
bel-
ső sáncot 

építettek, továbbá a sánc 
oldalain három kiugró, oldalazásra 
is alkalmas védművet alakítottak ki. 
A vármagtól nyugatra egy látszólag 
izolált helyzetű, kisebb átmérőjű, szin-
tén árokkal övezett kerek dombon 
létesítették az előretolt védművet.

Ez utóbbit egy patkó alakú, a fő-
vár irányába nyitott paliszádfal 
védte, továbbá az ellenséges tűz 
irányában egy földfeltöltéses 
palánkkal is megerősítették. 
A tágabb környezet dombor-
zatának modellezése révén 
egyértelművé vált, hogy az elő-
retolt védmű a fővár számára 
holttérben fek-

vő 
v ö l g y i 

részeket, a  lehetséges 
ostromlási pontokat és 

a megközelítő utakat tart-
hatta tűz alatt.

A királyi seregek végül 
1460. augusztus 28-án foglalták 

el Sajónémeti erősségét. Az ása-
tások során azonban semmilyen 

nyom nem utalt heves ütközetre 
vagy épp felgyújtott várra. Az egyet-

len napig tartó ostrom és Mátyás király 
személyes jelenléte okán feltételez-
hető, hogy a gondos munkával meg-
erősített várat tárgyalásokat köve-

tően, azaz harc nélkül adhatták 
fel a husziták.

           C C C

Sajónémeti huszita vára – Egy késő középkori fa-föld szerkezetű erődítés

A 
l á t -

szólag külön-
álló előretolt védművet 

egy mára szinte teljesen lekopott 
kettős sánc alkotta folyosó kötötte össze 

a  fővárral. Ezen nyaktag nyomait még rögzítették 
a  vár 1941-es felmérése során. Ma már a  felszí-

nen alig látható, leginkább a  terepről készült 
légi felvételen és a Lidar, azaz a lézer alapú 

távérzékeléses műszer felmérésén észlel-
hető. Ezen felvételek segítségével loka-

lizáltuk a folyosó sáncainak helyét, és 
maradványait több kutatóárokkal 

fel is tártuk.

Mátyás felvidéki hadjáratának 
éppen az volt a kimondott, kimon-

datlan célja, hogy a  rabló zsoldos 
milíciákat felszámolja. Ám a  tapasz-

talt katonákat nem likvidálta, hanem 
zsoldjába fogadta, és létrehozta belőlük 

a sokak által jól ismert, későbbiekben fekete 
seregnek nevezett zsoldoshadseregét. Ezzel 

megszabadította a  környéket a  fosztogatóktól, 
ami miatt a  népi emlékezet pozitív 

hősként, igazságos királyként 
tekintett az  uralko-

dóra.

Az oldalazóműveket övező mély árok feltárása

A központi vármag kúpja, az előretolt védmű ásatásáról fényképezve

A központi vármag kúpja

A vármag kúpja, előtérben a husziták által emelt magas sánctöltése
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Címlapsztori

B
áR a  turisztikai kiadványokban és a  helyi lokálpatrióták lelkében nem a  címben 
megfogalmazott, kissé visszafogott megállapítást találjuk az egykor a Fehér-Körös 
ágai által övezett, ma is igen látványos megjelenésű erősségről, Gyula jelentősége 

a késő középkori várépítészetünket tekintve aligha túlozható el.

Ugyan a  vármag ma álló falainak mintegy negyede 
az újkori építkezésekből származik, és külső falgyűrűjé-
nek is csak csonkjait tárhatták fel az  ásatások, a  felvo-
nóhidas kaput is magába foglaló tornya, pártázatos vé-
dőfolyosói, s nem utolsósorban számos belső tere nem 
csupán a  mai Magyarország vonatkozásában őrizték 
meg egyedülálló módon egy 15. századi főúri vár hite-
les megjelenését. Mindez alapvetően annak köszönhető, 
hogy 18–19. századi birtokosai tőle délre építették fel – 
ma igazi élményt nyújtó múzeumként 
megtekinthető – kastélyukat, 
s az  eredeti funkcióját vesz-

tő téglavár annak tájképi parkjában mintegy „eredeti 
műromként” vészelte át az utóbbi évszázadokat, s nem 
bontották el, mint számos más alföldi erősségünket.

