lakások, majd gépíróiskola 

működött, illetve a 19-20. század fordulóján a Járásbíróság is; emeletén jelenleg irodák 

vannak. Belső felújítása 2016-ban történt. 

 

Koordináták: EOV 820447 147094, WGS84/GPS 46.646375, 21.27428 

 

Jelmagyarázat: 

       Százéves cukrászda és lakóház 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

 

MK: 

718 [23634] 

Százéves cukrászda és lakóház ex-lege műemléki környezete (11 ingatlan hrsz.): 

11, 4474, 4479, 4480, 4482, 4488, 4490, 4494, 4495, 4506, 4507 

Javaslat: A homlokzatát a közelmúltban szakszerűen felújították. 

 

  

Százéves cukrászda és lakóház 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 36 2018. november 

Földszintes gazdaház, volt római katolikus kántorlak 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 719 [2461] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Erkel Ferenc tér 2. 

Hrsz.: 4507 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

  

Leírás: 

Földszintes gazdaház, volt r.k. kántorlak, későbarokk-copf stílusú, épült 1735-ben, mai 

formáját 1802-ben kapta, tervezte és építette Czigler Antal.  

Az épület az általános iskolával (trsz.: 720) azonos hrsz.-ú telken áll. Csatlakozó 

beépítésben, eredetileg téglalap -, jelenleg L alaprajzú, földszintes ház nyeregtetővel, cserép 

héjazattal. DNy-i, hosszabb utcai homlokzatának Ny-i végéhez falazott kapu csatlakozik, 

szegmentíves záródású kapunyílással; az egykor nyitott kapubejáró beépítve. DK-i, utcai 

véghomlokzata mellett, a kántorlak és az iskola között új fakapu nyílik a két épület közös 

udvarára (iskolaudvar). Az utcai homlokzatokon vakolatlan téglalábazat. A hosszabbik 

homlokzaton tagolt párkány, a véghomlokzaton félköríves záródású, törtívű oromzat 

szögletes volutákkal. A homlokzaton vízszintes záródású, egyszerű szalagkeretes ablakok, 

kifelé-befelé nyíló szárnyakkal, beeresztett ráccsal; a véghomlokzat jobb szélső (É-i) 

tengelyében hasonló kialakítású tornácbejáró. A hosszabbik homlokzat második és 

harmadik ablaktengelye között emléktábla. Az udvari homlokzat egykori tornáca zárt 

folyosónak beépítve; az újonnan épült udvari szárny oromzatának mintájául az utcai szolgált. 

Belül síkmennyezetes, átalakított helyiségek; kályhahelyek, részben cserélt nyílászárók. 

Történet: 

A város török utáni első iskolaépülete, mely egyben a megye legrégebbi iskolaépülete, 1735-

ben épült ezen a helyen. A kántorlakul is szolgáló épület késő barokk formáját 1802-ben 

kapta, Czigler József tervei alapján és kivitelezésében. Udvari szárnya az 1960-as években 

épült. 

 

Koordináták: EOV 820478 147119, WGS84/GPS 46.646593, 21.27469 

Archív kép: 
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Jelmagyarázat: 

       Földszintes gazdaház, volt római katolikus kántorlak 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

MK: 

719 [23635] 

Földszintes gazdaház, volt r.k. kántorlak ex-lege műemléki környezete  

(21 ingatlan hrsz.): 1/2, 11, 12, 17, 4474, 4475, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 

4488, 4489, 4494, 4495, 4504, 4506, 4509, 4510, 4512/1, 4529/1 

Megjegyzés: Belső felújítás, átalakítás 1988-ban volt. 

Javaslat: 

Az épület folyamatos jókarbantartása biztosítandó. Építéstörténeti 

tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt. 

Korai, karakterhordozó épület, történeti értéke miatt fokozottan védendő. 

 

  

Karácsonyi János Katolikus Iskola 

Gazdaház, egykori római katolikus 

kántorlak 
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Karácsonyi János Katolikus Iskola 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 720 [2462] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Petőfi tér 5. 

Hrsz.: 4507 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

  

Leírás: 

Általános iskola, volt római katolikus iskola, historizáló, épült az egykori török fürdő 

falainak felhasználásával 1818-ban. Építette Nuszbeck Mihály, homlokzati kialakítása 

1899-ből való. A kántorlakkal (trsz.: 719) azonos hrsz.-ú telken áll. 

Szabadon álló, három homlokzatával közterületre néző, eredetileg téglalap, ma L alaprajzú, 

emeletes ház. Jelenlegi alaprajza az Erkel térre néző, téglalap alaprajzú épület udvar felé 

történt kibővítésével, valamint az ÉK-i (48-as utca felőli) szárny hozzáépítésével alakult ki. 

A törzsépületet mindkét végén lekontyolt, cserép héjazatú nyeregtető fedi, a bővítmények 

fedése változatos formájú (nyereg-, félnyereg-, lapostető) és anyagú (cserép, kátrány-, 

fémlemez). Utcai homlokzatain lábazat, tagolt osztó- és főpárkány, a földszinti ablakok alatt 

végigfutó könyöklőpárkány; sávozott földszint; armírozott sarkok, az emelet sarkain és a 

DK-i, Erkel téri főhomlokzat középtengelyének két oldalán pilaszterek. Vízszintes záródású, 

tagolt szalagkeretes ablakok, a főhomlokzat emeletén zárókővel, szemöldökpárkánnyal és 

mélyített mellvédmezővel, az oldalhomlokzatok emeletén füllel; a főhomlokzat 

középtengelyében szegmentíves nyílású, felülvilágítós kapu, felette pilasztereken nyugvó, 

ívelt hiányos oromzat. 

A belső eredetileg egy traktusos, udvari folyosós volt; a folyosót az udvar felé bővítve a 

földszinten egyterű második traktust hoztak létre, az emelet DNy-i részében középfolyosós 

rendszert alakítottak ki. Belül síkmennyezetes helyiségek, 19-20. századi nyílászárók. 

Kétkarú lépcső, kovácsoltvas ráccsal; a lépcsőház alatt kisméretű téglapince, szegmentíves 

dongával. 

Történet: 

Az egykori török fürdő, mely falainak felhasználásával épült, feltehetően egyike az Evlia 

Cselebi által említett 11 gyulai fürdőnek. Az épület templomfal felé eső, középkori eredetű 

földszinti szárnya már 1518-ban fürdőházként szerepel, s a hódoltság alatt a törökök is 

ekként használták. A város visszafoglalása után a 18. sz. elejétől imaházként - a 

reformátusok templomául szolgált. Az 1722. évi Rosenfeldt-féle rajz még a jó állapotú, 

kupolákkal fedett fürdőt ábrázolja az Ali pasa dzsámi és türbe közelében. Ennek alapján 

Archív kép: 
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feltételezhető, hogy a fürdő is Ali pasa alapítványa a 16. sz. második feléből. A gőzfürdő 

egyik helyiségének padozata a fűtőcsatornák járataival és a padozatot tartó pillérek 

maradványaival előkerült a kutatás során, de nem volt megállapítható, hogy a fürdő mely 

részéhez tartoztak. A fürdő maradványai jelenleg nem láthatók. A reformkorban az épületet 

iskolává alakították (Nuszbeck Mihály, 1818), itt tanult Erkel Ferenc is. 1849-ben 

Damjanich hadikórházának egy részlege működött benne. Jelenlegi homlokzati kialakítása 

1899-ből való (Scher Konrád), bővítése és a hozzáépített szárny az 1960-as évekből. 

 

Koordináták: EOV 820505 147126, WGS84/GPS 46.646654, 21.27505 

 

Jelmagyarázat: 

       Karácsonyi János Katolikus Iskola 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

MK: 

720 [23638] 

Iskola ex-lege műemléki környezete (21 ingatlan hrsz.): 

1/2, 11, 12, 17, 4474, 4475, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4488, 4489, 4494, 

4495, 4504, 4506, 4509, 4510, 4512/1, 4529/1 

Javaslat: 

Az épület folyamatos jókarbantartása biztosítandó. Értékleltár felvétele, 

nagyobb felújítást megelőzően építéstörténeti tudományos dokumentáció 

készítése és falkutatás szükséges. Történetisége miatt fokozottan védendő. 

 

  

Karácsonyi János Katolikus Iskola 

Egykori római katolikus kántorlak 
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Krisztinavárosi görögkeleti templom 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 723 [2466] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Jász Lukács utca 

Hrsz.: 6348 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

  .  

 

Leírás: 

Görögkeleti (román ortodox) templom, Szent Paraszkeva tiszteletére, historizáló-neobarokk, 

épült 1864-ben. A Krisztinaváros-Kisrománváros központi részén szabadon álló, keletelt, 

téglalap alaprajzú, keleten félkörös záradékú, nyugati homlokzati tornyos épület bélletesív-

pilléres oldalhomlokzattal. Ny-i homlokzatát lizénák osztják falmezőkre, a középső 

mezőben a kőkeretes, egyenes záradékú bejárat, felette simított vakolatkeretes, 

köténydíszes, félköríves záradékú ablak. Oldalhomlokzatait lizénák tagolják, közöttük 

kosáríves záradékú falfülkékben félköríves záradékú, könyöklőpárkányos, tagolt 

vakolatkeretelésű ablakok, felettük rozettával. A déli homlokzaton oldalbejárat. Keleti 

homlokzatát is lizénák osztják falmezőkre, bennük a fentiekkel egyező ablakok. Sarkain 

lizénákkal határolt, órapárkányos tornyát ívelt, kővázás oromfalak kapcsolják a hajóhoz. 

A belsőben csehboltozatos karzatalja, innen vezet a feljárat a toronyba és a karzatra. Ny-i 

végében vaskos pillérekre támaszkodó, félkörös nyílású karzat. A hajóban hevederekkel 

csehsüveg boltszakaszokra osztott boltozatán falképek (Jelenetek Jézus életéből). Szentélye 

előtt ikonosztáz. Berendezése vegyes, egy része 18. századi, egy része építéskori 

(ikonosztáz, padok, püspöki szék, Mária-szék, oldalfalain márványozás). 

Történet: Épült 1864-ben. A nagyrománvárosi Szent Miklós templom egyszerűsített változata. 

 

2008. Archív kép 2018. 
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Koordináták: EOV 819427 146784, WGS84/GPS 46.643848, 21.26084 

 

Jelmagyarázat:       Krisztinavárosi görögkeleti templom 

           Műemlék ingatlan 

MK: 

723 [21797] 

Krisztinavárosi görögkeleti templom ex-lege műemléki környezete (18 ingatlan 

hrsz.): 6025, 6026, 6028, 6168, 6169/2, 6335, 6344, 6345, 6346, 6347, 6349, 6350, 

6361, 6362, 6363, 6369, 6370, 6371 

Megjegyzés: 2016-ban restaurátori kutatási dokumentáció és értékleltár készült. 

Javaslat: 
Felújított; az épület és környezetének folyamatos jókarbantartásának biztosítása 

szükséges. A belsőben az értékmegőrzés kiemelten fontos. 
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Családsegítő központ és közösségi ház, egykori általános iskola, volt 

uradalmi Nap-kocsma 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 724 [2468] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Jókai utca 30. 

Hrsz.: 4670 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 

 

Leírás: 

Földszintes polgárház, Nap-kocsma, majd sokáig általános iskola, ma családsegítő központ 

és közösségi ház. Későbarokk-klasszicista stílusú épület, két priódusban épült: 1785 előtt és 

1801 után (1802); tervezete és építette id. Czigler Antal.  

Archív kép: 
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Zártsorú beépítést lezáró, utcavonalon álló, alápincézett, földszintes, nyeregtetős, L-

alaprajzú későbarokk saroképület. Utcai homlokzatain körbefutó egységes lábazat és tagolt 

koronázópárkány. D-i utcai homlokzata 2+1+4 tengelyes, Ny-i 8 tengelyes. Nyugati 

homlokzatán páros és hármas lizénákkal osztott falmezőkben egyenes záradékú ablakok, 

felettük pozitív tükör. Déli homlokzatának ablakait lizénák válaszják el, nyugati felén 

egyenes záradékú ablakainak tagolt szemöldöke elüt keleti felének egyszerű füles 

szemöldökétől. Mindegyik nyílás simított füles vakolatkeretben. Udvari homlokzatai erősen 

átépítettek, jelenleg füles vakolatkeretes ablakok és esővédővel ellátott ajtónyílások 

tagolják. A szárnyak csatlakozásánál rézsűsen beépített sarok, modern kori lunettával. 

A nyugati és a déli homlokzat mögött nagyobb, síkfedésű helyiségek, a szárnyak 

találkozásánál modern fogadóteret alakítottak ki, innen indulnak az udvari homlokzatok 

mögötti síkfedésű folyosók. 

Történet: 

Két periódusban épült, nyugati szárnya korábbi, 1785 előtti, alatta korábbi dongaboltozatos 

pince. A déli szárny alatti csehboltozatos pincerészek elválnak a korábbiaktól. A déli szárny 

későbbi, feltehetően az 1801-es tűz után épült, id. Czigler Antal építette. A gyulai uradalom 

kocsmája 1896-ig, ekkor a város elkéri iskola céljaira, amely funkcióban marad az 1990-es 

évekig. Az 1990-es években udvari homlokzatait és a mögöttük levő hajdani verandarészt 

átépítették, eredeti jellegét elvesztette. 

 

Koordináták: EOV 819984 147090, WGS84/GPS 46.646457, 21.26823 

 

Jelmagyarázat: 

       Iskola 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

MK: 

724 [23641] 

Iskola ex-lege műemléki környezete (11 ingatlan hrsz.): 4619, 4621, 4669, 4671, 

4841/2, 5839/1, 5839/2, 5840, 5841, 5865, 6135/1 

Javaslat: 

Az épület folyamatos jókarbantartásának biztosítása, értékleltár készítése javasolt. 

Az Apor tér meghatározó, karakterhordozó eleme, tömegének megtartása fontos. A 

következő felújítás alkalmával az eredeti homlokzati vakolat-architektúra visszaállítása 

javasolt. Homlokzat színezése a történeti előképek alapján javasolt. 

 

  

Iskola, egykori Nap-kocsma 
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Kishíd kapusházzal 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 730 [2483] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Várkert utca 

Hrsz.: 2634/1, 2635 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 
2018. 

  
                              2009.                                                                     Archív kép 

Leírás: 

Barokk kishíd romantikus stílusú kapusházzal, épült az 1801-es tűzvész után (1802), építette 

Czigler Antal, a kapusház 1850-ben épült. A Harruckern-Almássy-kastélyhoz, a régi 

várárkon (Körös-ág) átvezető egynyílású téglahíd és kapusház. 
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Egynyílásos, lapos szegmensívű téglahíd a régi várárok felett. Mellvédje és annak pillérei 

faragott kváderből rakottak, a pillérek között érintő körök fonatából álló kovácsoltvas rács. 

Nyílásának zárókövén az 1802-es évszám. A kapusház a híd DK-i sarkánál, négyzet 

alaprajzú, egyterű építmény, szemben lévő oldalain egy-egy csúcsíves, zsalus ablak, egyenes 

záradékú ajtó, pártázatos mellvédet imitáló lezárás. 

A kapusházban egyetlen síkfedésű helyiség. 

Történet: 
Az 1801-es tűzvészt követően került a vár terület bejárata a jelenlegi helyére. 

A híd és a kapusház építési ideje bizonytalan. Jelenleg Várszínházi jegypénztár. 

 

Koordináták: EOV 821186 147021, WGS84/GPS 46.645530, 21.28391 

 

Jelmagyarázat: 

 

           Kishíd kapusházzal 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           Gyula, a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom 

MK: 

730 [23653] 

Kishíd kapusházzal ex-lege műemléki környezete (28 ingatlan hrsz.):  

2427, 2611, 2612, 2613/1, 2613/2, 2613/3, 2614, 2615, 2616, 2617, 2619, 2620, 2621, 

2623, 2625, 2626, 2627, 2633, 2634/2, 2634/3, 2637/1, 2637/2, 2638, 2641/1, 2641/4, 

2642, 359, 361 

Javaslat: 

A kapusház felújított, folyamatos jókarbantartása biztosítandó; a híd állagromlása – 

vakolat hullás, tégla falazat kifagyása – miatt mielőbbi szakszerű felújítása szükséges. 

A szakszerű helyreállítás előfeltétele a híd és a kapusház kutatása. 
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Kálvária 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 731 [2472] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kálvária-domb 

Hrsz.: 8289 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

14297/1960. 

ÉM[-MM] 
1960.04.01 

miniszteri 

határozat 

Egyes építmények műemlékké 

nyilvánítása, illetőleg műemlék 

jellegük megszüntetése 
 

 

 

Leírás: 

Kálvária-apsziskápolna és a hozzá tartozó új stációk együttese, barokk, épült 1760-ban, 

építtette báró Harruckern György. A Kálváriát a várostól DNy-ra, a 44 számú főút – 

Kétegyházi út körforgalmi csomópontja után jobbra, mesterséges dombon, szabadon álló 

kápolna és a hozzá felvezető úton két sorba rendezett stációk alkotják. 

A kápolnán felújítási emléktábla (1996), a stációkon donátori emléktáblák. 

Történet: 
A Kálváriát Harruckern Ferenc Domonkos emeltette 1760-ban. A várostól DNy-ra, a 44 

számú főút – Kétegyházi út körforgalmi csomópontja után jobbra, mesterséges dombon, 
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szabadon álló kápolna és a hozzá felvezető úton két sorba rendezett stációk alkotják. A 

barokk stáció-sor feltehetően a Bárdos-hídtól indult. 1931-ben a Kálváriát megújították. Az 

eredeti, barokk stációk az 1960-as években elpusztultak; a téglából épített, nyeregtetős 

stációk újak, melyeket az eredeti, de rövidített nyomvonalon helyeztek el. A domborművek 

Kiss György Munkácsy díjas szobrászművész (1989-1990) alkotásai, a stáció építmények 

1996-ban készültek el. A stációkon donátori emléktáblák. Felszentelve 1996. októberben. 

 

Koordináták: - 

 

Jelmagyarázat: 
       Kálvária kápolna, stációk 

           Kálvária, műemlék ingatlan 

           Régészeti lelőhely 

MK 

731 [21798] 

Kálvária ex-lege műemléki környezete (9 ingatlan hrsz.): 

8201/6, 8268, 8278/3, 8282, 8283, 8284, 8285, 8288, 8290 

Megjegyzés: 
A mesterséges domb - földpiramis, „kunhalom”, melyen a kápolna áll, i.e. 2000 körüli, 

más adat szerint honfoglalás kori. Veszélyeztetett régészeti terület. 

Javaslat: 
A barokk kápolna és a stációk folyamatos jókarbantartása, környezetének gondozása 

biztosítandó.  

 

  

Kálvária kápolna 

Stációk 
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Kálvária kápolna 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 731 [18053] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kálvária-domb 

Hrsz.: 8289 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 

Leírás: 

A Kálváriát a várostól DNy-ra, a 44 számú főút – Kétegyházi út körforgalmi csomópontja 

után jobbra, mesterséges dombon, szabadon álló kápolna és a hozzá felvezető úton két sorba 

rendezett stációk alkotják. 

A Kálvária kápolna alaprajza kosáríves záródású, nyeregtetője a záródás felett lekontyolva, 

a homlokoldalon magas háromszög-oromzat. Falait lábazat, pilaszterek és tagolt, golyvázott 

párkány tagolják. Az apszis záradékában kereteletlen, fekvő ovális alakú ablak. A 

homlokoldalon nagyméretű, félköríves záródású, alacsony falazott mellvéddel és 

kovácsoltvas díszráccsal lezárt nyílás.  

Rövid, síkmennyezetes szakasz mögött fiókos félkupolával fedett apszis, benne teljes 

kálvária-szoborcsoport (Jézus, két lator, Mária, Szent János, Mária-Magdolna): fából 

faragott, festett, lendületes mozgású, kvalitásos barokk szobrokkal.  

A kápolnán felújítási emléktábla (1996), a stációkon donátori emléktáblák. 

Történet: 

Harruckern Ferenc Domonkos emeltette 1760-ban. 1931-ben megújították. 1988-ban 

újjáépítették, fa szobrait 1995-ben restaurálták. Az 1996-os felújítás alkalmával az elpusztult 

barokk stációk helyén újakat építettek. 

 

Koordináták: EOV 818792 145328, WGS84/GPS 46.630920, 21.25202 

Archív kép: 
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Jelmagyarázat: 

 

       Kálvária kápolna, stációk 

           Kálvária, műemlék ingatlan 

           Régészeti lelőhely 

 

MK 

731 [21798] 

Kálvária ex-lege műemléki környezete (9 ingatlan hrsz.): 

8201/6, 8268, 8278/3, 8282, 8283, 8284, 8285, 8288, 8290 

Megjegyzés: 
A mesterséges domb - földpiramis, „kunhalom”, melyen a kápolna áll, i.e. 2000 körüli, 

más adat szerint honfoglalás kori. Veszélyeztetett régészeti terület. 

Javaslat: 

A barokk kápolna és a stációk folyamatos jókarbantartása, környezetének gondozása 

biztosítandó.  

A kápolna fából készült, 18. századi szobrai kiemelt történeti és művészeti értéket 

képviselnek. Megőrzésükre különös gondot kell fordítani. Javasoljuk meggondolni a 

helyszínre másolatok elhelyezését. A Kálvária szobrainak műtárgyként való védelme 

javasolt. 

