
Fenntarthatóság ─ a Gyulai Almásy-kastély
és Látogatóközpont integrálása a kulturális

turizmusba
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• 1695 januárjában Gyula felszabadult a 129 éves török uralom alól,
a környék gyakorlatilag lakatlan volt.

• A mai kastély első periódusát, főszárnyának középső
részét,Harruckern János György 1740 körül építtette fel. 1742-ben
bekövetkezett halála után fia Ferenc folytatta.

• 1775-ben bekövetkezett halálával kihalt a báró Harruckern família
férfiága, innentől gyakorlatilag használaton kívül állt a rezidencia.

• Az 1795. évi januári tűzvészben a kastély középrésze
tulajdonképpen megsemmisült, a kastély a Wenckheim család
tulajdonába került.
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• Az 1801-es ismételt tűzvész után a Wenckheim család nevéhez
fűződik a mai formájának kialakítása, a terveket Cziegler Antal
akkor ismert bécsi építész készítette.

• 1888-ban a kétegyházi kastélyban lakó Almásy–Wenckheim
házaspár tulajdonába került, akik a vár felé néző szobasor helyén
az épület teljes hosszában folyosót alakítottak ki. Felszámolták a
barokk kor óta üzemelő nagykonyhát, helyén a belső cselédség
számára szobákat hoztak létre. A konyha a mellékszárnyba került.

• Az Almásy örökösök 1940-ben felajánlották megvételre a kastélyt a
Műemlékek Országos Bizottsága és Gyula Város számára is, egyik
fél sem élt a lehetőséggel. A lezárt kastélyt a háború végén
kifosztották, berendezését széthordták.
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• 1944-ben elmegyógyintézet, majd javítóintézet, szakmunkásképző,
szakiskola és kollégium illetve csecsemőotthon is működött falai
között.

• 1959-től kezdve a kastélypark területének nagyobb részén
fokozatosan termálfürdőt alakítottak ki.

• Gyula Város Önkormányzata 2011-ben vagyonkezelésbe vette az
állami tulajdonú kastélyt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től.
A főszárnyra és a kastélypark megmaradt részére 2012-ben
benyújtott sikeres EU-s turisztikai vonzerő-fejlesztési pályázat
keretében 2014-15-ben – a műemléki elveknek megfelelő módon –
teljes körűen helyreállításra került az épület.
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• 270 évvel ezelőtt, pontosan 1746. június 13-án kerülhetett sor
az első „kastélyelőadásra” hazánkban, melyre báró
Harruckern Ferenc lányának névnapja alkalmából Antonius
Huber atya írt vígjátékot, Parasztlakodalom címmel.

• A tíz aradi vértanú is itt tette le a fegyvert. A szablyák
átadásának helyszíne az egybehangzó tanúvallomások szerint
a kastély egyik földszinti szobája volt, amelynek ablakán a
honvédtisztek kívülről hajították be szablyáikat.



Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont

• Himnuszunk zeneszerzőjének, Erkel Ferencnek a nagyapja
kulturális udvarmesterként és házi muzsikusként élt a falai
között – s maga a nagy zeneszerző is gyakran megfordult itt,
az Erkel család több generációja is adott zenei estet a kastély
nagyebédlőjének zongoráján.

• Munkácsy Mihály a gyulai kastélyban kezdett ismerkedni a
festészettel Szamossy Elek keze alatt, aki a Wenckheim família
régi családi arcképeit, másolta és javítgatta akkoriban.
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„Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban”

A történelem számára láthatatlan személyzet élete mindig nagy
titok volt. A gyulai Almásy-kastély mostantól elmeséli ezeket. Az
épületben egykor lakott főurak életének színes világa mellett
ugyanis, az őket kiszolgáló személyzet mindennapjait is
megismerhetik a látogatók.
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• A 21. századi interaktív technika segítségével a felfedezés élményét kínálja a
kiállítás a látogatónak arról, ki fűtötte a kályhákat, hány liter víz fogyott egy
nap, ki mosta a grófnő fehérneműit, hogy nézett ki a személyzet napirendje.

• Szól a tárlat a korabeli étkezési szokásokról, az ételekről, a birtokos család
napirendjéről, az öltözködési szokásokról, a kastély egyes helyiségeinek
funkcióiról, a korabeli fűtés- és világítástechnikáról és még számos
érdekességről.
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 2150 m2-en

 1300 m2 kiállítás

 36 kiállítási helyiségben

 36 interaktív felület

 48 installáció

 akár 4 órányi barangolás

megszámlálhatatlan élmény

 a toronykilátó járószintje 13,5 méter magasan van
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