Természetesen így az  sem meglepő, hogy az  1950-
es években megszervezett központi műemlékvédelem 
egyik első feladatának tartot-
ta az  épület helyreállítását és 
múzeumi hasznosítását 

Az Alföld legépebb középkori téglavára: Gyula

Feld István

A vár légi felvétele délkelet felől

A vár dél felől
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– talán még nem is sejtve azt, hogy néhány évtized múl-
va az ország egyik leghíresebb termálfürdője közvetlen 
szomszédságában télen-nyáron fogadja majd az  ér-
deklődő látogatókat. Bár az ezzel kapcsolatos régészeti 
kutatás kezdetben csak korlátozott lehetőségek között 
mozgott, az 1990 után szükségessé vált újabb helyreállí-
tás már e téren is új lehetőségeket biztosított – az ásatás, 
azaz a  feltöltési-építési rétegek vallatása mellett mód 
nyílt az álló falak, azaz a falazatok szinte teljes körű, tudo-
mányos célú vizsgálatára. Minderre alapozva 2005-ben 
már egy olyan műemlékünk nyithatta meg újra – nem 
csupán jelképesen – mindkét kapuját, amelyet még 
megkímélt az újabban hazánkban elterjedt indokolatlan 

és megalapozatlan kiépítések betegsége. Sőt, a várudva-
ron nyaranta működő színház igényei miatt még a hite-
lesen elvégezhető rekonstrukciók egy részét sem sikerült 
megvalósítani…

A régészeti kutatások természetesen nem csupán 
az építész munkáját készítették elő, de felderítették a vár 
történetének számos részletét is. Azt ugyan nem tud-
ták tisztázni, hogy Luxemburgi Zsigmond kedvelt híve, 
Maróti János macsói bán az 1403-ban uralkodójától ado-
mányba kapott hatalmas uradalom központjában pon-
tosan mikor kezdett el építkezni, de az valószínű, hogy 
az egy 1405. évi oklevélben említett gyulai erődítmény 
várnagyai még csak egy félkész, építés alatt álló erősség 

A várudvar a nyugati palotaszárnnyal A várudvar 1500 körül, fotografi ka, rekonstrukciós kísérlet

A várudvar az északkeleti palotaszárnnyal
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felett rendelkeztek uruk nevében. Biztosan 
csupán annyit állíthatunk, hogy az  építkezé-
sek – logikusan – a több mint 2 méter vastag 
külső falak emelésével kezdődtek. Az alaprajz 
szabálytalansága a  Körösök vízfolyásai által 
övezett, északkeleten elkeskenyedő sziget 
adottságaiból következett – ma már azt is 
tudjuk, hogy itt egy még rövidebb északi fa-
lat kellett volna építenie Maróti kőművesének. 
Nem véletlenül áll ma is két hatalmas támpillér 
a  várépület sarkán…. De az  is kiderült, hogy 
eredetileg keleten egy jóval alacsonyabb vé-
dőpártázat csatlakozott volna a falban rendkí-
vül ötletesen elhelyezett toronyhoz, amely így 
lehetővé tette, hogy egyenes vonalban, elfor-
dulás nélkül jusson a belépő az udvarra. Igaz, 
nem a  földszintre, hanem jóval magasabbra, 
de ez talán a védelem szempontjából lehetett 
fontos. Ugyanakkor arra is gondolt az ismeret-
len lapicida – bizonyára így nevezhették a nem 
csupán kővel, de téglával is dolgozó korabeli 
„építésvezetőt” –, hogy egy egyszerű déli 
„szervizbejárót” alakítson ki a várfalban az épí-
tési anyagok szállítására. Ezt a munkák végez-
tével elfalazták, hogy azután a 16. században 
ismét kibontsák, s máig szolgálja az udvar ké-
nyelmes megközelítését.