 

  

Kálvária kápolna 

Stációk 
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Kálvária stációk 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 731 [18054] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kálvária-domb 

Hrsz.: 8289 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

14297/1960. 

ÉM[-MM] 
1960.04.01 

miniszteri 

határozat 

Egyes építmények műemlékké 

nyilvánítása, illetőleg műemlék 

jellegük megszüntetése 
 

 

 

 Archív kép 
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Leírás: 

A Kálváriát a várostól DNy-ra, a 44 számú főút – Kétegyházi út körforgalmi csomópontja 

után jobbra, mesterséges dombon, szabadon álló kápolna és a hozzá felvezető úton két 

sorba rendezett stációk alkotják. A barokk stáció-sor feltehetően a Bárdos-hídtól indult. Az 

eredeti, barokk stációk az 1960-as években elpusztultak; a téglából épített, nyeregtetős 

stációk újak, melyeket az eredeti, de rövidített nyomvonalon helyeztek el. A domborművek 

Kiss György Munkácsy díjas szobrászművész (1989-1990) alkotásai, a stáció építmények 

1996-ban készültek el. A stációkon donátori emléktáblák. Felszentelve 1996. októberben. 

Történet: 
Harruckern Ferenc Domonkos emeltette 1760-ban. 1931-ben megújították. 1996-os 

felújítása alkalmával régebbi, elpusztult stációi helyén újakat építettek. 

 

Koordináták: EOV 818787 145341, WGS84/GPS 46.631034, 21.25196 

 

Jelmagyarázat: 

 

       Kálvária kápolna, stációk 

           Kálvária, műemlék ingatlan 

           Régészeti lelőhely 

MK 

731 [21798] 

Kálvária ex-lege műemléki környezete (9 ingatlan hrsz.): 8201/6, 8268, 8278/3, 8282, 

8283, 8284, 8285, 8288, 8290 

Megjegyzés: 
A mesterséges domb - földpiramis, „kunhalom”, melyen a kápolna áll, i.e. 2000 

körüli, más adat szerint honfoglalás kori. Veszélyeztetett régészeti terület. 

Javaslat: 

A stációk újabb építmények, műemléki védelmük nem indokolt. 

A barokk kápolna és a stációk folyamatos jókarbantartása, környezetének gondozása 

biztosítandó. 

 

  

Kálvária kápolna 

Stációk 
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Egykori József főherceg Honvéd Laktanya 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 736 [2490] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Vértanúk útja 1-5. 

Hrsz.: 4211 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 

  Archív kép 

Leírás: 

Történeti belváros szélén, a Gyula-Békéscsabai országút mentén elhelyezkedő, háztömböt 

lezáró, három utcai homlokzatos, kis részben alápincézett, egyemeletes, nyeregtetős, U 

alaprajzú, historizáló volt laktanya-épület; a nagyjából L alaprajzú telek belső délnyugati 

sarkán L alaprajzú, földszintes melléképülettel. A Vértanúk útjai hosszanti főhomlokzatát 

jelzésszerű rizalitok tagolják, a földszinten armírozással, az emeleten pilaszterekkel 

kiemelve. Két, az oldalhomlokzatokra is beforduló sarokrizalit, középrészen oromfallal 

hangsúlyozott középrizalit a bejárattal, és mindkét oldal középrészén egy-egy további rizalit 

tagolja. Az utcai homlokzatokon körbefutó lábazat, a földszinten záróköves díszű, tagolt 

vakolatsávos keretelésű, füles, könyöklőpárkányos, egyenes záradékú ablaksor. Erőteljes 

osztópárkány. Az emeleti ablakok szintén vakolt keretelésűek, hangsúlyos 

szemöldökpárkánnyal és könyöklő alatt köténnyel, a rizalitokon ez emeleten a 

könyöklőpárkányok összefüggő sávot alkotnak. További utcai oldalhomlokzatainak osztása 

és architektúrája a főhomlokzatéval megegyező, bejáratok nélkül. Udvari déli hosszú, 
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szimmetrikus homlokzata a földszinten és az emeleten is beüvegezett, eredetileg pillérekre 

támaszkodó, mellvédes árkádsor, ehhez hasonló udvari nyugati homlokzata és udvari keleti 

homlokzatának északi szakasza. Ennek a nyugati szárnynak rövid, tagolatlan oromfala van 

az udvar felé, az udvari keleti homlokzatán modern kori külső lépcső, majd váltás: a déli 

végében mindkét szinten újabb kori ablaknyílások. Az utcai főhomlokzat középtengelyében 

a sávozással kiemelt főbejárat, mögötte a síkfedésű kapualj. Az utcai főhomlokzat 

középtengelyében a sávozással kiemelt főbejárat, mögötte a síkfedésű kapualj, tőle keletre a 

főlépcsőház. A jelenlegi épület alaprajzi jellege: mindhárom szárnyban azonos, középfőfalas 

elrendezésű, különböző korú harántfalakkal osztott síkfedésű belső terekkel, az udvar felé U 

alakban síkfedésű, mára beüvegezett veranda. Emeleti kialakítása hasonló a földszintihez.   

Történet: 

Épült 1891-1892-ben három telek összevonásából egyesített telken, amelyek közül az 

egyiken a régi sóház állott. Ezt az épületet is csatolták az új épülethez, egyemeletesre építve. 

Jelenleg nem ismeretes, melyik lehetett ez az épületrész.  Az 1860-as évekbeli kataszteri 

térkép a jelenlegi telken két épületet is jelöl, az egyik a mai épület északnyugati sarka, L 

alaprajzzal, a másik hosszanti téglalap alaprajzú épület a mai Vértanúk útján, az északkeleti 

sarka megegyezik a jelenlegi épületével. Gyakorlatilag a mai alaprajzba mindkettő 

belevetíthető. Jelenleg szociális otthon. 

 

Koordináták: EOV 820097 146658, WGS84/GPS 46.642549, 21.26955 

 

Jelmagyarázat: 

        egykori József főherceg honvéd laktanya 

            laktanya melléképülete 

           Műemlék ingatlan 

MK: 

736 [21802] 

Volt honvéd laktanya ex-lege műemléki környezete (21 ingatlan hrsz.): 

4199/10,  

4204/2, 4206, 4207, 4210, 4212/1, 4212/1, 4245/3, 4262, 4266/2, 4267/1, 

4267/2, 6190/2, 6191, 6193/1, 6193/2, 6193/3, 6194, 6195/1, 6196/1, 6196/2 

Javaslat: 

Jelentős tömegével a 44-es úton érkezve a városképet meghatározó épület. 

Tömegformálása, homlokzatainak megtartása településképi jelentőségű. Az 

épület felújítása – különös tekintettel a homlokzatokra – roncsolásos vizsgálat 

alapján lehetséges. 

 

  

melléképület 

Egykori József főherceg Honvéd Laktanya 
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Lakó- és kereskedőház 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 738 [2463] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Eszperantó tér 1. 

Hrsz.: 4386 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

    

Leírás: 

Emeletes lakó- és üzletház, kereskedőház, késő barokk-copf, épült a 19. század első 

negyedében (1802). Átmenő telken csatlakozó beépítésben álló, U alaprajzú épület, az 

Élővíz-csatorna felé néző udvarral. A ház a kapushíd hídfőjében áll: a D-i és Ny-i 

homlokzatának vonalát követően derékszögben kanyarodó és emelkedő hídfeljáró miatt a 

Ny-i homlokzat emelete utcaszintben van, az Eszperantó téri, D-i homlokzat földszintje 

ellenben az utcaszint alatt helyezkedik el; előtte mélyített járda. A tér felé emeletes, a híd 

mentén földszintes épület D-i és a Ny-i szárnyát a Ny-i szárny É-i vége felett lekontyolt 

nyeregtető; az új építésű, földszintes K-i szárny félnyereg-, az ezt É-i irányból lezáró 

harántirányú, emeletes szárny K felé lekontyolt nyeregtető fedi. A héjazat mindenütt cserép. 

Az Eszperantó téri, D-i homlokzaton kis kiülésű középrizalit. Az utcai homlokzatokon 

saroklizénák; egyszerű lábazat és osztópárkány; a D-i homlokzat rizalitján tagolt, egyrészes 

-, tovább a szélső falmezőkön két-, a Ny-i homlokzaton és az É-i véghomlokzaton három 

részessé bővülő főpárkány. Vízszintes záródású ablakok, a D-i és a Ny-i homlokzat emeletén 

tagolt szalagkeretben, könyöklővel, a rizalitban tagolt szemöldökpárkánnyal; a D-i 

homlokzaton szegmentíves, a Ny-i vízszintes záródású ajtónyílások, helyenként kőkerettel, 

újragyártott vas ajtószárnyakkal. A Ny-i homlokzat eredeti architektúrája üzletkirakattal 

részben elfedve. Boltozott kapualj: szegmentíves hevederek között szegmentíves 

harántdongák. A Ny-i szárny udvari homlokzatán új függőfolyosó (I tartók között 

betonlemezek, vaspálca-rács), É-i végében emeletes, harántirányú, félnyeregtetős toldalék, 

benne mindkét szinten vizesblokk. Kéttraktusos belső, a földszinten boltozott (hevederívek 

közé fogott csehsüveg-boltozat, illetve harántdonga-boltozat), az emeleten síkfödémes, 

részben álmennyezetes helyiségekkel. Kályhahelyek, részben 19. századi nyílászárók (a 

földszinten eredeti vasajtó is), vasalatok. 

Az Eszperantó tér 2. számú ház erősen átépített (toldások, emelet-ráépítések, tetőtér-

beépítések, megosztott belső terek). Jelenlegi állapotában körülépített udvaros; az 

Eszperantó tér, illetve az Élővíz-csatorna felől egyemeletes, beépített tetőterű szárnyakkal, 

Archív kép: 
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az udvarban részben egy-, részben kétemeletes szárnyakkal, az É-i szárny udvari homlokzata 

elé épült modern lépcsőházzal. Eszperantó téri, D-i homlokzatán három tengelyes 

középrizalit, a kereskedőházét idéző homlokzattagolás, szecessziós díszítőelemekkel. 

Háromszakaszos, boltozott kapualj, a D-i és a K-i szárny udvari homlokzatán fa-üveg 

szerkezetű zárt folyosó. A D-i szárnyban két traktusos belső, a földszinten boltozott, az 

emeleten síkmennyezetes helyiségekkel. Falépcső a 20. század elejéről; az emeleten 

megosztott, átalakított helyiségek, szecessziós nyílászárók. 

Történet: 

Épült a 19. század első negyedében. L alakú (É és K) udvari szárnya korábbi épület(rész)ek 

helyén az elmúlt évtizedekben épült. Eredetileg az Eszperantó tér felőli telekhatáron 

egyemeletes, a csatorna felőli telekhatáron földszintes lakóház állott, s a két épületet a Ny-i 

telekhatáron álló földszintes udvari szárny kötötte össze. Az Eszperantó tér felőli 

(gyaníthatóan az Eszperantó tér 1. sz. házzal egykorú, ám a 20. század elején átépített) 

házban egykor patika működött, majd a II. világháború utáni évtizedekben fogadóvá 

alakították. Mai alakját az 1980-as évek második felében, nagyszabású átépítés-bővítés 

során nyerte el. 

 

Koordináták: EOV 820386 146853, WGS84/GPS 46.644226, 21.27339 

 

Jelmagyarázat: 

       Lakóház, egykori kereskedőház 

           Műemlék 

           Műemlék ingatlan 

           MJT  

MK: 

738 [23288] 

Lakóház ex-lege műemléki környezete (16 ingatlan hrsz.): 4245/1, 4245/2, 4245/3, 

4264, 4266/2, 4267/2, 4316, 4385, 4424, 4425/4, 4425/5, 6169/3, 6170, 6171, 6172, 

6177 

Megjegyzés: 

Az Eszperantó tér 1. sz. ház telke viselte a 4387, a vele K-ről szomszédos, jelenleg 

Eszperantó tér 2.-Dózsa György u. 50. sz. telek a 4386 és a 4388 hrsz.-ot. E hármat 

2000-ben összevonták a 4386 hrsz. alá. A szálloda a kereskedőházzal (Eszperantó tér 

1.) nagyjából egykorú lehet. 

Javaslat 

Értékleltár készítése javasolt; a jellegzetes, mára eltűnő üzletházak példája. Folyamatos 

jókarbantartása biztosítandó. A színezés következtében a homlokzat „szétesett”; 

következő festéskor történeti előképek alapján javasolt az architektúra kifestése. 

 

  

Aranykereszt szálloda 

Lakó- és kereskedőház 
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Középület, egykori csendőrlaktanya 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 739 [2475] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kossuth utca 7. 

Hrsz.: 4433/4 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

  

Leírás: 

Emeletes polgárház, késő klasszicista, épült 1860 körül, később csendőrlaktanya.  

A település belvárosában, a várost ÉNy-DK irányban átszelő főutca D-i oldalán, utca 

vonalán csatlakozó, zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, emeletes, alápincézett, 

nyeregtetős klasszicista lakóépület, DNy-i udvari végéhez a telekhatáron álló, földszintes, 

téglalap alakú alaprajzú, DNy-i végén kontyolt nyeregtetős, a főépülettel egykorú bővítmény 

csatlakozik. Az épület mind homlokzattagolásában, mind belső elrendezésében őrzi a 19. 

század első fele klasszicista építészetének jellemzőit. Az egykori lakóház/kereskedőház még 

ma is kitűnik a szomszédos épületek közül, mely még markánsabb volt a földszintes 

zsellérházakból álló környezetben. 

Utcai homlokzata 5 tengelyes, magas lábazattal, az emeleti ablakok alatt tagolt osztópárkány 

és végigfutó könyöklőpárkány közötti tagolatlan mellvédsáv, kétrészes, konzolsoros 

főpárkány. Vízszintes záródású, szalagkeretes ablakok, a földszinten félköríves 

vaklunettával és mélyített mellvédmezővel, az emeleten vízszintes szemöldökpárkánnyal és 

mélyített szemöldökmezővel. Kapu a középtengelyben, félköríves felülvilágítóval. Az 

udvari homlokzat földszintjén hullámpalával fedett előtető, emeletén fakonzolos 

függőfolyosó, kovácsoltvas korláttal. 

Néhány lépcsőfokkal megemelt, kosáríves hevederekkel tagolt dongaboltozattal fedett 

kapualj, az udvar felé kosáríves záródású, felülvilágítós kapuval. A kapualj K-i oldalán négy 

pilléres lépcsőház, háromkarú lépcsővel, új, fából készült lépcsőfokokkal, kovácsoltvas 

korláttal. Pincelejárat a lépcsőház pillérei között, kovácsoltvas ajtószárnyakkal; boltozott 

pince a teljes épület alatt. Két traktusos belső, a földszinten szegmentíves hevederek közé 

fogott harántdongás -, az emeleten síkmennyezetes helyiségekkel. 19-20. századi 

Archív kép: 
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nyílászárók; a lépcsőházban fűtőnyílás kovácsoltvas ajtószárnnyal; az emeleten hajópadló, 

kályhahelyek. 

Történet: 

1860 körül épült, csendőrlaktanyának. A II. világháború után kötőipari üzem működött 

benne. Jelenleg az emelet rádiómúzeumnak, a földszint idegenforgalmi irodáknak ad helyet. 

Felújított épület. 

 

Koordináták: EOV 820794 146958, WGS84/GPS 46.645067, 21.27875 

 

Jelmagyarázat: 

       Középület, egykori csendőrlaktanya 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

MK 

739 [23644] 

Középület, egykori csendőrlaktanya ex-lege műemléki környezete (8 ingatlan 

hrsz.): 261, 2611, 264, 4433/3, 4435, 4440, 4442, 4444 

Megjegyzés: 
Zárófödém megerősítés, tető felújítás 2016-ban. Építéstörténeti tudományos 

dokumentáció, értékleltár készült az épületről. 

Javaslat: 

A felújított épület állapotának fenntartására folyamatos jókarbantartása 

biztosítandó. Színezése a következő felújításkor szondázó festőrestaurátori 

feltárás alapján készítendő. Déli homlokzatán a fakonzolos erkély megőrzendő. 

A szomszédos gyárépülettől már leválasztották; továbbra is önálló épületként 

kezelendő. 

 

  

Középület, egykori csendőrlaktanya 
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Vízgépészeti Vállalat üzeme, egykori megyei jegyzői kúria 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 740 [2476] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kossuth utca 11. 

Hrsz.: 4433/1 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

1958.01.01 miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 
 

 Archív kép 

Leírás: 

Részben zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes ház 

nyeregtetővel, pala héjazattal. A ház Ny-i végéhez toldalék kapcsolódik, utcai, É-i 

homlokzatának K-i széléhez pedig falazott, pilléres kerítés gyalog- és kocsikapuval. Az utcai 

homlokzaton három tengelyes középrizalit, tégla lábazat, kétrészes főpárkány, az 

ablaktengelyek között mélyített faltagoló tükrök. Szalagkeretes ablakok, a rizalitban 

szegmentíves, a szélső falfelületeken vízszintes záródással. Az udvari homlokzat közepén 

előreugró, zárt veranda. Két oldalán falazott mellvédes tornác; a verandától K-re falazott 
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pillérekkel, kosáríves záródású nyílásokkal, Ny-ra a veranda homlokvonaláig kihozott 

mellvéddel, faoszlopokkal, az eredeti tetősíkhoz illesztett féltetővel. A K-i tornác előtt 

pincelejáró, vízszintes záródású pinceajtóval, 19. század eleji vasalatokkal. Boltozott pince 

a ház K-i része alatt. Padlásfeljáró a Ny-i toldalék előtti utolsó tengelyben. A belső két 

traktusosból falkiváltásokkal középfolyosóssá alakítva. A K-i házrész udvar felőli részén 

teknőboltozatos tér. A Ny-i házrészben, közvetlenül a veranda mellett dongaboltozatos, 

megosztott helyiségek. Részben új, részben 19. századi-20. század eleji nyílászárók, 

vasalatok, esetenként átalakítva. A K-i tornácon méhsejt-cementlap burkolat. 

Történet: 
1801-ben épült megyei jegyzői kúria céljára, Czigler Antal tervei szerint és kivitelezésében, 

de térképi források és pincéje tanúsága szerint tartalmazhat korábbi épületrészeket. 

 

Koordináták: EOV 820858 146947, WGS84/GPS 46.644949, 21.27959 

 

Jelmagyarázat: 

 

       Vízgépészeti Vállalat épülete 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

MK: 

9075 [23640] 

Vízgépészeti Vállalat épülete ex-lege műemléki környezete (8 ingatlan hrsz.): 

2611, 266, 267, 268/1, 4428, 4429/1, 4432, 4433/3 

Javaslat: 

Építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt. Az épület és 

beépítési módja korai, az 1807-es térképen már látható. Kiemelten védendő. 

Folyamatos jókarbantartása biztosítandó. 
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Régi Városháza, könyvtár 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 747 [2487] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Városház utca 13-15. 

Hrsz.: 4455 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 
műemléki védetté nyilvánítás 

14297/1960. ÉM[-

MM] 
1960.04.01 

miniszteri 

határozat 

Egyes építmények 

műemlékké nyilvánítása, ill. 

műemlék jellegük 

megszüntetése 
 

 

   

Leírás: 

Volt Városháza, városi könyvtár, romantikus, épült 1859-1861 között, tervezte Nuszbek 

József. Zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, emeletes épület, cseréppel héjalt 

nyeregtetővel. Két szomszédos, átmenő telek egyesítésével kialakított, nagyméretű telken 

álló épületek. A főépület, az egykori városháza (Városház u. 13.) az É-i telekhatáron zártsorú 

beépítésben álló, téglalap alaprajzú, emeletes épület, cseréppel héjalt nyeregtetővel. Utcai 

homlokzatán K-i szélén és közepén kis kiülésű rizalitok, kettő (az emeleten három), illetve 

öt tengellyel. Egyszerű lábazat, fűrészfogas osztópárkány, három részes főpárkány. A 

földszinten a rizalitokban szegmentíves, egyebütt vízszintes záródású-, az emeleten 

félköríves záródású, tagolt szalagkeretes nyílások; a rizalit földszintjén és az egész emeleten 

könyöklőpárkánnyal lezárt mellvédsáv. A nyílások alatt és fölött homlokzatrészenként eltérő 

kialakítású tagozatok. Kocsikapu a K-i szélső tengelyben. A középrizalit középtengelyében 

a földszinten főkapu, az emeleten konzolos erkély. A földszinti tengelyközökben műemléki, 

I. világháborús és a román iskola működését felidéző emléktáblák. Az udvari homlokzat 

földszintjén árkádsor, szegmentíves záródású, beüvegezett nyílásokkal. Három szakaszos 

kapualj, négypilléres lépcsőház, háromkarú lépcső, ívsoros kovácsoltvas korlát, új műkő 

fokokkal. Pincelejárat és padlásfeljáró a lépcsőházból; boltozott pince az épület egy része 

alatt, a padlástérben megerősített födém és összehúzott tetőszerkezet. A belső kéttraktusos, 

udvari folyosós, a földszinten hevederívekkel tagolt csehsüveg-boltozatos helyiségekkel, 

szegmentíves dongával fedett folyosóval, az emeleten síkfödémmel. Részben átalakított 

terek, néhol kályhahelyekkel. Cserélt nyílászárók, burkolatok. A kapualj K-i oldalán 
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bejáratok a szomszédos épület (Városház u. 15.) Ny-i szárnyába, melyet a könyvtár raktár 

és előadóterem céljára használ. 

