
Gyula: Almásy-kastély 

 

 

Bevezető: Teljes 

nevén Gyulai Har-

ruckern-Wenckheim-

Almásy-kastély Gyula 

város, és Békés me-

gye egy igen értékes 

„kincse”. A választá-

somnak több megha-

tározó oka is volt. El-

sődleges szempont volt, 

hogy általam elérhető helyen legyen, valamint hogy kötődjön valamilyen módon 

hozzám, mivel így többet és őszintébben tudok róla írni. Mindig is vonzódtam a 

régi épületekhez, azon belül is a kastélyokhoz. Általános iskolás koromban min-

den nap elsétáltam előtte, és merengtem az akkori területre, falakra tekintve, 

hogy vajon hogy s miképpen éltek akkoriban az ott lakók. Valamint különlegesnek 

találom, hogy a helyes „Almássy” forma ellenére, mégis egyetlen „s”-sel kell leír-

nunk a nevét.   

Nagy szerencsémre 2014-ben elkezdődött a felújítása, és mára már egy hihe-

tetlenül látványos, országos szinten is kiemelkedő és egyedi múzeummá vált, 

ahová még a nem teljesen kész, de már látogatható időszakban volt szerencsém 

belátogatni, és amit ott láttam, teljesen lenyűgözött.   

Történelme: Harruckern János György 1723-ban kapta meg a gyulai uradal-

mat. A kastély építése már 1745 előtt kezdetét vette, és egészen 1902-ig tartott, 

mire elérte teljes állapotát. Lovardája 1832-ben épült, majd az 1950-es években 

uszoda lett, amit ma a Gyulai várfürdő részeként ismerünk, és hatalmas népsze-

rűségnek örvend.  Nem egyszer voltam én is ott.  

https://youtu.be/r6zBzWllR-M
https://youtu.be/r6zBzWllR-M
https://youtu.be/r6zBzWllR-M
https://varfurdo.hu/
https://varfurdo.hu/


A kastély 1795-ben tűzvész áldozata lett, majd 1798-ban Wenckheim Józsefné az 

előző helyére felépíttette 

az új kastélyt, ami 

viszont 1801-ben 

ismét por és hamu  

romjaivá vált. A 

mostani díszkert 

helyén a 19. szá-

zad elején az 

egykori vár sánc- 

és bástyamarad-

ványai voltak. A 

vár egyetlen megmaradt 

része az úgynevezett Kerecsényi-kaputorony.   

Wenckheim Stefánia és Almásy Kálmán 1855-ben kötött házassága révén a gyu-

lai Harruckern-Wenckheim-kastély az Almásy család tulajdonába került.   

Almásy Kálmánról néhány szóban: 

Pesten született 1815-ben. Sokat fog-

lalkozott a Gyula környéki kistelepülé-

sekkel, iskolákat és árvaházakat épít-

tetett. Iskoláit öccsével együtt Aradon, 

Pesten, a bölcsészetet és jogot pedig 

Pozsonyban végezte. 1833 és 1846 kö-

zött katonaként szolgált, első osztályú 

huszárkapitányként szerelt le. A nagy-

politikába nem ártotta bele magát, pe-

dig 1885-ben a király belső titkos ta-

nácsossá nevezte ki! Imádott gyerme-

keiért rajongott.  

1855. július 23-án feleségül vette 

Wenckheim Stefánia Mária grófnőt. E 



házasság révén jutott az Almásy család birtokába a gyulai kastély, ahova 1888-

ban költöztek be. A nagyszabású átalakítások keretében a szárnyépületeket plusz 

egy emelettel kiegészítették. Később gyermekük is végeztetett további átalakítá-

sokat a kastélyon, amelyet akkoriban angolkert övezett halastóval, erdőkkel, sőt 

a Körös egyik ága is a fák lombjai alatt csordogált…  

Érdekesség: 1849-ben, az Aradon vértanúhalált halt tisztek jelentős részét itt, a kastélyban 

fegyverezték le. Ezen felül a gyulai születésű Erkel Ferenc és nagyapja is rendszeresen tartottak 

zenei esteket itt.  

  

Élet a kastélyban: Almásy Kálmán ideje alatt a kastély minden alkalmazottja 

a korhoz képest igen jó ellátásban részesült. A gróf híresen humánus ember volt: 

a betegeket gyógyíttatta, az öregeket istápolta, az egyházat támogatta, embertár-

sait megbecsülte. Az embereket nem a rangjuk alapján ítélte meg, hanem belső 

értékük szerint.    

Később a második világháború alatt elszegényedett család, fenntarthatósági 

nehézségekből fakadóan, a városnak ajándékozta az épületet, ami a későbbi-

ekben sokáig csecsemőintézetként üzemelt, de nem sokkal később ez is bezárt.  

Felépítése, művészeti jelentősége: Wenckheim Ferenc kastélyát a gyulai Czig-

ler Antallal építtette meg 1803-ban. A barokk és klasszicista stílusú kastély kupolás 

középrésze felett a főhomlokzaton attikafal emelkedik. Középrésze hangsúlyosabb, 

a vasrácsos erkélyt két-két oszlop tartja. Az épülettel szemben található a díszes 

park jellegű udvarkert. Helyiségei az épületen keresztülfutó folyosóra vannak fel-

fűzve, mely a mai múzeumi berendezkedést is elősegíti. A volt kaputorony már ak-

kor összeépült a kastéllyal, ennek az átépített toronynak a mását építették meg a 

kastély keIeti oldalán. Az elhelyezkedése sem elhanyagolható, hiszen Európa majd-

nem egyetlen épen maradt téglavára, valamint a Várfürdő mellett, így ez a hármas 

egy hatalmas turista paradicsomként tud funkcionálni. A felépítését jelképező ál-

talam készített képek, a valóságot imitáló elrendezésben a következő oldalon talál-

hatóak.  

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_v%E9rtan%FAk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_v%E9rtan%FAk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erkel_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erkel_Ferenc


  

  



Múlt-jelen összehasonlítása: A kastély minden kétséget kizáróan hihetetlen 

mértékű változáson esett át az évszázadok során. Tulajdonosról tulajdonosra szállt, 

az évek divatjai saját képükre szabták, majd az előző száz évben elvesztette szere-

pét. Minden épületnek megvan a maga története, oka, amiért épült, és ha a falak 

beszélni tudnának, véleményem szerint nem csak egy estés mese lenne belőle. Iga-

zán nagy örömmel tölt el, hogy ezt a kastélyt ilyen széppé varázsolták, és biztos 

vagyok benne, hogy ha őseink látnák, hogy milyen szépen gondját viselik, és meny-

nyire nagy az érdeklődés iránta, ők is hasonlóan éreznének. Remélem sok ilyen 

épületnek lesz lehetősége hasonlóan sokáig, és szépen fennmaradni. 😊  

 

 

  



 

Források: 

https://www.visitgyula.com/gyulai-almasy-kastely 

http://www.gyulavaros.hu/latnivalok/almasy-kastely 

http://www.gyulaikastely.hu/ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezdőlap 

http://cultura.hu/kultura-plusz/a-gyulai-almasy-kastely-evszazadai/ 

Térkép 
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