Bár a  téglalap alaprajzú vár falait kifelé ablaknyílások – mai 
tudásunk szerint – nem törték át, azt azonban nem állíthatjuk, 
hogy a Sárkány-rend tagjai közé is bekerült báró csak egy katonai, 
birtokigazgatási szerepkört betöltő, s természetesen a saját hatal-

A vár alaprajza az építési korszakokkal

A vár rekonstruált „asszonyszobája”
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– talán még nem is sejtve azt, hogy néhány évtized múl-
va az ország egyik leghíresebb termálfürdője közvetlen 
szomszédságában télen-nyáron fogadja majd az  ér-
deklődő látogatókat. Bár az ezzel kapcsolatos régészeti 
kutatás kezdetben csak korlátozott lehetőségek között 
mozgott, az 1990 után szükségessé vált újabb helyreállí-
tás már e téren is új lehetőségeket biztosított – az ásatás, 
azaz a  feltöltési-építési rétegek vallatása mellett mód 
nyílt az álló falak, azaz a falazatok szinte teljes körű, tudo-
mányos célú vizsgálatára. Minderre alapozva 2005-ben 
már egy olyan műemlékünk nyithatta meg újra – nem 
csupán jelképesen – mindkét kapuját, amelyet még 
megkímélt az újabban hazánkban elterjedt indokolatlan 

és megalapozatlan kiépítések betegsége. Sőt, a várudva-
ron nyaranta működő színház igényei miatt még a hite-
lesen elvégezhető rekonstrukciók egy részét sem sikerült 
megvalósítani…

A régészeti kutatások természetesen nem csupán 
az építész munkáját készítették elő, de felderítették a vár 
történetének számos részletét is. Azt ugyan nem tud-
ták tisztázni, hogy Luxemburgi Zsigmond kedvelt híve, 
Maróti János macsói bán az 1403-ban uralkodójától ado-
mányba kapott hatalmas uradalom központjában pon-
tosan mikor kezdett el építkezni, de az valószínű, hogy 
az egy 1405. évi oklevélben említett gyulai erődítmény 
várnagyai még csak egy félkész, építés alatt álló erősség 
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felett rendelkeztek uruk nevében. Biztosan 
csupán annyit állíthatunk, hogy az  építkezé-
sek – logikusan – a több mint 2 méter vastag 
külső falak emelésével kezdődtek. Az alaprajz 
szabálytalansága a  Körösök vízfolyásai által 
övezett, északkeleten elkeskenyedő sziget 
adottságaiból következett – ma már azt is 
tudjuk, hogy itt egy még rövidebb északi fa-
lat kellett volna építenie Maróti kőművesének. 
Nem véletlenül áll ma is két hatalmas támpillér 
a  várépület sarkán…. De az  is kiderült, hogy 
eredetileg keleten egy jóval alacsonyabb vé-
dőpártázat csatlakozott volna a falban rendkí-
vül ötletesen elhelyezett toronyhoz, amely így 
lehetővé tette, hogy egyenes vonalban, elfor-
dulás nélkül jusson a belépő az udvarra. Igaz, 
nem a  földszintre, hanem jóval magasabbra, 
de ez talán a védelem szempontjából lehetett 
fontos. Ugyanakkor arra is gondolt az ismeret-
len lapicida – bizonyára így nevezhették a nem 
csupán kővel, de téglával is dolgozó korabeli 
„építésvezetőt” –, hogy egy egyszerű déli 
„szervizbejárót” alakítson ki a várfalban az épí-
tési anyagok szállítására. Ezt a munkák végez-
tével elfalazták, hogy azután a 16. században 
ismét kibontsák, s máig szolgálja az udvar ké-
nyelmes megközelítését.