Történet: 

A városháza 1859-1861 között épült Nuszbek József tervei szerint és kivitelezésében. 

Eredeti funkcióját 1949-ig töltötte be; ekkor – Gyula megyeszékhelyi státuszának 

megszűntével – a város tisztviselői átköltöztek a megyeházába (trsz.: 717, Petőfi tér 3.). 

1949-1981 között román tannyelvű iskola működött benne. 1981-1987 között felújították, 

könyvtárrá alakították Balázs György, Gotthard Erzsébet és Hrecska József tervei szerint. 

 

Koordináták: EOV 820559 146947, WGS84/GPS 46.645031, 21.27569 

 

Jelmagyarázat: 

        Régi Városháza 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK 

           Régészeti lelőhely 

 

MK: 

747 [23655] 

Régi városháza ex-lege műemléki környezete (8 ingatlan hrsz.): 4425/7, 

4426, 4453, 4456/1, 4456/4, 4465, 4467/3, 4472 

Megjegyzés: 

A volt városháza épületével egy helyrajzi számon áll a vele K-ről 

szomszédos egykori lakó-, jelenleg részben könyvtár, részben vendéglő 

funkciójú épület (Városház u. 15.; a kapualjától Ny-ra fekvő 

helyiségekben könyvtári raktár és előadóterem, a K-re fekvőkben 

Kisködmön/Gusto vendéglő); a telek DK-i sarkában egy harmadik épület 

(Dózsa György u. 31.), melyek a volt városháza műemléki törzsszáma alatt 

szintén védettek. 

Javaslat: 

Egy ingatlanon áll a szomszédos, egykori lakóépülettel, mely 

funkcionálisan része az épületnek. Építéstörténeti tudományos 

dokumentáció és értékleltár készítése javasolt. Folyamatos jókarbantartása 

biztosítandó. 
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Bárdos-híd 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 749 [2489] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Vértanúk útja 

Hrsz.: 6595/5 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

0004/3/1954. ÉM 1954.01.01 
miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 
 

 Archív kép: 

Leírás: 

A hajdani Bárdos-éren (másképp: Száraz-ér) átvezető, a Békéscsaba felől Gyulán át 

Nagyvárad felé vivő országúton 1807-1808-ban épült négy szegmentíves nyílású, 

téglaboltozatos híd. A híd nagyjából kelet-nyugati irányban fekszik. A híd pilléreinek alapjai 

(föld alá eső részük is) kváderből rakottak, a kétoldalt hozzájuk épült sarkantyúkkal együtt. 

A mellvédek végei és a déli oldalon az ívek szintén egy sor kváderrel kiemeltek. A 

boltozatok, a mellvédek és a kiszélesedő szárnyfalvégek téglából rakottak, vakoltak. Az 

északi oldal ívei felett simított vakolt keretelés, a déli oldalon a kváder felett szintén 

"fogazott" simított vakolat keretelés. A mellvédrésznél a vakolatsík kissé visszaugrik.  

A mellvéd modern kori felújításból származó fedlapokkal fedve. 
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Történet: 
Vertich József tervei szerint 1806-1808. között épült barokk-klasszicista híd; kivitelezte 

Czigler Antal. 

 

Koordináták: EOV 819746 146498, WGS84/GPS 46.641198, 21.26490 

 

Jelmagyarázat: 

           Bárdos-híd 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

MK 

749 [21801] 

Bárdos-híd ex-lege műemléki környezete (22 ingatlan hrsz.): 4168/2, 4169, 4178/2, 

4179, 4266/2, 4267/1, 6196/1, 6224, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295/4, 

6300/1, 6595/3, 6663/1, 6663/2, 6665, 6673/1, 6673/2 

Javaslat: 

Felújított. Javasoljuk a híd alatti terület műemléket jobban hangsúlyozó kialakítását. 

A történeti elemek legközelebbi felújítását javasoljuk az archív képek és történeti 

analógiák alapján újragondolni (felületkezelés, színezés), a kő elemek megvédése 

érdekében különös figyelemmel a szabadon hagyott kő felületekre. Kőfelületek 

bemutatása nem indokolt. 
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Ferences templom és rendház alapfalai 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 8814 [2459] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Epreskert utca 19. 

Hrsz.: 5791 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
1958.01.01 

miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 

 Archív kép: 

Leírás: 

Ferences templom és rendház alapfalai; a gótikus épület fennállt 1420-1566 között, építette 

Maróti János macsói bán. Az 1420 körül épült és 1566-ban elpusztult gótikus ferences 

templom és rendház feltárt alapfalai: a poligonális, támfalas szentély és azonos formájú 

bővítése keleti szakasza északi felének konzervált alapfalai és kettős sírhely, Corvin 

Erzsébet és Fragepán Beatrix síremléke. Délre torony és a kolostor cellasorának nyomai. 

Történet: 

A ferences templomot és kolostort Maróti János macsói bán építtette 1420 körül gótikus 

stílusban. A szentély bővítése a 16. században történt. A város török megszállása után lassú 

pusztulásra ítélve enyészett el. Elsőként Implom József tárta fel 1931-ben és 1934-ben. A 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 65 2018. november 

templom első szentélyében feltárt sírboltokat az 1508-ban elhunyt Corvin Erzsébetnek és 

anyjának, Frangepán Beatrixnak (+1509) tulajdonítják. Feltárása: 1962-ben történt. 

 

Koordináták: EOV 819764 147578, WGS84/GPS 46.650908, 21.26554 

 

Jelmagyarázat: 

      Ferences templom és rendház alapfalai 

           Műemlék ingatlan 

           Régészeti lelőhely 

 

MK 

8814 [21796] 

Ferences templom és rendház alapfalai ex-lege műemléki környezete (8 ingatlan hrsz.): 

5690, 5692, 5769, 5790, 5792, 5795, 5796, 5797 

Javaslat: 

Rendben tartott terület; bolygatással nem járó, roncsolás mentes régészeti módszerrel a 

templom és kolostor elhelyezkedésének további vizsgálata javasolható. A történeti 

városrészben bontásoknál, homlokzati felújításoknál kőelemei előkerülhetnek. 
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Ladics-ház 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 9075 [2467] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Jókai utca 4. 

Hrsz.: 4490 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

17491/5/1979. 

OMF 
1979.01.09 

hatósági 

határozat 

Gyula, Jókai u. 4. régi polgárház 

műemlék jellegű építménnyé 

nyilvánítása 
 

 

 

Leírás: 

Polgárház, Ladics-ház, későbarokk-copf, épült 1801-ben, tervezte Czigler Antal. Jelenleg 

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum polgári életmód történeti kiállítással. 

Átmenő telken zártsorú beépítésben álló, a telek D-i és K-i határára épült, L alaprajzú, 

földszintes épület nyeregtetővel, cserép héjazattal. Az L udvari szárnyának végéhez nyitott 

szín csatlakozik, ehhez a telek É-i határán álló, téglalap alaprajzú, földszintes, cseréppel 

héjalt nyeregtetős melléképület. A lakóház sávozott utcai homlokzatán lábazat, végigfutó 

könyöklőpárkány, az ablaktengelyek között pilaszterek, a pilaszterfőkről indított konzolok 

tartotta, tagolt főpárkány. Az első tengelyben vízszintes záródású, kerékvetős kocsikapu, 

mellette a korábbi, kosáríves záródású, kőkeretes kapu nyomait mutató falmező; itt és tovább 

a pilaszterközökben vízszintes záródású, kereteletlen ablakok. Síkmennyezetes kapualj, az 

udvar felé vízszintes záródású nyílással. Az udvari homlokzatokon falazott pilléres-

mellvédes tornác, kosáríves záródású, beüvegezett nyílásokkal, a két szárny találkozásában 

üvegezett veranda. Egy traktusos, udvari tornác-folyosós elrendezésű belső, enfilade-os 

szobasorokkal. 19. századi nyílászárók, vasalatok, burkolatok, falfestés és berendezés. A 

helyiségek a kapualj felől az utcai szárnyban: férfi szoba, női szoba, szalon, hálószoba; a 
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verandában ebédlő; az udvari szárnyban: két hálószoba, fürdőszoba, konyha, kamra-

pincelejáró-padlásfeljáró; az udvari tornác végében árnyékszék.  

Történet: 

Épült 1801-ben Czigler Antal tervei szerint, eredetileg megyei jegyzői laknak. Ladics Gyögy 

(1834-1906) bíró, ügyvéd, megyei főügyész és neje, Stojanovits Krisztina 

házasságkötésüket követően, 1863-ban költözött be a hozományként kapott épületbe. A 

házat az ifjú pár a saját igényeihez alakította (kapu áthelyezése, homlokzat historizáló 

átépítése). Fiuk, Ladics László apja halála után, 1906-ban költözött vissza családjával a 

szülői házba. Öt gyermekük közül három, György, László és Margit élete végéig a házban 

lakott. Haláluk után a várossal 1978-ban kötött életjáradéki szerződés értelmében a ház 

berendezéssel együtt a városra szállt, és helyreállítása (1988.) után a Ladics, a Stojanovits, 

a Kliment, a Czingulszky és a Csausz család hagyatékát őrző, polgári életmódot bemutató 

múzeumként nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. 

 

Koordináták: EOV 820417 147096, WGS84/GPS 46.646402, 21.27389 

 

Jelmagyarázat: 

       Ladics-ház 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

MK: 

9075 [23640] 

Ladics-ház ex-lege műemléki környezete (8 ingatlan hrsz.): 4482, 4487, 4488, 4489, 

4491, 4494, 4495, 4496 

Megjegyzés: 
Az épület jelenleg múzeum. A melléképületek felújítása jelenleg folyik. Az épületről 

építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készült. 

Javaslat: 

A Ladics-ház és melléképülete egy egységet alkot, együttesként kezelendő. 

Folyamatos jókarbantartása biztosítandó. A pince vizesedésének megállítása érdekében 

a cementes belső vakolat és a beton padlóburkolat eltávolítandó. 

 

  

Ladics-ház 
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Ladics-ház melléképület és nyitott szín 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 9075 [25469] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Jókai utca 4. 

Hrsz.: 4490 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

17491/5/1979. 

OMF 
1979.01.09 

hatósági 

határozat 

Gyula, Jókai u. 4. régi polgárház 

műemlék jellegű építménnyé 

nyilvánítása 
 

 

 

Leírás: 

A későbarokk Ladics-ház, (épült 1801-ben, tervezte Czigler Antal, jelenleg Corvin János 

Múzeum) melléképületei. Az átmenő telken zártsorú beépítésben álló, a telek D-i és K-i 

határára épült, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős főépület udvari szárnyának végéhez 

nyitott szín csatlakozik, ehhez a telek É-i határán álló, téglalap alaprajzú, földszintes, 

cseréppel héjalt nyeregtetős melléképület. A melléképület háromosztatú, gerenda 

mennyezetes ház. Középütt pitvaros, szabadkéményes konyha, méhsejt-cementlap 

padlóburkolattal, Ny-ra hajópadlós szoba, K-re kamra; tovább padlásfeljáró, istálló. A 

helyiségek az udvari szárnyban: két hálószoba, fürdőszoba, konyha, kamra-pincelejáró-

padlásfeljáró; az udvari tornác végében árnyékszék. 

A melléképület háromosztatú, gerenda mennyezetes ház. Középütt pitvaros, 

szabadkéményes konyha, méhsejt-cementlap padlóburkolattal, Ny-ra hajópadlós szoba, K-

re kamra; tovább padlásfeljáró, istálló. 

Történet: 
Épült 1801-ben Czigler Antal tervei szerint, eredetileg megyei jegyzői laknak. Ladics Gyögy 

(1834-1906) bíró, ügyvéd, megyei főügyész és neje, Stojanovits Krisztina 1863-ban 
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költözött be a hozományként kapott épületbe. A házat az ifjú pár a saját igényeihez alakította 

(kapu áthelyezése, homlokzat historizáló átépítése).  

 

Koordináták: EOV 820417 147096, WGS84/GPS 46.646402, 21.27389 

 

Jelmagyarázat: 

       Ladics-ház melléképületei 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus 

templom MK  

           Régészeti lelőhely 

MK: 

9075 [23640] 

Ladics-ház ex-lege műemléki környezete (8 ingatlan hrsz.): 

4482, 4487, 4488, 4489, 4491, 4494, 4495, 4496 

Megjegyzés: 

Az épület jelenleg múzeum. A melléképület felújítása jelenleg 

folyik. 

Építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár 

készült. 

Javaslat: 

A Ladics-ház és melléképülete egy egységet alkot, 

együttesként kezelendő. 

Folyamatos jókarbantartása biztosítandó. A még be nem 

mutatott épületrészek látogatók előtti megnyitása javasolt. 

 

  

Ladics-ház melléképületei 
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Wenckheim-Almássy kastély, Gyulavári 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11094 [16240] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyulavári, Széchenyi utca 69., 71-76. 

Hrsz.: 9736/3 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

14/2005. 

(IV. 5.) 

NKÖM 

2005.04.05 miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, 

valamint műemléki jelentőségű 

területté nyilvánításáról, ill. műemléki 

védettségének megszüntetéséről 

25/2005. 

(IX. 16.) 

NKÖM 

2005.09.16 miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, 

valamint műemléki jelentőségű 

területté nyilvánításáról, ill. műemléki 

védettségének megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

A jelenlegi településrész középpontjában, hajdani kastélypark területén áll az első kúria köré 

szerveződött eredetileg három földszintes lakóépületből és egy kápolnából álló, stílusában 

historizáló, a 19. század második felében kiépült, településképet meghatározó 

épületegyüttes, a gyulavári uradalom központja.  

A Wenckheim-Almássy-kastély historizáló, romantikus és eklektikus elemekkel, épült 

feltehetően a 19. század első felében, átalakították 1860-80 között. Településrész 

központjában, parkkal körülvett területen elhelyezkedő szabadon álló, földszintes, részben 

alápincézett F alaprajzú főépület kontyolt nyeregtetővel. K-oldalán modern nyaktaggal 

kapcsolódik az eredetileg különálló K-i melléképülethez, modern tető köti össze a Ny-i 

melléképülettel. Északi főhomlokzatának nyugati végéhez egy homloksíkból hátralépő, 

rövid szárny csatlakozik. Ezt leszámítva, északi főhomlokzata szimmetrikus, középen kissé 

megemelt középrizalittal és tetőzettel, előtte megemelt terasz, posztamensek közötti 

vaskorláttal. Középtengelyében szegmensíves záradékú bejárat. A homlokzat két szélén igen 

kis kiülésű, sarokarmírozással kiemelt rizalit. A homlokzat további ablakai egyenes 

záradékúak, könyöklővel és sávozott szemöldökkel. Az ablakokon kosaras vasrács (régi 

illetve újragyártott). Végigfutó koronázópárkány. Nyugati rövid szárnyának nyugati és 
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beforduló déli oldalhomlokzata azonos kiképzésű, két-két ablakos, a sarkokon armírozás. A 

főépület hátsó, déli homlokzata egykor nyitott, pilléres-mellvédes veranda, jelenleg 

beüvegezett négyzetes ablakokkal. A homlokzat középrészén egy, a nyolcszög öt oldalával 

záródó, megemelt párkányú és tetőzetű zárt télikert. Kétoldalt szimmetrikusan egy-egy 

posztamenses-korlátos rövid lépcsősor vezet a teraszból és a verandából képzett zárt 

folyosóra. A K-i szárny - cselédszárny - szabadon álló, É-D-i fekvésű, téglányalaprajzú, 

földszintes, kontyolt tetős, cseréphéjazatos épület, a 2007-es helyreállítás óta modern 

nyaktaggal kapcsolódik a főépülethez. Ablak- és ajtónyílásai szabálytalan, kisebb részben 

eredeti kiosztásban állnak, eltérő nagyságúak. Homlokzata nagyrészt helyreállítás 

korabeliek. A Ny-i szárny téglányalaprajzú, É-D-i fekvésű, földszintes, szabadon álló, 

kontyolt tetős, cseréphéjazatos lakóépület a főépülettel modern tetővel összekötve. A két 

hosszoldal homlokzata eltérő magasságú, ablak-és ajtónyílásai egyenes záródásúak, eltérő 

kiosztásban állnak és eltérő nagyságúak. Az épület keleti fele alápincézett, a hosszanti 

dongás folyosóval és harántdongás-pilléres középfolyosóval. A földszint déli részén 

üvegezett folyosórész húzódik végig, északi homlokzata mögött sík mennyezetes szobasor. 

Történet: 

A kastély elődjéről nincsenek pontos adatok, de valószínűleg a 19. század 30-as éveiben már 

volt itt épület, az uradalomhoz tartozóan. Az 1860-as években a főépület és a keleti 

oldalszárny már álltak, a főépületet a későbbiek folyamán historizáló stílusban átalakították. 

A K-i és a Ny-i szárny a 19. század második felében-végén épült. Az adatok szerint a kastély 

14 szobás volt. 1944-ben kifosztották. Utána termelőszövetkezeti használatban állt. 1984-

ben a Tsz. az egész épületen tetőt cserélt.  

 

Koordináták: EOV 825501 146851, WGS84/GPS 46.642877, 21.34017 

 

Jelmagyarázat: 

           Wenckheim-Almássy kastély 

           Műemlék 

           Műemlék ingatlan 

           Wenckheim-Almássy kastély parkja 

           Wenckheim-Almássy kastély MK 

MK 

11094 [13095] 

A Wenckheim-Almásy kastély ex-lege műemléki környezete (35 ingatlan hrsz.): 

9535/1, 9535/2, 9537, 9544, 9545, 9546, 9683/2, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730/2, 

9730/3, 9730/4, 9731, 9732, 9733, 9734, 9736/1, 9736/2, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 

9744, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772 

Megjegyzés: Felújított; a belső tereket átalakították. Jelenleg múzeumként üzemel. 

Javaslat: 

További átalakítások nem javasoltak az épületen. Hasznosítását javasoljuk a Gyula 

városi kastéllyal együtt kialakítani, a majorság és a majorsági gazdálkodás átfogóbb 

bemutatásával, kombinált jegy lehetőséggel. 

Wenckheim-Almássy kastély 

Wenckheim-Almássy kastély kápolnája 
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Következő helyreállítás csak építéstörténeti dokumentáció és épületkutatás alapján 

végezhető. Belső terek rekonstrukciója, a homlokzat helyreállítása a történeti kutatás, 

archív fényképek alapján lehetséges. 
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Wenckheim-Almássy kastély kápolnája, Gyulavári 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11094 [16242] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyulavári, Széchenyi utca 69., 71-76. 

Hrsz.: 9736/3 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

14/2005. 

(IV. 5.) 

NKÖM 

2005.04.05 miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, 

valamint műemléki jelentőségű 

területté nyilvánításáról, ill. műemléki 

védettségének megszüntetéséről 

25/2005. 

(IX. 16.) 

NKÖM 

2005.09.16 miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, 

valamint műemléki jelentőségű 

területté nyilvánításáról, ill. műemléki 

védettségének megszüntetéséről 
 

 

                 

Leírás: 

A jelenlegi településrész középpontjában, hajdani kastélypark területén áll az első kúria köré 

szerveződött eredetileg három földszintes lakóépületből és egy kápolnából álló, stílusában 

historizáló, a 19. század második felében kiépült, településképet meghatározó 

épületegyüttes, a gyulavári uradalom központja. 

A kápolna szabadonálló, keletelt, a nyolcszög három oldalával záródó, négyzetes alaprajzú, 

törtvonalú manzárd-tetős, huszártornyos épület. A szentélyrészen két félkörös, az 

oldalhomlokzatokon szegmesíves ablakokkal, a nyugati bejárat egyenes záradékú, 

előtetővel. A tetőszerkezetének előrésze sátortetős, a szentély felőli lezárása poligonális 

elrendezésű. A zsalugáteres fa huszártornya négyszöghasáb alakú, sátortetővel fedett. 

Profiltagos főpárkányzata csak részben maradt meg. Körbefutó téglalábazat és 

koronázópárkány. A bejárati ajtó egyenes záródású, a főhomlokzat bal oldaláról nyílik, 
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oldallépcső vezet hozzá. Az oldalhomlokzat és a szentély ablaknyílásai szegment- és 

félkörívesen záródnak, alsó részüket befalazták, így most fülkeszerűen jelennek meg. 

A kápolnabelső egyterű, fedélszéke nyitott, az egykori síkmennyezetét valószínűleg 

lebontották. A fal felülete az élek mentén lizénákkal tagolt, koronázó főpárkányzatát tagolt 

kis konzolok díszítik. Nyílásai külső záradékaikkal azonos kiképzésűek. Modern oltár és 

padok. A kápolna egykor angyalokat ábrázoló freskóval díszített mennyezete a beázások 

következtében beszakadt. Műemlékileg helyreállított. Jelenleg ökumenikus kápolna. 

Történet: Wenckheim-Almássy-kastély kápolnája, historizáló, épült a 19. század végén. 

 

Koordináták: EOV 825467 146831, WGS84/GPS 46.642710, 21.33973 

 

Jelmagyarázat: 

           Wenckheim-Almássy kastély kápolnája 

           Műemlék 

           Műemlék ingatlan 

           Wenckheim-Almássy kastély parkja 

           Wenckheim-Almássy kastély MK 

MK 

11094 [13095] 

A Wenckheim-Almásy kastély ex-lege műemléki környezete (35 ingatlan hrsz.): 

9535/1, 9535/2, 9537, 9544, 9545, 9546, 9683/2, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730/2, 

9730/3, 9730/4, 9731, 9732, 9733, 9734, 9736/1, 9736/2, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 

9744, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772 

Javaslat: A kert rendezése során a beton elemes térkő burkolat cseréje javasolt. 