Bár a  téglalap alaprajzú vár falait kifelé ablaknyílások – mai 
tudásunk szerint – nem törték át, azt azonban nem állíthatjuk, 
hogy a Sárkány-rend tagjai közé is bekerült báró csak egy katonai, 
birtokigazgatási szerepkört betöltő, s természetesen a saját hatal-
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mát szimbolizáló erősséget kívánt emelni a fejlődő mezőváros mellett. 
A nyugati hosszfal középső részén csonkjaiban feltárt – s megfelelő ada-
tok hiányában ma csak egy-egy üvegdobozzal jelzett – két zárterkély (s 
persze, mellettük egy árnyékszék) egyértelműen bizonyítják, hogy kez-
dettől fogva szerepelt egy emeletes lakóépület kialakításának szándéka 
is a délnyugati oldalon. Itt a falazatkutatás több, részben csak tervezett 
építési fázist határozott meg, melyek talán összefüggésben állhattak Já-
nos báró élettörténetével – aki 1418 előtt a törökkel szövetkező Hervoja 
vajda fogságában volt, s akinek az életében egyre inkább Gyula került 
előtérbe délvidéki központjaival, a  család névadó várával, Maróttal, 
majd Valpóval szemben. Az mindenesetre biztosan állítható, hogy Já-
nos 1435-ben bekövetkezett halálakor egy legalább 6-8 szobából álló 
palotaszárny húzódott a nyugati fal belső oldalán, az udvarra néző kő-
keretes ablakokkal. Mindebből három földszinti és három emeleti tér 
szinte változatlan – vagy legalábbis hitelesen helyreállított – formában 
ránk is maradt, s ma is megtekinthető. Ugyanerre az időszakra kell he-
lyeznünk a vár tornyokkal megerősített falszorosának a megépítését is. 
Azt, hogy ez nem szerepelt az eredeti tervekben, az is bizonyítja, hogy 
mivel ezt már túlzottan a  sziget szélére alapozták, ezért később nagy 
szakaszokon dőlt ki a mocsárba.

János báró László nevű fi a – számos 
környező megye főispánja, majd szin-
tén macsói bán – tehát rangjához méltó 
körülmények között szállhatott meg itt, 
s kétségtelen, hogy egyik rezidenciájá-
nak szánta a  várat. Fennmaradt ugyanis 
egy 1445-ben kiállított oklevél, miszerint 
az egri püspökség helynöke ebben az év-
ben szentelte fel a várban a Maróti László 
által az  Apostolfejedelmek tiszteletére 
épített kápolnát. Ezt az  építményt már 
az első régészeti kutatások azonosították 
a várudvar keleti részén, a torony mellett 
elhelyezkedő, két szintet magába foglaló 
– kissé szabálytalan alaprajzú, keskeny, 
csúcsíves ablakok megvilágította – térrel. 
Majd az  újabb falazatvizsgálatok azt is 
bizonyíthatták, hogy ekkor nem csupán 
a várúr és környezete számára istentiszte-
leti helyként szolgáló kápolna épült meg, 
de az  ahhoz csatlakozó további terekkel 
teljesen átalakításra került a várudvar déli 
része is. Az udvari homlokzatok előtt ek-
kor kőkonzolokra támaszkodó, faszerke-
zetű folyosó futott körbe, a  földszinten 
főleg gazdasági szerepet betöltő terek 
lehettek, míg az  emelet délkeleti részén 
egy három helyiség alkotta – középen 
kandallós térrel rendelkező – lakosztályt 
(talán László anyja, majd 1447 után özve-
gye lakóhelyét) lehetett meghatározni.

Maróti László fi ai közül Máté előbb 
főlovászmester volt, majd ő is megkapta 
a macsói bánságot, azaz továbbra is a bá-
rók, a királyi tanács tagjai közé számított. 

 A vár eredeti 15. századi lakószobája – 16‒17. századi bútorokkal

A vár kelet felől
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1476-ban azután utód nélküli halálával a vár és uradalma 
a királyi koronára szállt. Hunyadi Mátyás 1482-ben fi ának, 
Corvin Jánosnak adományozta, akinek számos erőssége 
között Gyula kitüntetett szerepet töltött be – 1492-ben 

itt voltak elhelyezve a családi kincsei is. A herceg maga 
is gyakran tartózkodott Gyulán, állandó itteni képviselő-
je azonban várnagya, enyingi Török Imre – a később or-
szágos politikai szerepet játszó Török Bálint apja – volt. 
Tőle kellett azután visszaváltania a várat férje halála után, 
1506-ban Corvin János özvegyének, Frangepán Beatrix-
nak, aki ezt követően, 1510-ben bekövetkezett haláláig 
itt tartotta rezidenciáját. Még 1509-ben a várban fogad-
ta férjéül – alapvetően a király, II. Ulászló ösztönzésére – 
Brandenburgi György őrgrófot.

Bár erre közvetlen adattal nem rendelkezünk, min-
den bizonnyal Beatrixhoz kell kötnünk a  vár harmadik 
nagy építési periódusát. Ez csak részben magyarázha-
tó a  főúri székhelyhez szükséges további terek igényé-
vel – bár az  északkeleti oldalon ekkor megépült új pa-
lotaszárny már egy addig nélkülözött nagytermet, egy 
„ebédlőpalotát” is magába foglalt –, sokkal inkább azért 
vált szükségessé, mivel a klimatikus viszonyok változása 
miatt jelentősen megemelkedett a  talajvíz szintje a  vár 
környezetében. Emiatt elkerülhetetlenné vált a várudvar 
közel egy méteres feltöltése, a földszinti ajtók átalakítá-
sa, s egyúttal egy új udvari folyosórendszert kiépítése. 
Ezt már vaskos téglapillérek hordozták, melyek egyút-
tal támasztották is az új palotaépületet – ennek emeleti 
cserépkályháját már a folyosóról fűthették. De átalakítot-
ták a kápolnához csatlakozó lakosztály déli, kívülről már 
nagy gótikus ablakkal megvilágított szobáját is – talán 

 A torony az északkeleti palotaszárnnyal

A gyulai vár 1566-ban
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mát szimbolizáló erősséget kívánt emelni a fejlődő mezőváros mellett. 
A nyugati hosszfal középső részén csonkjaiban feltárt – s megfelelő ada-
tok hiányában ma csak egy-egy üvegdobozzal jelzett – két zárterkély (s 
persze, mellettük egy árnyékszék) egyértelműen bizonyítják, hogy kez-
dettől fogva szerepelt egy emeletes lakóépület kialakításának szándéka 
is a délnyugati oldalon. Itt a falazatkutatás több, részben csak tervezett 
építési fázist határozott meg, melyek talán összefüggésben állhattak Já-
nos báró élettörténetével – aki 1418 előtt a törökkel szövetkező Hervoja 
vajda fogságában volt, s akinek az életében egyre inkább Gyula került 
előtérbe délvidéki központjaival, a  család névadó várával, Maróttal, 
majd Valpóval szemben. Az mindenesetre biztosan állítható, hogy Já-
nos 1435-ben bekövetkezett halálakor egy legalább 6-8 szobából álló 
palotaszárny húzódott a nyugati fal belső oldalán, az udvarra néző kő-
keretes ablakokkal. Mindebből három földszinti és három emeleti tér 
szinte változatlan – vagy legalábbis hitelesen helyreállított – formában 
ránk is maradt, s ma is megtekinthető. Ugyanerre az időszakra kell he-
lyeznünk a vár tornyokkal megerősített falszorosának a megépítését is. 
Azt, hogy ez nem szerepelt az eredeti tervekben, az is bizonyítja, hogy 
mivel ezt már túlzottan a  sziget szélére alapozták, ezért később nagy 
szakaszokon dőlt ki a mocsárba.