 

  

Wenckheim-Almássy kastély 

Wenckheim-Almássy kastély kápolnája 
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Wenckheim-Almássy kastély parkja 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11094 [16241] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyulavári, Széchenyi utca 69., 71-76. 

Hrsz.: 9736/3, 9737, 9773 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

14/2005. 

(IV. 5.) 

NKÖM 

2005.04.05 miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, 

valamint műemléki jelentőségű 

területté nyilvánításáról, ill. műemléki 

védettségének megszüntetéséről 

25/2005. 

(IX. 16.) 

NKÖM 

2005.09.16 miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, 

valamint műemléki jelentőségű 

területté nyilvánításáról, ill. műemléki 

védettségének megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

A jelenlegi településrész középpontjában található a hajdani kastélypark, melynek 

településképet meghatározó szerepe van. A hajdani kastélykert valószínűleg tájképi kert 

volt, amelyet nyugatról és délről a Körös akkori medre határolt. A 9736/3-as kastélykert 

parterre-es elrendezésű, középen modern szoborral. A rekonstruált vaskerítésen belül fiatal 

fák és tuják, illetve nyírott pázsit. A 9737. hrsz-ú ingatlan jelenleg közpark, a kastélykertinél 

idősebb faállománnyal, a park északi szélén vezető út a 19. századi nyomvonalat követi. A 

9773-as hrsz-ú ingatlan jelenleg sporttelepként része a történeti kert 

telekrekonstrukciójának. A 9736/3 hrsz-ú ingatlant, amelyen az épületegyüttes található, 

vaskerítéssel leválasztották a 9773, és 9737-es hrsz-ú hajdani park-ingatlanokról. 

Történet: 

Wenckheim-Almássy-kastély parkja, feltehetően a 19. század első felében épült ki. A kastély 

négy különálló épületből álló együttesét veszi körül. A kastélyparkot felosztották, és 

környezetét családi házakkal építették be. Jelenleg Körös-Maros-völgyi turisztikai központ. 
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Koordináták: - 

 

Jelmagyarázat: 

           Wenckheim-Almássy kastély parkja 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           Wenckheim-Almássy kastély MK 

MK 

11094 [13095] 

A Wenckheim-Almásy kastély ex-lege műemléki környezete (35 ingatlan hrsz.): 

9535/1, 9535/2, 9537, 9544, 9545, 9546, 9683/2, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730/2, 

9730/3, 9730/4, 9731, 9732, 9733, 9734, 9736/1, 9736/2, 9739, 9740, 9741, 9742, 

9743, 9744, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772 

Javaslat: 

Történeti kert nem maradt fenn. Javasoljuk az egykori gyümölcsöskert, látvány-

majorság (állatsimogató) létrehozását. A Gyuláról kivezető kisvonat visszaállítása, a 

kastéllyal való szorosabb múzeumi együttműködés javasolt. 

 

  

Wenckheim-Almássy kastély 

Wenckheim-Almássy kastély kápolnája 
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Megyei Bíróság épülete 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11188 [16246] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Béke sugárút 38. 

Hrsz.: 55 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

32/2005. 

(XII. 22.) 

NKÖM 

2005.12.22 
miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké 

nyilvánításáról, illetve műemléki 

védettségének megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

Megyei Bíróság épülete, épült 1898-99 közt, tervező Wagner Gyula.  

Gyula belváros Ny-i szélén, a főútvonal mellett, szabadon álló, É-D-i tengelyű, téglalap 

alaprajzú, két udvart körülzáró, Ny-i oldalán kétszintes, K-i oldalán háromszintes, cseréppel 

fedett nyeregtetős, a 19. század végén historizáló stílusban épült középület, törvényszék, 

ÉK-i sarkához csatlakozó új, háromszintes épületszárnnyal. A három utca (Árpád u. – Béke 

sugárút – Erdélyi Sándor u.) által határolt, szabálytalan ötszög alaprajzú telken, szabadon 

álló, tagolt tömegű épület „F” alaprajzú együttest alkot. A nagyméretű középület eredetileg 

két belső udvaros és középső világítóudvaros elrendezésű. É-i belsőudvara K-i szárnyának 

É-i végéhez újabb toldalékszárny, közepéhez egykorú épületszárny kapcsolódik. A 

különböző épületrészek felett cserép héjazatú nyereg-, illetve lekontyolt nyeregtető. Az É-i 

belsőudvar É-i és K-i szárnyában, valamint a K-i szárnyhoz kapcsolódó két harántirányú 

szárnyban a börtön, a lefedett világítóudvar és a mindkét szinten beépített, egykori D-i 

belsőudvar körüli szárnyakban a bíróságok (megyei és városi) működnek. Az É-i udvar Ny-
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i szárnyát horizontálisan és vertikálisan is megosztva részben a bíróság, részben börtön 

használja. A bírósági szárnyak egy-, a börtönszárnyak kétemeletesek. A Ny-i, Béke sugárúti 

főhomlokzaton, valamint a két oldalhomlokzaton rizalitok és gazdag architektúra: tagolt 

párkánnyal lezárt lábazat, egyszerű osztópárkány, három részes, konzolsoros főpárkány, 

bábos attika-korlát akrotérionokkal. A földszinten kváderezett falfelületek armírozott 

sarkokkal és vízszintes záródású, kereteletlen ablakok. Az emeleten pilaszteres tagolás; a 

főhomlokzat sarokrizalitjain és az oldalhomlokzatokon vízszintes záródású, tagolt, füles 

szalagkeretes ablakok konzolos szemöldökpárkánnyal, tagolt könyöklőpárkánnyal és 

mélyített tükrös mellvédmezővel; a főhomlokzat középső szakaszain nagyméretű, félköríves 

záródású ablakok, pilaszteres-záróköves keretelésben. Az É-i oldalhomlokzat további 

szakaszai (a börtönszárny utcai homlokzata) és az udvari homlokzatok (részben a 

börtönszárnyak, részben a bíróság hátsó homlokzata) egyszerű kialakításúak. A 

főhomlokzati középrizalit tetejének szélein nyolcszög alaprajzú, fémmel fedett kupolák; 

földszinti középtengelyében oszloppárok között félköríves záródású kapu (a bíróság 

bejárata), fölötte az oszloppárokon nyugvó, bábos korlátos erkély. A bírósági épületrészben 

kőpilléres, kazettás mennyezetű előcsarnok; fiókos tükörboltozatos, pilléres-oszlopos 

főlépcsőház T alakú lépcsősorral, kovácsoltvas korláttal (mennyezeti festmény: Salamon 

ítélete, Veress Gusztáv (1860-1918) békéscsabai festőművész). A világítóudvar D-i oldalán 

és D-i szárnyban melléklépcsőház, kétkarú lépcsővel, kovácsoltvas korláttal. A szárnyakban 

eredetileg egy traktus, poroszsüveg-boltozatos és síkmennyezetes helyiségekkel, az udvar 

felől szegmentdongás folyosóval. Ezt az elrendezést a D-i belsőudvar beépítésével 

középfolyosóssá alakították: az egykori udvar felőli, jelenlegi középfolyosó lett a szolgálati 

folyosó, s a beépített udvar teremsorai között új, É-D-i irányú folyosó épült az ügyfelek 

részére. A középrizalit emeletén díszterem, É-i falán II. Rákóczi Ferenc egészalakos portréja 

(Stetka után Pande T. 191?.). Az előcsarnokban, a főlépcsőházban és a díszteremben 

díszítőfestés, stukkódíszítés. Néhány irodában (elnökhelyettesi és kollégiumvezetői) eredeti 

bútorok, a tárgyalótermek eredeti berendezésének maradványai a padláson. Részben eredeti 

nyílászárók, vasalatok, az emeleten eredeti öntött padlóburkolat. Az épület egy része alatt 

pince, dongaboltozatos folyosóval, helyiségekkel. 

A börtön egykori, ma már nem használt bejárata a főhomlokzat É-i részének 

középtengelyében, egy vonalban a K-i harántszárny hossztengelyével. A jelenlegi bejárat az 

É-i oldalhomlokzaton. A börtönszárnyak kétemeletesek, udvari zárkákkal, az ezeket 

kiszolgáló közlekedőfolyosókkal. Szegmentdongás folyosók, harántdongás zárkák. A K-i 

harántszárny oromzatos véghomlokzatán és a K-i udvari szárny Ny-i, udvari homlokzatának 

középtengelyében két szintet átfogó, félköríves záródású ablak; e két ablak között két szint 

magasságú, poroszsüveg-boltozatos csarnok, É-i és D-i oldalán kovácsoltvas szerkezetű 

függőfolyosókkal és a róluk nyíló zárkákkal. Lépcsőház a harántszárnytól D-re, 

kovácsoltvas korláttal, valamint az É-i új szárnyban. Részben eredeti padlóburkolatok, 

nyílászárók és vasalatok. Részben alápincézve; dongaboltozatos folyosóról nyíló 

harántdongás pincehelyiségek. 

Történet: 

1895-ben Terényi Lajos országgyűlési képviselő indítványozta, hogy állami költségen 

törvényszék épüljön Gyulán. 1896-ban Erdély Sándor igazságügy-miniszter ezt jóváhagyta, 

és még ez évben kijelölték és megvásárolták a megfelelő építési telket. Az épület terveit 

Wagner Gyula (1851-1937) budapesti műépítész készítette, a kivitelezők Robelly és Szilágyi 

társvállalkozók voltak. Az építkezést 1898-ban kezdték el és 1899 őszén fejezték be. 2001-

2002 folyamán az épületet teljesen felújították, világítóudvarát befedték, D-i belső udvarát 

beépítették. 

 

Koordináták: EOV 820337 147524, WGS84/GPS 46.650270, 21.27301 
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Jelmagyarázat: 

           Megyei Bíróság épülete 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Megyei Bíróság kertje 

MK: - 

Javaslat: 

Az épület és kertje együtt kezelendő. Az épületről építéstörténeti tudományos 

dokumentáció és részleges értékleltár készült. A következő helyreállításhoz a javaslatai 

irányadóak. 
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Megyei Bíróság kertje 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11188 [16247] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Béke sugárút 38. 

Hrsz.: 55 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

32/2005. 

(XII. 22.) 

NKÖM 

2005.12.22 
miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké 

nyilvánításáról, illetve műemléki 

védettségének megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

Megyei Bíróság historizáló, 1898-99 között épült (tervező Wagner Gyula) épületének kertje. 

Három utca által határolt, szabálytalan ötszög alaprajzú telken, szabadon álló, két- illetve 

háromszintes, tagolt tömegű, „F” alaprajzú együttest alkotó épületegyüttes kertje, mely 

nagyméretű, három oldalról közterület (Árpád u. – Béke sugárút – Erdélyi Sándor u.) 

határolta telken helyezkedik el. 

Történet: 

1895-ben Terényi Lajos országgyűlési képviselő indítványozta, hogy állami költségen 

törvényszék épüljön Gyulán. 1896-ban Erdély Sándor igazságügy-miniszter ezt jóváhagyta, 

és még ez évben kijelölték és megvásárolták a megfelelő építési telket. Az épület terveit 

Wagner Gyula (1851-1937) budapesti műépítész készítette, a kivitelezők Robelly és Szilágyi 

társvállalkozók voltak. Az építkezést 1898-ban kezdték el és 1899 őszén fejezték be. 2001-

2002 folyamán az épületet teljesen felújították, világítóudvarát befedték, D-i belső udvarát 

beépítették. 
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Koordináták: - 

 

Jelmagyarázat: 

           Megyei Bíróság épülete 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Megyei Bíróság kertje 

MK: - 

Javaslat: Az épület és kertje együtt, egy egységként kezelendő. 
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Vágóhíd-együttes, Húsipar-történeti Múzeum 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11428 [12084] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kétegyházi út 3-1. 

Hrsz.: 6660/3 

Védési jogi aktus: 

jogi 

aktus 

száma 

kelte jellege tárgya 

9/2009. 

(III. 6.) 

OKM 

2009.03.06 
miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, valamint 

műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról, illetve műemléki 

védettségének megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

A vágóhíd 1892-ben épült, historizáló, tervezte ifj. Szabados József. A város főútjainak 

kereszteződésében, településképileg meghatározó helyen álló együttes három, földszintes, 

téglaarchitektúrával készült épület: istálló, vágócsarnok, felügyelői lakás. 

A településképet és településszerkezetet meghatározó, hármas útkereszteződésnél álló, 

három földszintes, téglalap alakú, nyeregtetős épületből létrehozott, egységes stílusú 

épületegyüttes, jellegzetes téglaarchitektúrával. Épült 1892-ben (terv: ifj. Szabados József). 

Történet: 

Az 1800-as években Gyulán a sertéshízlalási tevékenységet fölerősítette egyrészt az ország, 

másrészt Gyula, mint az akkori megyeszékhely egyre növekvő igénye. Az 1868-ban épült 

közvágóhíd helyén épült a jelenleg is látható vágóhíd 1892-ben ifj. Szabados József tervei 

alapján. Az épületegyüttesből a faépületek már nincsenek meg. Miután eredeti funkcióját 

már nem tudta ellátni, átalakították. A közelmúltig a felügyelői lakásban húsipari múzeum 

működik, a másik két épületet jelenleg használaton kívüli. 

 

Koordináták: - 
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Jelmagyarázat: 
           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

MK - 

Javaslat: 

Az épületegyüttesről építéstörténeti tudományos dokumentáció és 

értékleltár készítése javasolt. 

Az épületek együttesként kezelendők, folyamatos jókarbantartásuk és 

méltó hasznosításuk biztosítandó. Raktározási, előadótermi, irodai, 

múzeumi funkció támogatható. Az épületek környezete is rendezendő. 

 

  

Felügyelői lakás 

Istálló 

Vágócsarnok 
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Vágóhíd, felügyelői lakás 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11428 [12530] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kétegyházi út 3-1. 

Hrsz.: 6660/3 

Védési jogi aktus: 

jogi 

aktus 

száma 

kelte jellege tárgya 

9/2009. 

(III. 6.) 

OKM 

2009.03.06 
miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, valamint 

műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról, illetve műemléki 

védettségének megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

A vágóhíd 1892-ben épült, historizáló, tervezte ifj. Szabados József. A város főútjainak 

kereszteződésében, településképileg meghatározó helyen álló együttes, három, földszintes, 

téglaarchitektúrával készült épület: istálló, vágócsarnok, felügyelői lakás. 

A vágóhíd felügyelői lakása historizáló, épült 1892-ben ifj. Szabados József tervei szerint. 

A telek északi sarkán álló, kelet-nyugati tengelyű, földszintes, nyeregtetős, téglány 

alaprajzú, részben alápincézett épület, jellegzetes téglaarchitektúrával. Rövid homlokzatai 

oromfalasak, az utcai homlokzatának sarkai és a párkánynál lépcsőztetett oromfala vakolt, a 

homlokzat többi része téglaborítású, a homlokzatot további oromfal-jellegű megoldás köti a 

kerítésfalhoz. Északi, hosszú utcai homlokzata szintén téglából, vakolt lizénákkal és 

koronázópárkánnyal tagolt. Mindkét homlokzaton azonos szegmensíves záradékú, 

könyöklő, szemöldök téglából (csak a zárókő-elem vakolt). Déli udvari vakolt homlokzata 
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későbbi verandabeépítés eredménye, újabb kori ablakokkal, téglalábazattal. Udvari oromfala 

az utcaival megegyező, befalazott eredeti ablakokkal és később nyitott pince- és 

padlásajtókkal. Síkmennyezetes belső terek, eredetileg hosszában kéttraktusos, az udvar 

felől hozzáépült folyosószerű résszel lett háromtraktusos. Több helyen is megvannak az 

eredetileg belülről is szegmensíves nyílások illetve a korabeli ajtótáblák és tokok. 

Történet: 

A településképet és településszerkezetet meghatározó, hármas útkereszteződésnél álló, 

három épületből létrehozott, egységes stílusú épületegyüttes, jellegzetes 

téglaarchitektúrával. Épült 1892-ben (terv: ifj. Szabados József).  

Az 1800-as években Gyulán a sertéshízlalási tevékenységet fölerősítette egyrészt az ország, 

másrészt Gyula, mint az akkori megyeszékhely egyre növekvő igénye. Az 1868-ban épült 

közvágóhíd helyén épült a jelenleg is látható vágóhíd. Az épületegyüttesből a faépületek már 

nincsenek meg. Miután eredeti funkcióját már nem tudta ellátni, átalakították. A felügyelői 

lakásban húsipari múzeum működik. 

 

Koordináták: EOV 819648 146405, WGS84/GPS 46.640389, 21.26358 

 

Jelmagyarázat: 
           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

MK - 

Javaslat: 

Az épületegyüttesről építéstörténeti tudományos dokumentáció és 

értékleltár készítése javasolt. 

Jelenlegi használata megfelelő. Az 1945 utáni hozzáépítések bonthatóak. 

Az épületek együttesként kezelendők, folyamatos jókarbantartásuk és 

méltó hasznosításuk biztosítandó.  

 

  

Felügyelői lakás 

Istálló 

Vágócsarnok 
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Vágóhíd, istálló 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11428 [12528] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kétegyházi út 3-1. 

Hrsz.: 6660/3 

Védési jogi aktus: 

jogi 

aktus 

száma 

kelte jellege tárgya 

9/2009. 

(III. 6.) 

OKM 

2009.03.06 
miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, valamint 

műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról, illetve műemléki 

védettségének megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

A vágóhíd 1892-ben épült, historizáló, tervezte ifj. Szabados József. A város főútjainak 

kereszteződésében, településképileg meghatározó helyen álló együttes, három, földszintes, 

téglaarchitektúrával készült épület: istálló, vágócsarnok, felügyelői lakás. 

Az épületegyüttes délkeleti, az udvaron oldalhatáros beépítésben álló épülete, jellegzetes 

téglaarchitektúrával. Épült 1892-ben ifj. Szabados József tervei szerint.  

Az épületegyüttesnek a felügyelő lakástól délre eső, észak-déli tengelyű, téglalap alaprajzú, 

földszintes, nyeregtetős, oromfalas, legegyszerűbb architektúrájú tagja. Hosszanti utcai 

téglahomlokzatát vakolt lizénák tagolják, szegmensíves istállóablakokkal, felette a párkány 

alatti szélesebb vakolt sávban kisméretű négyszögletes ablakok. Udvari homlokzata is 

hasonló, újabb kori nyílásokkal. Rövid téglával borított homlokzatai oromfalasak, de itt 
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egyszerű vakolatsáv kíséri a tető hajlásszögét. A sarkok vakolattal kiemeltek. Déli 

homlokzatához modern kori bővítmény csatlakozik. A belső síkfedésű. Középfőfalas, haránt 

válaszfalas eredeti alaprajzi elrendezését megbontották, falakat bontva ki és helyezve át. 

Jelenleg használaton kívül. 

Történet: 

A településképet és településszerkezetet meghatározó, hármas útkereszteződésnél álló, 

három épületből létrehozott, egységes stílusú épületegyüttes, jellegzetes 

téglaarchitektúrával. Épült 1892-ben (terv: ifj. Szabados József).  

Az 1800-as években Gyulán a sertéshízlalási tevékenységet fölerősítette egyrészt az ország, 

másrészt Gyula, mint az akkori megyeszékhely egyre növekvő igénye. Az 1868-ban épült 

közvágóhíd helyén épült a jelenleg is látható vágóhíd. Az épületegyüttesből a faépületek már 

nincsenek meg. Miután eredeti funkcióját már nem tudta ellátni, átalakították. 

 

Koordináták: EOV 819648 146405, WGS84/GPS 46.640389, 21.26358 

 

Jelmagyarázat: 
           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

MK - 

Javaslat: 

Az épületegyüttesről építéstörténeti tudományos dokumentáció és 

értékleltár készítése javasolt. 

Az épületek együttesként kezelendők, folyamatos jókarbantartásuk és 

méltó hasznosításuk biztosítandó. Raktározási, előadótermi, irodai, 

múzeumi funkció támogatható. 

 

  

Felügyelői lakás 

Istálló 

Vágócsarnok 
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Vágóhíd, vágócsarnok 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11428 [12529] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kétegyházi út 3-1. 

Hrsz.: 6660/3 

Védési jogi aktus: 

jogi 

aktus 

száma 

kelte jellege tárgya 

9/2009. 

(III. 6.) 

OKM 

2009.03.06 
miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, valamint 

műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról, illetve műemléki 

védettségének megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

A vágóhíd 1892-ben épült, historizáló épületegyüttes, tervezte ifj. Szabados József. A város 

főútjainak kereszteződésében, településképileg meghatározó helyen álló együttes, három, 

földszintes, téglaarchitektúrával készült épülete az istálló, a vágócsarnok és a felügyelői 

lakás. 

A vágócsarnok az épületegyüttes délnyugati, udvaron álló épülete, jellegzetes 

téglaarchitektúrával. Épült 1892-ben ifj. Szabados József tervei szerint.  

Hosszú téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület, középrészén keresztszárny-

szerűen kiképzett, belül kétszintes rizalitszerűen előreugró, mindkét oldalon oromfalas 

megoldással, szintén nyeregtetővel. Oromfalainak kiképzése megegyezik a felügyelői 

lakáséval (sarkánál és a párkányoknál lépcsőztetett, középütt kiugratott oromfalai vakoltak, 

a homlokzatok többi része téglaborítású), oromfalon szarvasmarha-fej díszítés. A hosszanti 

szintén téglaborítású homlokzatokat lépcsős vakolt támpillérek szakaszolják, köztük a 

falmezőkben szegmensíves ablakok. A tetőgerincen szellőzőnyílások. Az épület délnyugati 

sarkánál modern kori toldalékok. Síkmennyezetű, nagy belmagasságú, eredetileg 

középfőfalas kialakítású, melyet harántfalak osztottak. A jelenlegi állapotban több helyen 
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kiszedték a középfőfalat, és egybenyitottak helyiségeket. Belső termei DNy-ÉK felé a 

következők: bontóműhely, hűtőtermek, feldolgozó, töltő-füstölő helyiség. Ezek a funkciók 

az épület története során változtak. 

Történet: 

A településképet és településszerkezetet meghatározó, hármas útkereszteződésnél álló, 

három épületből létrehozott, egységes stílusú épületegyüttes, jellegzetes 

téglaarchitektúrával. Épült 1892-ben (terv: ifj. Szabados József).  

Az 1800-as években Gyulán a sertéshízlalási tevékenységet fölerősítette egyrészt az ország, 

másrészt Gyula, mint az akkori megyeszékhely egyre növekvő igénye. Az 1868-ban épült 

közvágóhíd helyén épült a jelenleg is látható vágóhíd. Az épületegyüttesből a faépületek már 

nincsenek meg. Miután eredeti funkcióját már nem tudta ellátni, átalakították. Jelenleg 

használaton kívül. 

 

Koordináták: EOV 819648 146405, WGS84/GPS 46.640389, 21.26358 

 

Jelmagyarázat: 
           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

MK - 

Javaslat: 

Az épületegyüttesről építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár 

készítése javasolt. 

Az épületek együttesként kezelendők, folyamatos jókarbantartásuk és méltó 

hasznosításuk biztosítandó. Raktározási, előadótermi, irodai, múzeumi funkció 

támogatható. 

 

  

Felügyelői lakás 

Istálló 

Vágócsarnok 
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Iskolaépületek 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11490 [12325] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kossuth Lajos utca 24. 

Hrsz.: 339/4, 339/5 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

53/2011. 

(VIII. 25.) 

NEFMI 

2011.08.25 
miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké 

nyilvánításáról, valamint műemléki 

jelentőségű területté nyilvánításáról, 

illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

Három utca által határolt saroktelken helyezkedik el az egykori állami elemi fiúiskolából, az 

állami elemi és polgári leányiskolából és a hozzá kapcsolódó tornateremből álló 

épületegyüttes. Épült 1908-1911 között, Pfaff Ferenc tervei alapján szecessziós stílusban. 

Történet: 

Az állami elemi fiúiskola terveit 1906. júliusában készítette Pfaff Ferenc gyulai építész. 

Kivitelező: a gyulai építőiparosok szövetkezete. Az épület 1908. őszén felépült, ahol 

ideiglenesen a polgári leányiskolát is elhelyezték. Az állami polgári leányiskola és a 

tornaterem terveit szintén Pfaff Ferenc készítette, 1907. novemberében. Kivitelező: 

Schneider János és fia, Mátyás. Az épület 1911. őszén épült fel. A leánypolgári az 1947/48-

as tanévben szűnt meg. Az iskola 1. számú iskolaként 2008. júniusáig működött. A fiúiskola 

szinte teljesen eredeti állapotában maradt fenn, a leányiskola vizesblokkjának átépítése az 

udvari homlokzaton is jelentkezik. A bővülő igények kielégítésére, az 1960-70-es években 

több épületet emeltek a telken. 
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Koordináták: - 

 

Jelmagyarázat: 

      Állami elemi fiúiskola 

           Állami elemi és polgári leányiskola 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           Volt Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély parkja 

 

MK: - 

Javaslat: 

A jelenleg üresen álló, 3 épületből álló épületegyüttes részeként a tornaterem egyedi 

műemléki védelme javasolt. Mindhárom épületről értékleltár, építéstörténeti 

tudományos dokumentáció készítendő. Az együttes hasznosítása, felújítása műemléki 

értékeinek megőrzése mellett javasolt. Az épületek együtt kezelendők; a telek 

megosztása az értékőrzés szempontjaival ellentétes, nem támogatható. 

Az együttes részét képezi a fiú iskola mellett megmaradt építés kori kerítés és kapu. 

 

  

Állami elemi fiúiskola 

Állami elemi és polgári leányiskola 

Tornaterem 
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Állami elemi és polgári leányiskola 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11490 [18697] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Kossuth Lajos utca 22/b-24., Móricz Zsigmond utca 1. 

Hrsz.: 339/4, 339/5 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

53/2011. 

(VIII. 25.) 

NEFMI 

2011.08.25 
miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké 

nyilvánításáról, valamint műemléki 

jelentőségű területté nyilvánításáról, 

illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

A belvárosban nagyméretű saroktelken, utcavonalon álló, L alakú, a sarkon ívesen átforduló 

tömegű, földszint + 1 szintes, mozgalmas, oromzatokkal tagolt nyeregtetős, cserép fedésű 

iskolaépület. Utcai homlokzata (3)+8+(3)+3+(1)+3+(3)+8+(3) tengelyes, oromzatos 

rizalitok díszítik. Az egytengelyes középrizalitra szimmetrikusan két-két háromtengelyes, 

oromzatos rizalit fogja össze az utcai homlokzatot. A vakolt felületű homlokzatokat 

téglasávok élénkítik, a nyílásokat téglakeretezés díszíti, amely a homlokzaton hálót képezve 

függőlegesen és vízszintesen is összefogja az ablakokat. Az összetett, íves vonalú 

oromzatos, a tetősíkhoz kontyolt manzárdtetős felépítménnyel csatlakozó rizalitok sgrafitto 

technikával készült cifraszűr díszítőmotívumokkal díszítettek. Középen szegmensíves, 

felülvilágítós, kétszárnyú fa bejárati kapu, az emeleten szegmensíves, kilencszemes 

ablakkal. A lábazat, a párkányok, a nyíláskeretezések és a nyílások összefogó sávjai téglából 

készültek. A közép- és DNy-i sarokrizalit egy tengelyt lép előre, az É-i sarokrizalit átépített, 

udvari homlokzatán lábazattól ereszig húzódó keskeny ablaksávval.  

Belső kialakítása egytraktusos, udvar felől oldalfolyosós. A földszint eredeti elrendezése a 

bejárattól balra: iroda, szertár, és két tanterem; a bejárattól jobbra a tanítónői szoba és három 

tanterem. Átalakított. Az udvari középrizalitból egyenes karú lépcső vezet a pihenőre, 

amelynek két oldalán tömör, falazott mellvéddel kísért lépcső vezet az emeletre. A 
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lépcsőpihenő alatt hevederes csehsüveg boltozatos előtér található, innen az udvarra lehet 

jutni. A mennyezet alatt a homlokzatok cifraszűr motívumait visszaidéző festett 

stukkószalag fut körbe. Az emeletre eredetileg hét tantermet, igazgatói irodát, két tanári 

szobát, két szertárt és 8 fülkés WC-helyiségből álló helyiségcsoportot terveztek. A 

helyiségeket kisebb mértékben átalakították. A folyosók és a lépcsőházi pihenő 

padlóburkolata eredeti terazzó, a középrizalit udvari előterében eredeti cementlap burkolat. 

A tantermek eredeti burkolata hajópadló volt, a jelenlegi burkolat halszálka mintás parketta 

vagy linóleum. A nyílászárók nagyrészt építés koriak. A földszint felett feltehetően síkra 

vakolt poroszsüveg födém, az emelet feletti borított fagerendás födém. 

Történet: 

Épült 1907-1911 között, Pfaff Ferenc tervei alapján szecessziós stílusban. Az állami polgári 

leányiskola és tornaterem tervei 1907 novemberében készültek. Kivitelező: Schneider János 

és fia, Mátyás. Az épület 1911 őszén épült fel. A leánypolgári az 1947/48-as tanévben szűnt 

meg. Az iskola 1. számú iskolaként 2008 júniusáig működött. Jelenleg üres, használaton 

kívüli épület. 

 

Koordináták: EOV 821061 146977, WGS84/GPS 46.645165, 21.28225 

 

Jelmagyarázat: 

      Állami elemi és polgári leányiskola 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           Volt Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély parkja 

 

MK - 

Javaslat: 

A jelenleg üresen álló, 3 épületből álló épületegyüttes részeként a tornaterem egyedi 

műemléki védelme javasolt. Mindhárom épületről értékleltár, építéstörténeti 

tudományos dokumentáció készítendő. Az együttes hasznosítása, felújítása műemléki 

értékeinek megőrzése mellett javasolt. Az épületek együtt kezelendők; a telek 

megosztása az értékőrzés szempontjaival ellentétes, nem javasolható. 
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Állami elemi fiúiskola 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11490 [18698] 

Védelem fajtája: Műemlék, MJT, MK 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Károlyi Mihály utca 2-6. 

Hrsz.: 339/4, 339/5 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

53/2011. 

(VIII. 25.) 

NEFMI 

2011.08.25 
miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké 

nyilvánításáról, valamint műemléki 

jelentőségű területté nyilvánításáról, 

illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

A belváros nagyméretű saroktelkén álló, utcával párhuzamos tengelyű, szabadonálló, 

egyemeletes, U alaprajzú, cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős iskolaépület. Tömege 

utcával párhuzamos tengelyű, téglány épületrészből, és ebbe É-on és DK-en beleharapó 

téglány épületrészekből áll. Az utcai homlokzat (1)+5+(3)+5+(1) tengelyes, a két szélső 

tengelyt a hátrébb lévő épületrészek nyílása alkotják vakablakokkal, a jobb oldalon 

szegmensíves bejárati ajtóval. A földszinten szegmensíves, az emeleten Tudor-íves záródású 

ablakokat hálós téglakeretezés fogja össze. A középrizalit Tudor-íves oromzatában a címer 

és a felirat, a középrizalit sgrafittós díszítése ma már nem látható. Az É-i homlokzat 4+2 

tengelyes, a hátrébb lévő tengelyekben vakablakok. A D-i homlokzat 2+2+1 tengelyes. Az 

udvari homlokzat (5)+7 tengelyes. 

Az U alakú épület É-D-i tengelyű középső részének alaprajzi kialakítása egytraktusos, udvar 

felől oldalfolyosós. A földszintre eredetileg 3 tantermet terveztek, az U alak északi szárában 

tanítói lakás, a déli szárában az utcai bejárat előtere, a lépcsőház és a 4 fülkés mellékhelyiség 

kapott helyet. A lépcsőházban pilaszterekkel alátámasztott hevederes római keresztboltozat 

található. Az emeletre tömör, falazott mellvéddel kísért kétkarú, műkő fokú lépcső vezet. A 
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lépcsőházban stukkópárkányos, holkeres mennyezet. Az emeleten eredetileg 4 tanterem, egy 

4 fülkés mellékhelyiség és padlásfeljáró kapott helyet. A termek eredeti hajópadló burkolatát 

parkettára vagy linóleumra cserélték, a földszinti közlekedőkben eredeti cementlap burkolat, 

az emeleti közlekedőben eredeti terazzó burkolat található. Eredeti szecessziós ajtók és 

ablakok. Földszint felett poroszsüveg, az emelet feletti borított acélgerendás födém. 

Történet: 

Állami elemi fiúiskola, szecessziós, épült 1908-1911 között, terveit 1906. júliusában 

készítette Pfaff Ferenc gyulai építész. Kivitelező: a gyulai építőiparosok szövetkezete. Az 

épület 1908. őszén felépült, ahol ideiglenesen a polgári leányiskolát is elhelyezték. 

A fiúiskola szinte teljesen eredeti állapotában maradt fenn. 

 

Koordináták: EOV 821026 147051, WGS84/GPS 46.645839, 21.28182 

 

Jelmagyarázat: 

 

      Állami elemi fiúiskola 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           Volt Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély parkja 

 

MK: - 

Javaslat: 

A jelenleg üresen álló, 3 épületből álló épületegyüttes részeként a tornaterem egyedi 

műemléki védelme javasolt. Mindhárom épületről értékleltár, építéstörténeti 

tudományos dokumentáció készítendő. Az együttes hasznosítása, felújítása műemléki 

értékeinek megőrzése mellett javasolt. Az épületek együtt kezelendők; a telek 

megosztása az értékőrzés szempontjaival ellentétes, nem javasolható. 
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Teodor Papp síremléke 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]: 11491 [12538] 

Védelem fajtája: Műemlék 

Bírság kategória: II. 

Cím: Gyula, Sarkadi út 1. 

Hrsz.: 1367 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

53/2011. 

(VIII. 25.) 

NEFMI 

2011.08.25 
miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké 

nyilvánításáról, valamint műemléki 

jelentőségű területté nyilvánításáról, 

illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről 
 

 

 

Leírás: 

Teodor Papp síremléke. A város északkeleti részén elterülő román ortodox temető közepén, 

a főbejárat tengelyében szabadon álló, historizáló emlék, emelték 1913-ban. Több 

gránittömbből alkotott obeliszk, melynek előlapján az elhunyt neve, a bibliai Zsoltárok 

Könyvéből származó idézet és az 1913-as évszám olvasható. 

Az építmény három részből áll. A lábazat széles, összetett tömegű. Ehhez csatlakozik a 

gazdag párkányzatot követően a karcsúbb, szintén összetett törzs. A párkányzatra 

nagyméretű bronzkoszorút helyeztek. A törzs felett karcsú, négyszöghasáb alakú, 

sudarasodó oszlop került, melyet finom párkány felett gömbre helyezett kereszt koronáz. 

A második szint feletti párkány bal és jobb oldalára egy-egy váza-szerű edényből kicsapó 

láng-motívumot helyeztek, de a bal oldali faragvány hiányzik. A síremléket hátulról 

téglából emelt toldalék erősíti meg. A gránitépítmény előtt fehérmárvány sírkő simul a 

földre. A síremléket díszes kovácsoltvas kerítés övezi. 
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Történet: 

Teodor Papp földi maradványait kívánsága szerint a gyulai ortodox temetőben helyiezték 

örök nyugalomra. A szertartás 1913. október 19-én volt. Teodor Papp (1822-1887) a 

magyarországi román ortodox egyház jeles személyisége volt. Jogászként munkájával, 

tehetős emberként pedig anyagilag is támogatta egyházát (gyulai ortodox templom, iskola), 

több román kulturális társulat alapító tagja volt (Aradi Román Kulturális Társulat, Színház 

Alapért Társaság, a Budapesti Román Diákok Társasága). Halála után az általa alapított 

Teodor Papp Alapítvány a szegény sorsú gyulai román diákok iskoláztatását segítette. 

 

Koordináták: EOV 821141 148201, WGS84/GPS 46.656156, 21.28376 

 

Jelmagyarázat: 

 

      Teodor Papp síremléke 

           Műemlék ingatlan, ortodox temető 

           Régészeti lelőhely 

MK - 

Javaslat: 

A síremlék karban tartott; felújítása kőrestaurátori feladat. Kovácsoltvas kerítése fém 

restaurátor általi felújítást igényel. Közvetlenül a síremlék előtt Kohán György sírja. 

Folyamatos kertészeti gondozása, jókarbantartása biztosítandó. 
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Szoborfülke - Nepomuki Szent János szobor 

Védelem státusza: Nyilvántartott műemléki érték 

Törzsszám [azonosító]: 712 [2454] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: III. 

Cím: Gyula, Apor Vilmos tér 

Hrsz.: 5840 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

1958.01.01 miniszteri 

döntés 

műemléki védetté nyilvánítás 

14297/1960. ÉM  

[-MM] 
1960.04.01 

miniszteri 

határozat 

Egyes építmények műemlékké 

nyilvánítása, illetőleg 

műemlék jellegük 

megszüntetése 
 

 

  2018.               2008. 

Leírás: 

Romantikus szoborház, (1883.) benne barokk Nepomuki Szent János szobor (1730.). 

A németvárosi r.k. templomot (trsz. 711) körülvevő parkban, a templom főhomlokzatától K-

re álló szoborház szoborral. A szoborház téglából épített, vakolt építmény, lábazattal, 

csúcskeresztes timpanonnal. Félköríves záródású fülkenyílását féloszlopok fogják közre, 

kovácsoltvas rács zárja. A szoborház lábazatán újonnan készült márványtábla (2000), 

kronosztikon latin szöveggel (1730). 

A szent festett szobra alacsony talapzati lemezen áll, ruházata papi ornátus, kezében a 

vértanúk pálmaágával összefogott feszület.  

Történet: A szoborfülke 1883-ban épült. 
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Nepomuki Szent János 1730-ban készült barokk szobrát Csik Péter vármegyei jegyző 

állította, a szoborfülke lábazatán lévő kronosztikon szerint 1730-ban, az egykori Magyar-

Gyulát Német-Gyulától elválasztó árok hídjánál. Az 1801-es tűzvészben a híd elpusztult.  

A két város egyesítése (1857) és az árok feltöltése után, 1883-ban került a szobor a jelenlegi 

helyére a szoborházba. 

Feltételezhetően az 1882-es tűzvész emlékére 1883-ban állított Szűz Mária-szobor téglából 

épített szoborházával egy időben készült. 

 

Koordináták: EOV 819939 147100, WGS84/GPS 46.646566, 21.26765 

 

Jelmagyarázat: 

           Nepomuki Szent János szobor és szoborfülkéje a nyilvántartásban 

           Műemlékek 

           MJT 

           Józsefvárosi rk. templom műemléki környezete 

           Régészeti lelőhely 

Megjegyzés: 

A két, a templom főhomlokzata előtt szimmetrikusan elhelyezett szoborház azonos korú 

és kialakítású. Jelenleg a nyilvántartás alapján csak a Nepomuki Szent János szobor 

szoborfülkéje nyilvántartott műemléki érték. A Műemléki Törzskönyv a barokk 

Nepomuki Szent János szobrot tartalmazza. A védés rendezendő. 

Javaslat: 

A Józsefvárosi templom előtt egy ingatlanon álló kő feszület és a két szoborfülke a 

Nepomuki Szent János, illetve a Szűz Mária szobrokkal egységesen védendő elemek. 

Javasolt együttesként való műemléki védelmük. A Nepomuki Szent János szobor 

[16214] lokalizációja a nyilvántartásban tévesen szerepel, javítandó! 

A szoborfülke állaga az utóbbi tíz évben sokat romlott, alulról nedvesedik, a vakolat a 

tagozatain feltáskásodott, hullik. Mielőbbi szakszerű felújítása, restaurálása szükséges. 

A műemlék ingatlan délnyugati sarkán álló kút helyi védelem alá helyezése javasolt. 
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Lakóház, apartman 

Védelem státusza: Nyilvántartott műemléki érték 

Törzsszám [azonosító]: 732 [2473] 

Védelem fajtája: Általános műemléki védelem, MJT, MK 

Bírság kategória: III. 

Cím: Gyula, Károly Róbert utca 12. 

Hrsz.: 347 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

1958.01.01 miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 

 
Archív kép: 

Leírás: 
Egykori Wágenhoffer-ház. Historizáló, szabadon álló, ÉNy-i szárnyával utcavonalra, ÉK-i 

szárnyával telekhatárra épült, L alaprajzú, földszintes ház, az utcai szárny D-i vége felett 
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lekontyolt nyeregtetővel, palafedéssel. Utcai homlokzatán tégla lábazat, három részes 

főpárkány, pilaszteres tagolás; a pilaszterközökben kettesével vízszintes záródású, 

szalagkeretes ablakok; véghomlokzatán két ablak és bejárat. Az udvari homlokzatokon 

eredetileg faoszlopos, famellvédes, beüvegezett tornác volt, melynek felső, lombfűrészelt, 

áttört mintás díszítősávja, valamint oszlopai (beépített állapotban) az ÉNy-i, utcai szárnyban 

megmaradtak, az ÉK, udvariban viszont a szárnynak az udvar felé történt megbővítése 

következtében elpusztultak. A belsőben síkmennyezetes, átalakított helyiségek, új 

burkolatok; részben átalakított, 19-20. századi nyílászárók. Az udvari szárnyban pincelejáró, 

kisméretű, csehsüveg-boltozatos pince; fölötte kamra, mellette padlásfeljáró. A két szárny 

találkozásában egykor kút, az udvari szárny végében eredetileg árnyékszék, ólak voltak; 

utóbbiak helyén ma új épületrész áll. A ház előtt az utca kiszélesedése miatt kis, háromszög 

alakú kiteresedés van, mivel építésekor a szomszédos, régebbi házhoz (egykor Károlyi 

Mihály utca 14. elpusztult) igazodtak. 

Történet: 

A ház a 19. század második felében épült, a II. világháború előtt kereskedőcsalád lakta. A 

II. világháború után több lakást alakítottak ki benne, ennek következtében tornácát 

beépítették, s itt helyezték el a lakások kiszolgáló helyiségeit. 1990-től – tornácát a korábban 

belé helyezett funkcióktól megszabadítva, egyszersmind szobáit átalakítva - apartman házzá 

alakították. 