János báró László nevű fi a – számos 
környező megye főispánja, majd szin-
tén macsói bán – tehát rangjához méltó 
körülmények között szállhatott meg itt, 
s kétségtelen, hogy egyik rezidenciájá-
nak szánta a  várat. Fennmaradt ugyanis 
egy 1445-ben kiállított oklevél, miszerint 
az egri püspökség helynöke ebben az év-
ben szentelte fel a várban a Maróti László 
által az  Apostolfejedelmek tiszteletére 
épített kápolnát. Ezt az  építményt már 
az első régészeti kutatások azonosították 
a várudvar keleti részén, a torony mellett 
elhelyezkedő, két szintet magába foglaló 
– kissé szabálytalan alaprajzú, keskeny, 
csúcsíves ablakok megvilágította – térrel. 
Majd az  újabb falazatvizsgálatok azt is 
bizonyíthatták, hogy ekkor nem csupán 
a várúr és környezete számára istentiszte-
leti helyként szolgáló kápolna épült meg, 
de az  ahhoz csatlakozó további terekkel 
teljesen átalakításra került a várudvar déli 
része is. Az udvari homlokzatok előtt ek-
kor kőkonzolokra támaszkodó, faszerke-
zetű folyosó futott körbe, a  földszinten 
főleg gazdasági szerepet betöltő terek 
lehettek, míg az  emelet délkeleti részén 
egy három helyiség alkotta – középen 
kandallós térrel rendelkező – lakosztályt 
(talán László anyja, majd 1447 után özve-
gye lakóhelyét) lehetett meghatározni.

Maróti László fi ai közül Máté előbb 
főlovászmester volt, majd ő is megkapta 
a macsói bánságot, azaz továbbra is a bá-
rók, a királyi tanács tagjai közé számított. 
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1476-ban azután utód nélküli halálával a vár és uradalma 
a királyi koronára szállt. Hunyadi Mátyás 1482-ben fi ának, 
Corvin Jánosnak adományozta, akinek számos erőssége 
között Gyula kitüntetett szerepet töltött be – 1492-ben 

itt voltak elhelyezve a családi kincsei is. A herceg maga 
is gyakran tartózkodott Gyulán, állandó itteni képviselő-
je azonban várnagya, enyingi Török Imre – a később or-
szágos politikai szerepet játszó Török Bálint apja – volt. 
Tőle kellett azután visszaváltania a várat férje halála után, 
1506-ban Corvin János özvegyének, Frangepán Beatrix-
nak, aki ezt követően, 1510-ben bekövetkezett haláláig 
itt tartotta rezidenciáját. Még 1509-ben a várban fogad-
ta férjéül – alapvetően a király, II. Ulászló ösztönzésére – 
Brandenburgi György őrgrófot.

Bár erre közvetlen adattal nem rendelkezünk, min-
den bizonnyal Beatrixhoz kell kötnünk a  vár harmadik 
nagy építési periódusát. Ez csak részben magyarázha-
tó a  főúri székhelyhez szükséges további terek igényé-
vel – bár az  északkeleti oldalon ekkor megépült új pa-
lotaszárny már egy addig nélkülözött nagytermet, egy 
„ebédlőpalotát” is magába foglalt –, sokkal inkább azért 
vált szükségessé, mivel a klimatikus viszonyok változása 
miatt jelentősen megemelkedett a  talajvíz szintje a  vár 
környezetében. Emiatt elkerülhetetlenné vált a várudvar 
közel egy méteres feltöltése, a földszinti ajtók átalakítá-
sa, s egyúttal egy új udvari folyosórendszert kiépítése. 
Ezt már vaskos téglapillérek hordozták, melyek egyút-
tal támasztották is az új palotaépületet – ennek emeleti 
cserépkályháját már a folyosóról fűthették. De átalakítot-
ták a kápolnához csatlakozó lakosztály déli, kívülről már 
nagy gótikus ablakkal megvilágított szobáját is – talán 
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szeGed középkori eredetű castruma mára kevés helyen látható a jelenlegi város-
képben. Az egykori 50.000 m2 alapterületű alföldi erősség falmaradványai ma 
már 90 százalékban a  belvárosi épületek és parkok alatt futnak. Elbontására 