 

Koordináták: EOV 821068 147137, WGS84/GPS 46.646608, 21.28240 

 

Jelmagyarázat: 

 

       Lakóház 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK 

MK: - 

Javaslat: Értékleltár készítése javasolt. A közterület rendbetétele szükséges. 
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Szentháromság-kápolna 

Védelem státusza: Nyilvántartott műemléki érték 

Törzsszám [azonosító]: 734 [2474] 

Védelem fajtája: Általános műemléki védelem, MK 

Bírság kategória: III. 

Cím: Gyula, Kossuth tér 

Hrsz.: 4264 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

1958.01.01 miniszteri 

döntés 

műemléki védetté nyilvánítás 

14297/1960. ÉM  

[-MM] 

1960.04.01 miniszteri 

határozat 

Egyes építmények 

műemlékké nyilvánítása, ill. 

műemlék jellegük 

megszüntetése 
 

 

     
                              2018.                                                               Archív kép (1958.) 

Leírás: 

A város középpontjában szabadon álló, egyhajós későbarokk kápolna, Ny-i homlokzati 

toronnyal, a hajónál keskenyebb és alacsonyabb, poligonális záródású hajóval, a szentély 

fölött lekontyolt nyeregtetővel, a szentély D-i oldalán földszintes sekrestyével. 

Homlokzatain lábazat és tagolt főpárkány, lizénás-faltükrös tagolás; a torony felső szintjén 

sarokpilaszterek. A Ny-i, főbejárat és a sekrestye bejárata vízszintes záródású, szalagkeretes, 

a hajóablakok szegmentíves záródásúak, tagolt szalagkerettel, könyöklőpárkánnyal. 

Síkmennyezetes hajó és szentély. A bejárati oldalon falazott, megbővített, famellvédes 

karzat, a hajó felé három szegmentíves záródású nyílással közlekedő, boltozott karzataljjal. 
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A sekrestyében csehsüveg-boltozat. Berendezés a 19. századból: főoltár (klasszicista), 

Szentháromság főoltárkép (klasszicista, 1839), a diadalív mellett Immaculata szobor 

(barokk, 18. század); festett Jézus Szíve és Szent Antal szobor (20. század). 19. századi 

ablakok, eredeti vasalatok. Új főbejárati és sekrestye ajtószárnyak, márványlap-burkolat; az 

egykori padok helyett székek. A toronyalj D-i falában Tomcsányi János várkapitány 2001-

ben készített, kronosztikonos sírköve (1770). A templom előtt kőfeszület, talapzatán 

évszámokkal (1741, 1815, 2006); az É-i hajófal előtt Kossuth mellszobor; az É-i hajófalon 

emléktáblák 

Történet: 

A város három főközlekedési útvonalának csomópontjában, az egykori belső vásártéren az 

első kápolnát az 1738-as pestisjárvány emlékére 1741-ben emelték, majd 1752-ben 

megbővítették. Tornya, karzata 1815-1817-ben, sekrestyéje 1828-ban épült, kórusát 1905-

ben megnagyobbították. Felújítva 1984-ben és a 2000-es évek közepén. 

 

Koordináták: EOV 820352 146742, WGS84/GPS 46.643236, 21.27290 

 

Jelmagyarázat: 

 

      Szentháromság-kápolna 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

MK: - 

Javaslat: 

Értékleltár készítése, műemléki védelme (II. bírság kategória) javasolt. 

Az épület erősen nedvesedik, a károsodás okainak feltárása, szakszerű felújítása 

javasolt. Ennek keretében a templom színezése történeti rétegeinek feltárása 

alapján megújítandó. 
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Egykori árvaház, ma Don Bosco kollégium 

Védelem státusza: Nyilvántartott műemléki érték 

Törzsszám [azonosító]: 741 [2478] 

Védelem fajtája: Általános műemléki védelem, MJT, MK 

Bírság kategória: III. 

Cím: Gyula, Kossuth utca 26. 

Hrsz.: 359 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

1958.01.01 miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 
 

Archív kép  
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Leírás: 

A Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Don Bosco Kollégiuma 

átmenő saroktelken, a telek DNy-i részén szabadon álló, három homlokzatával 

telekhatárokra épült és közterületre néző, téglalap alaprajzú, emeletes, mindkét végén 

lekontyolt nyeregtetős, cserép héjazatú épület. DNy-i, főhomlokzata és ÉK-i, udvari 

homlokzata középtengelyében csekély kiülésű középrizalit, benne félköríves záródású 

kapunyílások. Magas, többszörösen tagolt lábazat; a földszinti és az emeleti ablakok alatt is 

a végigfutó könyöklőpárkány és a lábazat, illetve az osztópárkány által közrefogott 

mellvédsáv; háromrészes, konzolsoros főpárkány; sávozott falfelületek, kváderezett sarkok. 

Vízszintes záródású, tagolt szalagkeretes ablakok, a főhomlokzaton kettősablakok; az 

emeleti ablakok felett konzolos szemöldökpárkányok; a főhomlokzat földszinti ablakai 

armírozással körülvéve. Néhány lépcsőfokkal megemelt, pilaszeterekkel tagolt, 

síkmennyezetes kapualj, vele szemben kétkarú lépcső, vörös mészkő lépcsőfokokkal, új 

vaskorláttal. Az orsótér földszinti sarkában félig befalazott öntöttvas korlátelem, 

mennyezetén kvalitásos díszítőfestés. Két traktusos, középfolyosós elrendezésű belső, 

síkmennyezetes helyiségekkel. Eredeti nyílászárók, vasalatok; a folyosói pilasztereken 

faburkolat; a földszinti folyosón és a kapualjban méhsejt-cementlap burkolat; az emeleti 

folyosón a linóleum alatt műgyanta-padló. 

Történet: 

Wenckheim Krisztina grófnő az unokatestvérével, Wenckheim Frigyessel kötött házasság 

alkalmából 1872-ben 100 ezer forintos alapítványt hozott létre, megyei árvaház építése 

céljából. A ház Ybl Miklós tervei alapján épült meg, 1874 októberében nyitották meg. A 

grófnő 1891-ben az árvaház részére 3 hektár kertet is vásárolt. Évtizedek óta 

fiúkollégiumként működik, jelenleg a szalézi rend birtokában. 

 

Koordináták: EOV 821106 147028, WGS84/GPS 46.645615, 21.28286 

 

Jelmagyarázat: 

      Egykori árvaház, ma diákotthon 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK 

MK: - 

Javaslat: 

Építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése, az Ybl épület 

műemléki védelme (II. bírság kategória) javasolt. 

Következő felújítása során cementes lábazata, cementes vakolatrétegei eltávolítandóak. 

Műanyag homlokzatfesték alkalmazása nem javasolt. 

Az épület a melléképülettel együtt, épületegyüttesként kezelendő. 
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Lakóház, német nemzetiségi tájház 

Védelem státusza: Nyilvántartott műemléki érték 

Törzsszám [azonosító]: 745 [2470] 

Védelem fajtája: Általános műemléki védelem, MJT, MK 

Bírság kategória: III. 

Cím: Gyula, K. Schriffert József utca 1., Apor Vilmos tér 1. 

Hrsz.: 347 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus száma kelte jellege tárgya 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

1958.01.01 miniszteri 

döntés 

műemléki védetté 

nyilvánítás 
 

 

 

Leírás: 

Földszintes polgárház és német tájház. Egykor klasszicista lakóház és mellette álló barokk 

magtár, épült a 18-19. század fordulóján. 

Zártsorú beépítést lezáró, L alaprajzú, részben alápincézett, földszintes, beépített nyeregtetős 

saroképület félkörös árkádos tornácos udvari homlokzattal. K-i homlokzatának bal oldalán 

egyenes záradékú, kétszárnyú szárazkapu, az Apor tér felőli homlokzatának utolsó 

tengelyében szupraportos, egyenes záradékú ajtó. A homlokzatok többi nyílásai egységesek, 

kis kiülésű lábazat feletti körbefutó könyöklőpárkányra ülő simított vakolatkeretes, egyenes 

záradékú ablakok. Tagolt koronázópárkánya körbefut. D-i udvari homlokzata tagolatlan, egy 

ajtónyílással. Ny-i udvari homlokzata félköríves, árkádos mellvédes, tornácos, melynek déli 

három szakaszát ablakokkal beépítették. A tetőn kutyaház ablakok. 

Az épületbelső két különálló részre oszlik. A K-i szárnyban lakóépület egymásba nyíló, 

síkfedésű helyiségekkel és beépített tetőtérrel. Az É-i szárny egy nagy helyiség, félig 

kinyitott fedélszékét beépítették, német tájházi berendezéssel. A belsőterek mindkét helyen 

erősen átépítve. 

Történet: 
A sarkon egykor klasszicista, földszintes lakóépület állt, mellette, az Apor tér felé az 

emeletes barokk magtárat 1965-ben elbontották. A lakóépületet újjáépítették. 
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Koordináták: EOV 819955 147048, WGS84/GPS 46.646090, 21.26784 

 

Jelmagyarázat: 

       Lakóház 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           Apor téri római katolikus templom műemléki környezete 

 

MK: - 

Javaslat: 

Értékvizsgálat, értékleltár készítése, épületkutatás javasolt, hogy tisztázza, maradtak-

e eredeti részletek (pl. pince) az épületben. Az újjáépített épület a nyilvántartásból 

törlendő. 
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Alispáni lak 

Védelem státusza: Nyilvántartott műemléki érték 

Törzsszám [azonosító]: [30945] 

Védelem fajtája: Általános műemléki védelem, MJT, MK 

Bírság kategória: III. 

Cím: Gyula, Szent Miklós park 1. 

Hrsz.: 2639/1 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

KSZ-

8/742/2 

(2018) 

2018.08.15 
hatósági 

határozat 

nyilvántartásba vételi határozat - 

Gyula, Szent Miklós park 1. (hrsz: 

2639/1 ) - alispáni lak 
 

 

 

Leírás: 

Alispáni lak, klasszicista, épült a 19. század elején. A történelmi városmagban, parkos terület 

K-i oldalán, kertben, szabadon álló, K-Ny-i tengelyű, téglalap alaprajzú, földszintes, 

cseréppel fedett nyeregtetős, illetve kontyolt nyeregtetős, bővített lakóház. 

A parkra néző homlokzat egyszerű, alacsony téglalábazat és egyszerű párkány között 12 

tengely. Egyenes záródású, szalagkeretes, négyszárnyú ablakok után a 12. tengelyben 

egyenes záródású, szalagkeretes, egyszárnyú, a tornácra vezető, alsó részén betétmezős, 

felül rácsozott kapuzat. A homlokzat K-i végéhez csatlakozik a téglakerítésben, pillérek 

közé épült kapuzat. Az épület rövid nyugati homlokzatán tornác fut, melyet 6 téglapillér 

támaszt alá. A homlokzat 3 tengelyes; első és harmadik tengelyeiben egyenes záródású 

ablakok nyílnak, a második tengelyben egyenes záródású, egyszárnyú ajtó. A kertre néző D-

i homlokzat előtt tornác fut végig, az utólagos épületrész előtt téglapillérek tartják. A 

mellvédes középrész után csak az épület végén található pillér. A homlokzat közepén 

egyenes záródású, kétszárnyú bejárat, az épület végén egyszárnyú padlásfeljáró, illetve 

kétszárnyú pinceajtó. Az ablakok egyenes záródásúak és kettes, vagy hármas függőleges 

osztásúak. A K-i homlokzaton a tégla lábazat felett két tengelyben egyenes záródású 

ablakok. Az épület kéttraktusos, síkmennyezetes helyiségekkel, a 19. század végére jellemző 

nyílászárókkal. Az épület Ny-i részén oszlopos nagyterem. Az épület K-i vége alatt 

dongaboltozatos pince. 

Történet: 

Építése 1807-20 közötti időszakra tehető, tervezője feltehetően Czigler Antal. Az épület 

nyugati szárnyát két tengely szélességben bővítették. Az épületet az 1980-as évek elején 

felújították. 
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Koordináták: EOV 820978 146900, WGS84/GPS 46.644499, 21.28114 

 

Jelmagyarázat: 

 

      Alispáni lak 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

           A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK 

 

MK: - 

Javaslat: 

Jelenleg használaton kívüli; méltó hasznosítása, mint a várostörténeti múzeum 

elhelyezése az épületben, javasolt és támogatható. Helyreállítása épületkutatás alapján 

lehetséges. 

 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 111 2018. november 

 

 

 

 

 

NEM VÉDETT, DE A 

NYILVÁNTARTÁSBAN 

SZEREPELŐ, REGISZTRÁLT 

ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK 
 

 
 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 112 2018. november 

Kő feszület 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 711 [25716] 

Védelem fajtája: MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Apor Vilmos tér 

Hrsz.: 5840 

 

 2018.      2008. 

Leírás: 

A Józsefvárosi rk. templom főhomlokzata előtt magas posztamensen álló kő feszület. A 

posztamensen tükörben felirat: „ISTENNEK DICSŐSÉGÉRE / EMELTE / KNEIFEL 

JÁNOS / ÉS NEJE / METZ ÉVA / 1891”.  

Történet: A Józsefvárosi rk. templom főhomlokzata előtt álló kő feszület 1891-ből. 

 

Koordináták: EOV 819923 147095, WGS84/GPS 46.646523, 21.26744 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 113 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

 

           Műemlékek 

           Kő feszület 

           MJT 

           Józsefvárosi rk. templom műemléki környezete 

           Régészeti lelőhely 

Megjegyzés: 

A két, a templom főhomlokzata előtt szimmetrikusan elhelyezett szoborház azonos korú 

és kialakítású. A Nepomuki Szent János szobor szoborfülkéje nyilvántartott műemléki 

érték. 

Javaslat: 

A Józsefvárosi templom előtt egy ingatlanon álló kő feszület és a két szoborfülke a 

Nepomuki Szent János, illetve a Szűz Mária szobrokkal egységesen védendő elemek. 

Javasolt együttesként való műemléki védelmük. 

A műemlék ingatlan délnyugati sarkán álló kút helyi védelem alá helyezése javasolt. 

A kő feszület állagromlása miatt szakszerű felújítása kőszobrász-restaurátori terv 

szerint javasolt. 

 

  

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 114 2018. november 

Szoborház Szűz Mária szoborral 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 712 [25702] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Apor Vilmos tér 

Hrsz.: 5840 

 

     
2018.                                               2008.                                       Archív kép 

Leírás: 

A németvárosi r. k. templomot körülvevő parkban, a templom főhomlokzatától Ny-ra, 

szoborházban álló Szűz Mária szobor. A szoborház téglából épített, vakolt építmény, 

lábazattal, csúcskeresztes timpanonnal. Félköríves záródású fülkenyílását féloszlopok fogják 

közre, kovácsoltvas rács zárja. Szűz Mária festett szobra alacsony talapzati lemezen áll a 

fülkében. A szoborház lábazatán újonnan készült márványtábla (2000), alatta kronosztikon. 

Történet: 
Az 1882-es tűzvész emlékére 1883-ban állított Szűz Mária-szobor téglából épített 

szoborházban. 

 

Koordináták: EOV 819908 147103, WGS84/GPS 46.646601, 21.26724 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 115 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

           Szoborház Szűz Mária szoborral 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           Józsefvárosi rk. templom műemléki környezete 

           Régészeti lelőhely 

Megjegyzés: 

A két, a templom főhomlokzata előtt szimmetrikusan elhelyezett szoborház azonos korú 

és kialakítású. Jelen nyilvántartás alapján csak a Nepomuki Szent János szobor 

szoborfülkéje nyilvántartott műemléki érték. A Műemléki Törzskönyv a barokk 

Nepomuki Szent János szobrot tartalmazza. A védés rendezendő. 

Javaslat: 

A Józsefvárosi templom előtt egy ingatlanon álló kő feszület és a két szoborfülke a 

Nepomuki Szent János, illetve a Szűz Mária szobrokkal egységesen védendő elemek. 

Javasolt együttesként való műemléki védelmük. 

A műemlék ingatlan délnyugati sarkán álló kút helyi védelem alá helyezése javasolt. 

A szoborfülke állaga az utóbbi tíz évben sokat romlott, alulról nedvesedik, a vakolat a 

tagozatain feltáskásodott, hullik. Mielőbbi szakszerű felújítása, restaurálása szükséges. 

 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 116 2018. november 

Kliment-ház melléképülete 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 714 [25231] 

Védelem fajtája: MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Árpád utca 3. 

Hrsz.: 4512/2 

 

 

Leírás: 

A Kliment ház udvari szárnyának meghosszabbításában egykor álló melléképület, 

lakóépület, épült a 19. században. 

Az L alaprajzú főépület udvari szárnyának meghosszabbításában melléképületből átépített 

földszintes, csonka kontyos nyeregtetős lakóépület utcai egyablakos homlokzata oromfalas 

volt. Az udvar felé eső részen a tetősík megtört. A csatlakozó egykori melléképület udvari, 

átépített homlokzata mögött folyosó, feltehetően régi veranda; új nyílások, síkfedésű 

helyiségek voltak. 

Történet: A melléképület a 19. században épült, átépítve a 20. század második felében. Lebontva. 

 

Koordináták: EOV 820461 147188, WGS84/GPS 46.647223, 21.27450 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 117 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

           Kliment-ház melléképülete 

      Kliment ház 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

Megjegyzés: 

A melléképületet az utódingatlan határáig elbontották. 

A Kliment-ház és egykori melléképülete egy épületet alkotott. Bár helyrajzi 

szám szerint jelenleg két ingatlanon helyezkedtek el, (a telekmegosztás dátuma 

a nyilvántartásban nem szerepel) a műemléki védelem mindkét ingatlanra 

vonatkozik.  

Javaslat: 

Műemléki szempontból – a bontás ellenére is – az utódingatlan kis mérete miatt 

az újbóli telekegyesítés javasolható; a területen a telekaprózódás nem 

támogatható folyamat. 

 

  

Kliment ház 

Egykori melléképület 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 118 2018. november 

Városháza, volt Állami Építésügyi Hivatal 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 717 [25671] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Petőfi tér 3. 

Hrsz.: 1/2 

 

 

Leírás: 

Volt Állami Építési Hivatal, ma a Városháza, volt Megyeháza keleti szárnyát alkotó épület. 

1927-ben épült historizáló stílusban az Állami Építési Hivatal részére; építésze Gerlóczy 

Gedeon. Emeletén volt a főispáni lakás, melynek erkélye ma is a homlokzat meghatározó 

eleme. A lakás terei átnyúlnak a régebbi, egykori Megyeháza épületébe. 

Történet: Historizáló, épült 1927-ben, tervezte Gerlóczy Gedeon. 

 

Koordináták: EOV 820636 147073, WGS84/GPS 46.646138, 21.27674 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 119 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

            Városháza, volt Állami Építésügyi Hivatal 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

Megjegyzés: 

Az épület Városházaként (717 [2480]) már védett.  

Az épületről építéstörténeti tudományos dokumentáció és a homlokzati 

nyílászárókról értékleltár készült. 

Javaslat: 

Az egykori Állami Építésügyi Hivatal a Városháza szerves része, azzal egy 

épületet alkot, annak keleti szárnya. 

Mivel az épület a Városháza része, ez a rekord önmagában értelmezhetetlen, a 

nyilvántartásból törlendő. 

 

  

Városháza 

Volt Állami Építésügyi Hivatal 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 120 2018. november 

Miklósvárosi görögkeleti templom parókiája 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 721 [28015] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Szent Miklós park 

Hrsz.: 2640/2 

 

 

Leírás: 

Parókia, épült feltehetően a 18. század végén. Az 1788-as térképen még a négy kerekű 

malom áll a telek sarkán, az 1807-es térképen viszont már „L” alakú épület látható.  

A település központjában, a Szent Miklós templomtól délnyugatra fekvő, zártsorú 

beépítésben szabadon álló, földszintes, L alaprajzú, alápincézett, kontyolt (részben beépített) 

nyeregtetős saroképület a keleti irányban 20. század végi bővítéssel. Az új építésű 

bővítményben a hivatali rész található, a régi részben a szerzetesek laknak. 

Történet: 18. század végére, 19. század elejére datálható parókia épület 20. század végi bővítéssel. 

 

Koordináták: EOV 821028 146885, WGS84/GPS 46.644355, 21.28179 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 121 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

        Miklósvárosi görögkeleti templom parókiája 

            Műemlékek 

           Műemlék ingatlan (Miklósvárosi görögkeleti templom ingatlanja) 

           MJT 

           Volt Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély parkja 

           Régészeti lelőhely 

Javaslat: 

A görögkeleti templomhoz tartozó parókia és melléképületek műemlék utódingatlanon 

állnak. A parókia külső megjelenése alapján erősen átalakított, műemléki értékét 

elvesztette, az egyedi műemléki/helyi védelme indokoltsága helyszíni szemrevételezés, 

értékvizsgálat alapján dönthető el. A melléképületek együtt kezelendőek: 721 [28015] 

[28016] [28017] 

 

  

Miklósvárosi görögkeleti templom 

Parókia 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 122 2018. november 

Miklósvárosi görögkeleti templom parókiája – egykor iskola, ma egyházi 

gyűjtemény 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 721 [28016] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Szent Miklós park 

Hrsz.: 2640/2 

 

 

Leírás: 

Parókia, klasszicista, épült feltehetően a 19. század végén. Település központjában, a Szent 

Miklós templomtól délre fekvő, zártsorú beépítésben álló, nyeregtetős, földszintes, téglalap 

alaprajzú épület, északi irányban tetővel összekötve a parókiával. 