az 1879-es nagy árvizet követő szükségszerű újjáépítés során került sor. Mindössze 
a délkeleti saroktornya (Vízibástya) és a ma „szegedi várnak” nevezett, barokk kori 
Mária Terézia kapu élte túl a szisztematikus és tervszerű elbontást.

Vár a város alatt 

De mit is tudnunk erről a várról? Egyszerre sokat és 
keveset. Tudjuk, hogy 1308 és 1318 között Dénes fi a Pál 
mester az óbudai és szegedi várak várnagya. Várnagy pe-
dig vár nélkül nincs, tehát kijelenthetjük, hogy ekkor már 
Szegeden áll egy, a  kor fogalmai szerint várnak tartott 
épület. De hogy is nézett ki? Mi volt a legrégebbi magja? 
Milyen sorrendben épültek a falai? Nos, ezekre a kérdé-
sekre keresi a  válaszokat egy régész, és minden újabb 
ásatáson azt reméli, legalább valamelyikre választ kap. 

Ki kell azonban ábrándítanom az  olvasót, sok kérdésre 
nemhogy nem kaptunk egyenes választ az ásatások so-
rán, de nem egy esetben még a kérdéseink száma is nőtt! 
De miért is olyan nehéz a válaszok keresése?

A Szegeden csak „nagyárvízként” emlegetett 1879-es 
pusztító erejű áradás romba döntötte a város nagy részét. 
Hiába élte túl a  vár az  árvizet, és hiába nyújtottak falai 
sok szegedi lakosnak menedéket, az  újjáépítési tervek-
ben a vár már nem szerepelt, így az Alföld legnagyobb 

Bontják a vár keleti szárnyát 1883-ban

A szegedi vár és ezen belül a déli kapu legszebb ábrázolása a mariazelli kegykép részletén
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ekkor épp Frangepán Beatrix kedvelt tartózkodási helyét –, amely a kutatás 
során feltárt lenyomatok és gerendafészkek tanúsága szerint egy díszes fa-
burkolatot kapott. A ma itt látható rekonstrukció korabeli tiroli párhuzamok 
alapján készült el – egykor számos más várunkban 
is létezhetett hasonlóan lakályos, a szomszédos tér 
kandallójából fűtött „asszonyszoba”.

Felesége halála után György őrgróf már alig 
fordult meg Gyulán, itteni várnagyaival és udvar-
bíróival csak levelek útján értekezett – egyedülálló 
forrásanyagot hagyva így hátra németországi csa-
ládi levéltárában a vár és uradalma korabeli életé-
ről. György a mohácsi csata után el is hagyta az or-
szágot, birtokait a kettős királyválasztást követően 
új hatalmasok foglalták el, majd végül a  gyulai 
erősség Habsburg Ferdinánd király kezére került. 
Ezzel történetének egy új fejezete kezdődött el, 

melynek számos részletét – így a körülöt-
te kiépült hatalmas erőd maradványait – 
ma is zajló újabb ásatások tárják fel.

A vár termeiben ma látható, immár las-
san másfél évtizedes kiállítást reményeink 
szerint mielőbb egy, a  vár 600 éves törté-
netének – a  szomszédos Almásy-kastély 
„látogatóközpontjához” méltó – korszerű 
és élményt keltő bemutatása váltja majd fel.
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A vár 1850 körül délkelet felől

Rekonstrukció a vár 1566-os állapotáról
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