Téglalábazata körbefut, utcai homlokzatán eredeti nyíláskiosztás és -arányok. Déli 

tengelyében nyílik a bejárat. Déli udvari homlokzata előtt téglapilléres veranda, nyugati 

homlokzatán újonnan vágott ablakok. A belső síkfedésű. Kéttraktusos, az utca felé egy nagy 

helyiség, az udvar felé kisebb helyiségek találhatóak. 

Történet: 
Valószínűleg iskolai célokra épült a 19. században. Jelenleg a helyi román ortodox egyház 

gyűjteményének ad helyet. 

 

Koordináták: EOV 821025 146871, WGS84/GPS 46.644227, 21.28175 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 123 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

        Miklósvárosi görögkeleti templom parókiája 

            Műemlékek 

           Műemlék ingatlan (Miklósvárosi görögkeleti templom ingatlanja) 

           MJT 

           Volt Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély parkja 

           Régészeti lelőhely 

Javaslat: 

A görögkeleti templomhoz tartozó parókia és melléképületek műemlék utódingatlanon 

állnak. A parókia külső megjelenése alapján erősen átalakított, műemléki értékét 

elvesztette, az egyedi műemléki/helyi védelme indokoltsága helyszíni szemrevételezés, 

értékvizsgálat alapján dönthető el. A melléképületek együtt kezelendőek: 721 [28015] 

[28016] [28017] 

 

  

Miklósvárosi görögkeleti templom 

Parókia, volt iskola, ma egyházi gyűjtemény 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 124 2018. november 

Miklósvárosi görögkeleti templom parókiája, melléképület 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 721 [28017] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Szent Miklós park 

Hrsz.: 2640/2 

 

 

Leírás: 

Parókia, historizáló, épült feltehetően a 19. század vége - 20. század elején. Település 

központjában, a Szent Miklós templomtól délre fekvő, zártsorú beépítésben álló, földszintes, 

T alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, kisméretű épület. Régi részét szerzetesek lakják. 

Történet: Historizáló egykori melléképület, épült feltehetően a 19. század vége - 20. század elején. 

 

Koordináták: EOV 821020 146856, WGS84/GPS 46.644095, 21.28168 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 125 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

       Miklósvárosi görögkeleti templom parókiája, melléképület 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan (Miklósvárosi görögkeleti templom ingatlanja) 

           MJT 

           Volt Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély parkja 

           Régészeti lelőhely 

Javaslat: 

A görögkeleti templomhoz tartozó parókia és melléképületek műemlék utódingatlanon 

állnak. A parókia külső megjelenése alapján erősen átalakított, műemléki értékét 

elvesztette, az egyedi műemléki/helyi védelme indokoltsága helyszíni szemrevételezés, 

értékvizsgálat alapján dönthető el. A melléképületek együtt kezelendőek: 721 [28015] 

[28016] [28017] 

 

  

Miklósvárosi görögkeleti templom 

Parókia, volt melléképület 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 126 2018. november 

Kő kereszt 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 721 [28018] 

Védelem fajtája: MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Szent Miklós park 

Hrsz.: 2640/1 

 

 

Leírás: 
Település központjában, a Szent Miklós görögkeleti templomtól nyugatra, feliratos 

posztamensen álló, kb. három méter magas kőkereszt, Lazar Bogdan emlékére. 

Történet: 1869-ben állították, 1928-ban restaurálták. 

 

Koordináták: EOV 821035 146899, WGS84/GPS 46.644476, 21.28188 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 127 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

           Műemlékek 

           Kő kereszt 

           MJT 

           A vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK 

           Régészeti lelőhely 

 

Javaslat: A görögkeleti templom főbejárata előtt álló kő kereszt helyi védettsége javasolt. 

 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 128 2018. november 

Egykori Várfalak maradványai 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 726 [18160] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula,  

Hrsz.: 2612, 2634/1, 2634/2, 2634/3, 2635, 2637/1, 2637/2, 2641/4 

 

Leírás:  

Történet:  

 

Koordináták:  

 

Jelmagyarázat: 

           Egykori Várfalak feltételezett vonala 

           Műemlékek 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

Megjegyzés: A Várral külön fejezet foglalkozik. 

Javaslat: Félreértelmezett rekord, a nyilvántartásból törlendő. 

 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 129 2018. november 

Csigakert 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 727 [19622] 

Védelem fajtája: MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula 

Hrsz.: 2823, 2824/1, 2825 

 

 

Leírás: Közpark 

Történet: Az egykori kastélypark, tájképi kert területe.  

 

Koordináták: EOV 146611 821117, WGS84/GPS 46.642146, 21.28380 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 130 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

           Műemlékek 

           Csigakert 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

Javaslat: 

Az egykori kastélykert területe, ami részben beépült: az Élővíz-csatorna mentén újabb 

szállodák terjeszkednek, nyugati sávját lakóházas beépítés foglalja el (Part, Pacsirta, 

Tavasz utcák mentén a Csiga és a Híd utcák között). Az épületek által elfoglalt területen 

a történeti kert helyreállítása nem lehetséges. A fennmaradt értékes növényzet azonban 

megőrzendő; felmérésük, dokumentálásuk, az egykori park fennmaradt struktúrája, 

útvonalvezetése, részletei megőrzése érdekében kezelési terv kidolgozása javasolt. 

A jelenlegi közpark történeti kert jellegének megóvása érdekében a további beépítés 

nem elfogadható. A park védelme értékvizsgálatot követően lehetséges. Történeti 

kialakítása mellett mint pihenőhely, rekreációs zöld terület hasznosítás javasolt. 

 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 131 2018. november 

Egykori Harruckern-Wenckheim-Almásy kastély parkja 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 727 [18055] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula,  

Hrsz.: 161 ingatlan 

 

  

 Archív kép 

Leírás: 

A volt Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély parkja, korábban franciakert és vadaskert, 

majd a birtokhatárig nyúló tájképi kert, melynek nagy része ma a Gyulai Strandfürdő és 

közpark (Csigakert). A kert egykori területét kettészeli a Fehér-Körös/Élővíz csatorna. Az 

1884-es kataszteri térképen az északi területrészen a tájképi kert a vár tömbjéig nyúlt, 

magába foglalva a lovarda épületét is. A folyóágtól délre a mai Csigakert területét fedi le. A 

park akkori területén egyéb beépítés nem volt. 

Történet:  

 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 132 2018. november 

Koordináták:  

 

Jelmagyarázat: 

            volt Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély parkja 

           Műemlékek 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

Megjegyzés: A Csigakertre vonatkozó javaslatok másik lapon szerepelnek (Csigakert 727 [19622]) 

Javaslat: 

Az egykori kastélykert területe részben beépült, az Élővíz-csatorna mentén a Várfürdő 

létesítményei kaptak helyet, szemközt szállodák terjeszkednek. A fürdő által elfoglalt 

területen a történeti kert helyreállítása nem lehetséges. A fennmaradt értékes 

növényzet azonban megőrzendő; felmérésük, dokumentálásuk, az egykori park 

fennmaradt részletei megőrzése érdekében kezelési terv kidolgozása javasolt. 

A kastély és a Vár közötti terület kertészeti rendezése mindenképpen szükséges. 

Javasoljuk ötletpályázat kiírását a terület történeti környezethez és előzményeihez 

méltó kialakítására. 

A Vár és a Várkert utca közötti terület rendezvénytéri funkcióját a Vártól keletre fekvő 

beépítetlen területre javasoljuk áthelyezni. 

 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 133 2018. november 

Kossuth mellszobor 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 734 [25566] 

Védelem fajtája: - 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Kossuth tér 

Hrsz.: 4264 

 

 

Leírás: A város központjában, a Szentháromság kápolna északi fala előtt álló Kossuth mellszobor. 

Történet: A szobor 1998-ban készült, Kiss György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. 

 

Koordináták: EOV 820358 146747, WGS84/GPS 46.643278, 21.27298 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 134 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

           Műemlék Szentháromság kápolna 

           Kossuth mellszobor 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

Javaslat: 
A Szentháromság kápolna mellett elhelyezkedő szobor; műemléki védelme nem 

javasolt. Lásd még a kisemlékek munkarészt! 

 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 135 2018. november 

Kő feszület 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 734 [25565] 

Védelem fajtája: - 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Kossuth tér 

Hrsz.: 4264 

 

 

Leírás: 

A város három fő közlekedési útvonalának csomópontjában, az egykori belső vásártéren az 

1738-es pestisjárvány emlékére emelt a Szentháromság kápolna előtt álló kő feszület, 

talapzatán évszámokkal: 1741. 1815. 2006. A feszületet kovácsoltvas rács veszi körül. 

Történet:  

 

Koordináták: EOV 820341 146746, WGS84/GPS 46.643276, 21.27276 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 136 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

           Műemlék Szentháromság kápolna 

           Kő feszület 

           MJT 

           Régészeti lelőhely 

 

Javaslat: Helyi védelemre javasolt. Lásd még a kisemlékek munkarészt! 

 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 137 2018. november 

Egykori József főherceg Honvéd Laktanya melléképülete 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 736 [25554] 

Védelem fajtája: - 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Vértanúk útja 1-5. 

Hrsz.: 4211 

 

 

Leírás: 

A történeti belváros szélén, a Gyula-Békéscsabai országút mentén elhelyezkedő, háztömböt 

lezáró, három utcai homlokzatos, kis részben alápincézett, egyemeletes, nyeregtetős, U-

alaprajzú, historizáló volt laktanya-épület udvari melléképülettel. A nagyjából L alaprajzú 

telek belső délnyugati sarkán áll az L alaprajzú melléképület. Belső telekhatárra épült, 

félnyeregtetős, emeletes L alaprajzú historizáló épület, északi és nyugati szárnyakkal. 

Mindkét szárny homlokzatát szintet átfogó lizénák és osztópárkány tagolja falmezőkre, a 

földszinten jellemzően egy-egy modern kori ajtó-ablak kiosztással, az alacsonyabb emeleten 

két-két fekvő téglalap alakú ablakkal. A belsőben sík födémű helyiségek. 

Történet

: 

Ismeretlen építési idejű, valószínűleg 19. század végi, több melléképület összeépítéséből. A 

nyugati szárny nyugati homlokzatának első szakaszánál az addig tagolt osztópárkány 

egyszerű sávvá vált át, jelezhet egy periódusváltást. Nyugati szárnyának egy része helyén az 

1860-as évekbeli kataszteri térképen is épület állt. 

 

Koordináták: EOV 820111 146638, WGS84/GPS 46.642362, 21.26972 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 138 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 
      Egykori József főherceg Honvéd Laktanya melléképülete 

            Egykori József főherceg Honvéd Laktanya 

           Műemlék ingatlan 

Javaslat: A műemlék ingatlanon álló melléképület műemléki védelme nem javasolt. 

 

  

Egykori József főherceg Honvéd Laktanya 

Melléképület 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 139 2018. november 

Aranykereszt Szálloda 

Védelem státusza: Regisztrált érték; helyi egyedi védelem alatt áll 

Törzsszám [azonosító]: 738 [25551] 

Védelem fajtája: MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Eszperantó tér 2. 

Hrsz.: 4386 

 

 

 Archív kép (1897.) 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 140 2018. november 

Leírás: 

Aranykereszt szálloda, homlokzatán szecessziós elemekkel, épült feltehetően a 19. század 

első negyedében, átépítették a 20. század elején, mai formáját az 1980-as években nyerte. 

Körülépített udvaros, egy- ill. kétemeletes, erősen átépített épület. 

Az erősen átépített (toldások, emelet-ráépítések, tetőtér-beépítések, megosztott belső terek) 

épület az É-i, Élővíz-csatorna felőli oldalán egyemeletes, beépített tetőterű, az udvarban 

részben egy-, részben kétemeletes szárnyakkal. É-i, udvari homlokzata elé modern 

lépcsőház épült. D-i homlokzatán háromtengelyes középrizalit, a szomszédos 

kereskedőházét idéző homlokzattagolás, szecessziós díszítőelemekkel. 

Háromszakaszos, boltozott kapualj, a D-i és a K-i szárny udvari homlokzatán fa-üveg 

szerkezetű zárt folyosó. A D-i szárnyban két traktusos belső, a földszinten boltozott, az 

emeleten síkmennyezetes helyiségekkel. Falépcső a 20. század elejéről; az emeleten 

megosztott, átalakított helyiségek, szecessziós nyílászárók. 

Történet: 

Eredetileg a tér felőli telekhatáron egyemeletes lakó- és üzletház, kereskedőház, a csatorna 

felőli telekhatáron földszintes lakóház állott, s a két épületet a Ny-i telekhatáron álló 

földszintes udvari szárny kötötte össze. A tér felőli, feltehetően a szomszédos sarokházzal 

egykorú, a 20. század elején átépített házban egykor patika működött, majd a II. világháború 

utáni évtizedekben fogadóvá alakították. Mai alakját az 1980-as évek második felében, 

nagyszabású átépítés-bővítés során nyerte el. Épült 1802-ben. 

 

Koordináták: EOV 820406 146841, WGS84/GPS 46.644114, 21.27366 

 

Jelmagyarázat: 

           Aranykereszt Szálloda 

           Műemlékek 

           MJT 

           Műemlék ingatlan 

Megjegyzés: 
Az 1884-es kataszteri térképen az épület kontúrja szerepel; az 1897-es várostérkép 

szerint itt működött Bodoki Mihály „Veres Kereszt” gyógyszertára. 

Javaslat: 

Helyszíni szemrevételezést követően, értékvizsgálati dokumentáció alapján tehető 

javaslat műemléki védettségének kezdeményezésére; értékleltár, építéstörténeti 

tudományos dokumentáció készítése javasolt. 

Városképileg hangsúlyos elhelyezkedésű épület. 

 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 141 2018. november 

Egykori árvaház, ma diákotthon melléképülete 

Védelem státusza: Regisztrált érték 

Törzsszám [azonosító]: 741 [25518] 

Védelem fajtája: MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Kossuth utca 26. 

Hrsz.: 359 

 

 

Leírás: 

A Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Don Bosco Kollégiumának a 

melléképülete. 

A főépülettől ÉK-re, L alaprajzú, földszintes, az L utcai szárnyának vége fölött kontyolt 

nyeregtetős, cserép héjazatú melléképület, jelenleg konyha és étkező. Homlokzatai és 

belseje a felismerhetetlenségig átalakítva. 19-20. századi nyílászárók; a tanári étkező és a 

konyha között vésett ajtó levél végződésű vasalattal, behúzógombbal a 19. század első 

feléből. 

Történet: 

Wenckheim Krisztina grófnő az unokatestvérével, Wenckheim Frigyessel kötött házasság 

alkalmából 1872-ben 100 ezer forintos alapítványt hozott létre, megyei árvaház építése 

céljából. A ház Ybl Miklós tervei alapján épült meg, 1874 októberében nyitották meg. A 

grófnő 1891-ben az árvaház részére 3 hektár kertet is vásárolt. 

A melléképület az 1887-es kataszteri térképen szerepel, feltételezhetően a főépülettel egy 

korú. Benne működött az intézmény kápolnája. 

 

Koordináták: EOV 821138 147049, WGS84/GPS 46.645798, 21.28329 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 142 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

           Egykori árvaház, ma diákotthon melléképülete 

            Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

Megjegyzés: 
Évtizedek óta fiúkollégiumként működik, jelenleg a szalézi rend birtokában 

van. 

Javaslat: 
A főépülettel együttesként kezelendő; egyedi védelme értékvizsgálati 

dokumentáció alapján dönthető el. 

 

  

Egykori árvaház, ma diákotthon 

Melléképület 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 143 2018. november 

Lakóház 

Védelem státusza: Regisztrált örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 747 [25477] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Városház utca 15. 

Hrsz.: 4455 

 

 

Leírás: 

A volt városháza épületével egy helyrajzi számon álló, a vele K-ről szomszédos egykori 

lakó-, jelenleg részben könyvtár, részben vendéglő funkciójú épület (Városház u. 15.; a 

kapualjától Ny-ra fekvő helyiségekben könyvtári raktár és előadóterem, a K-re fekvőkben 

Gusto, régebben Kisködmön vendéglő); a telek DK-i sarkában egy harmadik épület (Dózsa 

György u. 31.), melyek a volt városháza műemléki törzsszáma alatt szintén védettek. 

Az egykori lakóház, a régi városháza épületével zártsorú beépítésben áll, téglalap alaprajzú, 

földszintes ház, félnyeregtetős K-i udvari szárnnyal. É-i, utcai homlokzatát kivéve teljesen 

átépítve. Utcai homlokzatán vízszintes záródású ablakok és a szomszédos városháza 

rizalitközi falszakaszainak tagolásával rokon architektúra. Kapu a harmadik tengelyben. A 

kapualj K-i falán 19. századi ajtó, tovább pincelejárat kovácsoltvas, klasszicista 

ajtószárnyakkal, a pincében hevederívek közé fogott szegmentíves dongák. 

Történet: Egykori lakó-, jelenleg részben könyvtár, részben vendéglő funkciójú épület.  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 144 2018. november 

A városháza 1859-1861 között épült Nuszbek József tervei szerint és kivitelezésében. Eredeti 

funkcióját 1949-ig töltötte be; ekkor – Gyula megyeszékhelyi státuszának megszűntével – a 

város tisztviselői átköltöztek a megyeházába (trsz.: 717, Petőfi tér 3.). 1949-1981 között 

román tannyelvű iskola működött benne. 1981-1987 között felújították, könyvtárrá 

alakították Balázs György, Gotthard Erzsébet és Hrecska József tervei szerint. 

 

Koordináták: EOV 820589 146949, WGS84/GPS 46.645042, 21.27608 

 

Jelmagyarázat: 

      Régi Városháza melletti lakóház 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

Megjegyzés: 
Az épület mai kontúrjával, az átmenő telket beépítve szerepel az 1884-es 

kataszteri térképen. 

Javaslat: 

A Városház utca 15. számú lakóépület és a vele egybeépült melléképület egy 

egységként kezelendő. Értékvizsgálati dokumentáció és értékleltár készítése 

szükséges. 

 

  

Régi városháza 

Lakóház 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 145 2018. november 

Régi városháza melletti lakóház melléképülete 

Védelem státusza: Regisztrált érték 

Törzsszám [azonosító]: 747 [25480] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Dózsa György út 31. 

Hrsz.: 4455 

 

 

Leírás: 

A régi Városháza – ma Mogyoróssy János Városi Könyvtár, illetve Gusto (régebben 

Kisködmön) vendéglő – műemlék telkének DK-i sarkában álló földszintes, nyeregtetős, 

cserép fedésű épület, amely csatlakozó beépítésben áll; udvari homlokzatán faoszlopos 

tornác. A vendéglő használja. 

Történet: 

A városháza 1859-1861 között épült Nuszbek József tervei szerint és kivitelezésében. Eredeti 

funkcióját 1949-ig töltötte be; ekkor – Gyula megyeszékhelyi státuszának megszűntével – a 

város tisztviselői átköltöztek a megyeházába (trsz.: 717, Petőfi tér 3.). 1949-1981 között 

román tannyelvű iskola működött benne. 1981-1987 között felújították, könyvtárrá 

alakították Balázs György, Gotthard Erzsébet és Hrecska József tervei szerint. 

 

Koordináták: EOV 820590 146908, WGS84/GPS 46.644673, 21.27608 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 146 2018. november 

 

 

Jelmagyarázat: 

      Régi városháza melléképülete 

          Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

 

Megjegyzés: 
Az épület mai kontúrjával, az átmenő telket beépítve szerepel az 1884-es kataszteri 

térképen. 

Javaslat: 

A melléképület a Városház utca 15. számú épület része, önálló védelme nem indokolt; 

a két épületrész egy egységként kezelendő; értékvizsgálati dokumentáció készítése 

javasolt. 

 

  

Régi városháza 

Melléképület 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 147 2018. november 

Tornaterem 

Védelem státusza: Regisztrált érték 

Törzsszám [azonosító]: 11490 [18699] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Kossuth u. 22/b-24., Károlyi Mihály u. 2-6., Móricz Zsigmond u. 1. 

Hrsz.: 339/5 

 

 

Leírás: 

Az állami polgári leányiskola és tornaterem a belváros nagyméretű saroktelkén épült 1908-

1911 között, Pfaff Ferenc tervei alapján, szecessziós stílusban. A tornaterem utcavonalon 

álló, téglalap alaprajzú, cserép héjalású, nyeregtetővel fedett, oromfalas, földszintes épület. 

Utcai homlokzata (2)+4+(2) tengelyes. A Tudor-íves záródású, keskeny és magas 

állótéglány ablakok párosával vannak rendezve. Homlokzatképzésében követi a leányiskola 

épületénél használt díszítőelemeket: tégla párkány és lábazat, tégla nyílászáró keretelés, az 

ablakok vízszintes téglasávval való összefogása, párkány alatti sávban sgrafittó díszítés. A 

Tudor-íves oromzatos kéttengelyes rizalitok vakolt homlokzati falfelületét is sgrafittók 

élénkítik. Az északkeleti sarkon szecessziós ereszcsatornafej maradt meg. Az udvari 

homlokzatra eredetileg négy, egyenes záródású, páros ablakot terveztek, de a tornaterem 

nyugati irányú bővítésekor az első három tengelyben lévő ablak helyére kisebbet építettek, 

a negyedik tengelyben kétszárnyú bejárati ajtót nyitottak. A tornaterem oromzatos északi 

homlokzatán nincs nyílás, a déli homlokzat jobb oldalán kétszárnyú, fém ajtó nyílik. A 

tornaterem bejárata eredetileg a leányiskola nyugati folyosójával szemben nyílt. Az előtérből 

jobbra az öltözőhelyiség, szemben a tornaterem nyílt. Az előtérből gépészeti helyiséget 

alakítottak ki, az öltözőt tárolónak használták. A tornateremhez kapcsolódó öltöző 

helyiségek a toldalék épületben találhatóak. 

Az épület tégla falazatú. Fedélszéke feszítő vonóvasas, szelemenes, a tornateremben alulról 

deszkázott. A gépészeti helyiségben és a tárolóban alulról nádazott, vakolt, sík famennyezet 

található. Az eredeti fedés hódfarkú cserép volt, jelenleg hornyolt cserép. 

Történet: 

Az állami polgári leányiskola és tornaterem terveit (szintén) Pfaff Ferenc készítette, 1907. 

novemberében. A kivitelezésre a város Schneider János vállalkozó és fia, Schneider Mátyás 

építőmester ajánlatát fogadta el. 
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Koordináták: EOV 821082 147037, WGS84/GPS 46.645699, 21.28254 

 

Jelmagyarázat: 

 

           Tornaterem 

            Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

Megjegyzés: Mindhárom épület kontúrja már szerepel az 1884-es kataszteri térképen. 

Javaslat: 

A tornaterem a jelenleg üresen álló, 3 épületből álló épületegyüttes részeként egyedi 

műemléki védelme, értékvizsgálati dokumentáció készítése javasolt.  

Mindhárom épületről értékleltár, építéstörténeti tudományos dokumentáció készítendő. 

Az együttes hasznosítása, felújítása műemléki értékeinek megőrzése mellett javasolt. 

Az épületek együtt kezelendők; a telek megosztása az értékőrzés szempontjaival 

ellentétes, nem javasolható. 

 

  

Állami elemi fiúiskola 

Tornaterem 

Állami elemi és polgári leányiskola 
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Népkert, Göndöcs-kert 

Védelem státusza: Regisztrált érték 

Törzsszám [azonosító]: [19619] 

Védelem fajtája: - 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula,  

Hrsz.: 4687, 4688, 4689 

 

 Archív kép: 

Leírás: 

A terület megnyitása, 1886. óta közösségi tér, azóta a park funkciója nem változott, csak 

gazdagodott. A parkban jelenleg zömében impozáns örökzöldek, platánok, vadgesztenyék 

és egyéb lombhullató fák találhatóak, valamint helyet kapott egy pihenőkert, egy 

„kőlabirintus” és egy amfiteátrum is. Óriási felületen gondozott gyep várja a látogatókat. 

Utak, terek, parkolók, sétányok és járdák biztosítják a nagyközönség és a járművek 

közlekedését. 

Történet: 

A jelenlegi park a XIX. század végén alakult ki. Göndöcs Benedek 1884-ben indítványozta, 

hogy a régi Fehér-Körös mellékágának mentén, a Sugárút (ma: Béke sugárút) nyugati 

oldalán népkertet létesítsenek. A Holt-Körös mocsaras területeit feltöltötték, majd 

megvásárolták a szomszédos telkeket. Az így létrejött, egybefüggő zöldterületet közösségi 

parknak szánták. 1886-ban nyitották meg a Népkertet.  

1887-ben Göndöcs Benedek felszólalt a népkerti Pavilon építése mellett és javaslatát 

elfogadták. 1888-ban tették le az épület alapkövét, majd 1889-ben adták át a kulturális és 

egyéb rendezvényekre szánt épületet, a Pavilont (ma: Vigadó). 1894-ben Göndöcs Benedek 

halálát követően kapta a park a Göndöcs-kert nevet. 1895-ben adták át a neoklasszicista, 

egyszintes, dór oszlopos, timpanonos építményt, amelyet múzeumnak szántak (ma: Kohán 

Képtár). A Pavilon kicsinek bizonyult a színi előadásokhoz, így 1901-ben felépítették az 

Erkel Ferenc Színkört, amely nyári faszínházként funkcionált, emellett különböző 

rendezvények helyszínéül is szolgált (majális, tűzoltó zenekari fesztivál stb.) A sétatér 

mellett teniszpálya és korcsolyapálya is helyet kapott. 1904-ben leplezték le a körönd 

bejárati részére helyezett Erzsébet szobrot, amely ma a Csiga-kertben található.  

1909-ben a Göndöcs-kertet jelentősen kibővítették. Az 1929-30-as években további 

parkrendezésre került sor, ekkor helyezték el innen a sportpályákat (tenisz, korcsolya) más 

helyszínekre és fásításra is sor került. A Városi Tanács 200 öl területet gyermekjátszótérnek 

jelölt ki. 1932-ben az Erzsébet szobor a Gróza-parkba került, a báró Wenckheim Béla szobor 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 150 2018. november 

helyén pedig felállították a Göndöcs szobrot. 1932-ben rendezték a Göndöcs-kert mögötti 

Holt Körös medret (ma: Ferencesek tere).  

A második világháború idején a Göndöcs-kert a szovjet hadsereg gyulai hadikórházának 

temetkezőhelyeként is szolgált. 

Az 1960-as években lebontották a faszínházat, a zenepavilont, átalakították a régi épületeket, 

s környezetüket. Az 1970-es években épült fel a művelődési ház, a korábbi épületektől 

jelentős mértékben eltérő stílusban. Szintén ezekben az években épült meg a város 40 méter 

magas víztornya, melynek a tetején napfizikai obszervatórium létesült. 

Az 1990-es évek elején a Göndöcs-kert Ajtóssy-Eötvös utcai sarkán álló három régi, rossz 

házát lebontották és itt építették fel a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokot.  

A park egy nagyszabású beruházásnak köszönhetően teljesen megújult, a Göndöcs-kert 

teljes rehabilitációjára és funkcióbővítésére 2014-ben kerülhetett sor. Ekkor készült el az 

egykor meglévő, most újra felépített Zenepavilon (Filagória) is. Az elmúlt évben átadásra 

került a Kohán Képtár új épülettömbje és a Gyulai Vigadó épülete is. 

 

Koordináták: EOV 147358 820158, WGS84/GPS 46.649108, 21.27155 

 

Jelmagyarázat: 

           Népkert 

           Műemlék (Megyei Bíróság) 

           Műemlék épület kertje 

Megjegyzés: 

Nagy kiterjedésű, történeti múltú zöldfelület középületekkel; a város zöldterületi 

hálózatának fontos eleme. A képtár és a Pavilon a parkkal létesült; a zenepavilon 

újraépült; a víztorony, a művelődési ház, a múzeum bővítése, valamint a tornacsanok 

újabb elemek. Helyi egyedi védettségű a Vigadó neobarokk, és a régi Múzeum 

neoklasszicista épülete. 

Javaslat: További beépítése nem javasolt. A városi pihenés, rekreáció funkció erősítendő. 
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József Szanatórium főépülete 

Védelem státusza: Regisztrált érték 

Törzsszám [azonosító]: [19620] 

Védelem fajtája: - 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, külterület 

Hrsz.: 0922/2 

 

Archív kép (1941.)

 

Leírás: 

A Tüdőkórház a Nagy-alföld déli részén a Fekete-Körös jobb partján helyezkedik el, egy 27 

hektáros természetvédelmi területté nyilvánított őspark közepén. A Fekete-Körös jobb partja 

és a Remetei-erdő közötti egykor Lugas-erdőnek nevezett részen található az 1914-ben 

létesített és általában József szanatóriumnak ismert Pulmonológiai és Rehabilitációs 

Szakkórház, melynek 19 hektáros parkja 1944 óta védett. A szanatórium létesítésének célja 

az Alföldön pusztító tüdővész enyhítése, a betegek gyógyítása volt. 

Történet: 
Czigler Győző tervei alapján készült el a főépület 1904-ben. Később tüdőkórházként 

üzemelt. 
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Koordináták: EOV 824168 153794, WGS84/GPS 46.705658, 21.32541 

 

Jelmagyarázat: 

           József Szanatórium főépülete 

           József Szanatórium kertje 

 

Megjegyzés: A kertjében álló kápolna (épült: 1907.) helyi egyedi védelem alatt áll. 

Javaslat: 

Az épületek és a kert egyedi műemléki/helyi védettségének indokoltsága helyszíni 

szemrevételezés, értékvizsgálat alapján dönthető el. Az együttes helyi védelme 

mindenképpen támogatandó. Lásd a vonatkozó munkarészt! 

Az épületegyüttes és kertje védettség kezdeményezése esetén együtt kezelendő! 
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József Szanatórium kertje 

Védelem státusza: Regisztrált érték 

Törzsszám [azonosító]: [19621] 

Védelem fajtája: - 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, külterület, Sitka utca 1. 

Hrsz.: 0922/1, 0922/2 

 

 
Archív kép: 
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Leírás: 

A Fekete-Körös jobb partja és a Remetei-erdő közötti egykor Lugas-erdőnek nevezett részen 

található az 1914-ben létesített és általában József szanatóriumnak ismert Pulmonológiai és 

Rehabilitációs Szakkórház, melynek 19 hektáros parkja 1944 óta védett. A szanatórium 

létesítésének célja az Alföldön pusztító tüdővész enyhítése, a betegek gyógyítása volt. A 

park faállománya rendkívül értékes, elsősorban az "ősi" erdőrész, amelynek legidősebb fája 

a 200 év körüli fehér nyár, a 100 év feletti kocsányos tölgyek. Az általában ritka vasfából itt 

számtalan példány található. A fiatalabb fák között sok a lucfenyő, az akác, a vasfa, a 

kocsányos tölgy, valamint a kőris, a gesztenyefa és a jegenyenyár. Különlegességek az 

ezüstfenyők, selyemfenyők, atlasz cédrusok, tiszafák és atlasz cédrusok. 

A Tüdőkórház a Nagy-alföld déli részén a Fekete-Körös jobb partján helyezkedik el, egy 27 

hektáros természetvédelmi területté nyilvánított őspark közepén. A hely mikroklímája 

kellemessé teszi az éghajlatot, tompítja a mérsékelt övi szélsőségeket. 

Történet: 
Czigler Győző tervei alapján készült el a főépület 1904-ben. Később tüdőkórházként 

üzemelt. 

 

Koordináták: EOV 824168 153794, WGS84/GPS 46.705658, 21.32541 

 

Jelmagyarázat: 

           József Szanatórium főépülete 

           József Szanatórium kertje 

 

Javaslat: 

Az épületek és a kert egyedi műemléki/helyi védettségének indokoltsága helyszíni 

szemrevételezés, értékvizsgálat alapján dönthető el. 

Az épületegyüttes és kertje védettség kezdeményezése esetén együtt kezelendő! 

 

  



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 155 2018. november 

Kaczvinszky család kápolnája 

Védelem státusza: Regisztrált érték, helyi egyedi védelem alatt áll 

Törzsszám [azonosító]: [30922] 

Védelem fajtája: - 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Szentháromság temető 

Hrsz.: 3638 

 

 

Leírás: 

Kaczvinszky család kápolnája, neoromán, épült 1943-ban. A város D-i részén, É-D-i 

tengelyű temető D-i végében, középtengelyben elhelyezkedő, szabadon álló, É-D-i tengelyű, 

négyzetes hajótérből, keskenyebb, egyenes záródású szentélyből álló, bádoggal burkolt kis 

hajlásszögű nyeregtetővel fedett, neoromán sírkápolna, É-i oldala előtt felvezető 

lépcsősorral, a homlokzat fölött kisméretű harangtoronnyal, a kápolna alatt kriptával. A 

téglából épült sírkápolna minden homlokzata kváderrel burkolt, dísztelen. Bejárata É-ra 

nyílik, a szemöldökgyámos, mélyen ülő bejárathoz magas pofafalak között tíz lépcsőfokból 

álló lépcsősor vezet. A kapu felett családi címer és „KACZVINSZKY CSALÁD” felirat 

olvasható. A kétszárnyú bejárat felett a középtengelyben kaputoronyszerűen kiképzett 

harangtorony harang nélkül. A hasonlóan burkolt Ny-i és K-i homlokzaton 3-3 félköríves 

záródású, keskeny ablak nyílik a kápolna hajójára. Az ablakok cseréltek, illetve hiányoznak. 

A hajónál keskenyebb szentély D-i falán 2 ablak. A kápolna tetőzete lentről nem 

megfigyelhető, légi felvétel alapján bádoggal fedett nagyon kis hajlásszögű nyeregtető. 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 156 2018. november 

A kápolnabelső egyszerű. A szentély két lépcsőfokkal megemelt, tere K-Ny-i irányban két 

részre osztott. D-i része sekrestyeként funkcionált, ide a szentély falon nyitott két bejáraton 

lehet belépni. A két bejárat között szemöldökgyámos tabernákulum fülke, felette a falban 

posztamens. A szentségtartó fülke két oldalán 2-2 kovácsoltvas gyertyatartó, az egykori 

berendezés része. A szentélyt két vállkövön nyugvó, fából készült, szegmentíves záródású 

diadalív választja el a kápolna terétől. A diadalív két oldalán 1-1 újabb posztamens. A 

sekrestyének deszkával borított síkmennyezete van, a hajó és szentély kazettás kialakítású. 

A hajóban kovácsoltvas korona-csillár nyolc gyertyával. A belső egyszerű szürke 

cementlappal burkolt. Az É-i oldalon a bejárat fölött egyenes nyílású karzat, a bejárat két 

oldalán deszka ajtó mögött feljárat a karzatra és lejárat a kriptába. A kripta szegmentíves 

dongával fedett, a két hosszanti falban márványtábla mögött az elhunyt családtagok földi 

maradványai. 

Történet: Kaczvinszky család kápolnája, neoromán, épült 1943-ban. 

 

Koordináták: EOV 820958 145593, WGS84/GPS 46.632746, 21.28038 

 

Jelmagyarázat:            Kaczvinszky család kápolnája 

Megjegyzés: A kápolnáról készült értékvizsgálati dokumentáció. 

Javaslat: 
Urnatemetőként való hasznosítása az épület értékeinek, egyediségének, jellegének 

megtartása mellett elképzelhető. Lásd a helyi védelem munkarészt! 
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Nepomuki Szent János szobor 

Védelem státusza: Műemlékjegyzékbe felvett örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 712 [16214] 

Védelem fajtája: M, MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, Apor Vilmos tér 

Hrsz.: 5840 

 

  2018.        2008. 

Leírás: 

Romantikus szoborházban (1883.) álló Nepomuki Szent János szobor, barokk (1730.). 

A németvárosi r. k. templomot (trsz. 711) körülvevő parkban, a templom főhomlokzatától 

K-re, szoborházban álló szobor. A szoborház téglából épített, vakolt építmény, lábazattal, 

csúcskeresztes timpanonnal. Félköríves záródású fülkenyílását féloszlopok fogják közre, 

kovácsoltvas rács zárja.  

A szent festett szobra alacsony talapzati lemezen áll, ruházata papi ornátus, kezében a 

vértanúk pálmaágával összefogott feszület. A szoborház lábazatán újonnan készült 

márványtábla (2000), kronosztikon latin szöveggel (1730). 

Történet: 

Nepomuki Szent János-szobor, barokk, készült 1730-ban, állította Csik Péter vármegyei 

jegyző, a szoborfülke lábazatán lévő kronosztikon szerint 1730-ban, az egykori Magyar-

Gyulát Német-Gyulától elválasztó árok hídjánál. Az 1801-es tűzvészben a híd elpusztult.  

A két város egyesítése (1857) és az árok feltöltése után, 1883-ban került jelenlegi helyére. 

 

Koordináták: EOV 819939 147100, WGS84/GPS 46.646566, 21.26765 
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Jelmagyarázat: 

           Nepomuki Szent János szobor jelölése a nyilvántartásban (javítandó!) 

           Műemlékek 

           MJT 

           Józsefvárosi rk. templom műemléki környezete  

           Régészeti lelőhely 

 

Megjegyzés: 

A két, a templom főhomlokzata előtt szimmetrikusan elhelyezett szoborház azonos korú 

és kialakítású. Jelen nyilvántartás alapján csak a Nepomuki Szent János szobor 

szoborfülkéje nyilvántartott műemléki érték. A Műemléki Törzskönyv a barokk 

Nepomuki Szent János szobrot tartalmazza. A védés rendezendő. 

Javaslat: 

A Józsefvárosi templom előtt egy ingatlanon álló kő feszület és a két szoborfülke a 

Nepomuki Szent János, illetve a Szűz Mária szobrokkal egységesen védendő elemek. 

Javasolt együttesként való műemléki védelmük. A barokk szobor műemléki védelme 

történeti értéke miatt mindenképpen indokolt. 

A Nepomuki Szent János szobor [16214] lokalizációja a nyilvántartásban tévesen 

szerepel, javítandó! 

A műemlék ingatlan délnyugati sarkán álló kút helyi védelem alá helyezése javasolt. 

A szoborfülke állaga az utóbbi tíz évben sokat romlott, alulról nedvesedik, a vakolat a 

tagozatain feltáskásodott, hullik. A szobor felújítása kőszobrász-restaurátor terv alapján 

javasolt. 
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Magtár 

Védelem státusza: Műemlékjegyzékbe felvett örökségi érték 

Törzsszám [azonosító]: 745 [16200] 

Védelem fajtája: MJT, MK 

Bírság kategória: - 

Cím: Gyula, K. Schriffert József utca 1., Apor Vilmos tér 1. 

Hrsz.: 6129/2 

 

 
Archív kép 

Leírás: 
Földszintes polgárház és német tájház. Egykor a saroktelken álló klasszicista lakóházhoz 

zártsorúan csatlakozó barokk magtár, épült a 18-19. század fordulóján. 

Történet: 
A saroktelken egykor klasszicista, földszintes lakóépület állt, mellette, az Apor tér felé az 

emeletes barokk magtárat 1965-ben elbontották. 

 

Koordináták: EOV 819947 147061, WGS84/GPS 46.646214, 21.26774 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER 

Vizsgálat 160 2018. november 

 

Jelmagyarázat: 

           Magtár 

           Műemlékek 

           Műemlék ingatlan 

           MJT 

           a vár, a kastély és a Szabadság téri római katolikus templom MK  

           Régészeti lelőhely 

 

Javaslat: Az épület megsemmisült, a rekord törlendő. 

 

  

Német nemzetiségi tájház 

Egykori magtár 
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TERÜLETI VÉDELEM 

MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ 

TERÜLET 
 

 
Gyula város 1807-es térképe 
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Gyula belvárosának műemléki jelentőségű területe 

Védelem státusza: Műemléki védelem 

Törzsszám [azonosító]  11285 [11338] 

Védelem fajtája: MJT 

Bírság kategória: - 

Cím: 

ún. Csiga-kert-Part utca-Élővíz-csatorna-Híd utca-Akácos utca-Tiborc utca 

Vár utca-Galamb utca-Eminescu utca-Nagyváradi út-Pomucz tábornok utca-

Hold utca 

Munkácsy M. utca-Hajnal utca-Szegedi Kiss I. utca-Ecsedi utca-Szakál 

Lajos utca 

Gyár utca-Kertész utca-Béke sugárút-Kárpát utca-Somogyi B. utca-Bacsó B. 

utca 

Ady Endre utca-Eötvös Loránd utca-Ajtóssy út-Bárány utca-Scherer F. utca-

Szt. József utca 

Komáromi utca-Köröspart utca-Gyóni G. utca-Dobay utca-Bartók B. utca-

Dr. Adler Ignác utca 

Kossuth L. tér-Eszperantó tér-Szt. István utca-Semmelweis I. utca-Szt. 

László utca-Mátyás király u. 
 

Hrsz.: 
1036 védett ingatlan 

(lásd 1. számú mellékletben) 

Védési jogi aktus: 

jogi aktus 

száma 
kelte jellege tárgya 

9/2006. 

(IX. 25.) 

OKM 

2006.09.25 miniszteri 

rendelet 

egyes ingatlanok műemlékké, valamint 

műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról, illetve műemléki 

védettségének megszüntetéséről 
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Leírás: 

A műemléki jelentőségű terület a történeti belváros 1036 ingatlanját fedi le. 

A védelem, a műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Gyula belvárosa történeti 

összefüggésrendszerének, 18-19. században kialakult településszerkezetének, 

utcahálózatának, beépítési sajátosságainak és városképének megőrzése. 

Történet: 

A történeti városmag részben középkori előzményeken a 18. század folyamán jött létre. Az 

1801-es tűzvészt követően újjáépült, de korábbi településszerkezeti sajátosságait nagyrészt 

megőrizte. A 19. századi városfejlődés kiegészítette, jellemzőit, karakterhordozó elemeit 

gazdagította. A településszerkezeti, városképi jellemzők a 20. század folyamán – csekély 

beavatkozástól eltekintve – jórészt megőrződtek. 

A városszerkezet és a beépítés az Örökségvédelmi vizsgálatban kerül részletes ismertetésre. 

 

Koordináták: -- 

 

Jelmagyarázat: 

           Műemlékek 

           Műemléki Jelentőségű Terület 

           lelőhely 

MK: -- nincs műemléki környezete 

Megjegyzés: -- 

Javaslat: 
Az MJT területe fenntartandó, egyes részein helyi területi védelemmel pufferzóna 

alakítható ki. 

 

 


