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Vörös téglavár a város közepén
Közép-Európa egyetlen épségben fennmaradt téglavára, az 1400-as években épült gyönyörû, tóparti
gótikus vár Gyula városának jelképe, a Dél-Alföld egyik legnépszerûbb látványossága.
Az impozáns erõdítmény egy gondozott parkban, egy hangulatos csónakázótó mellett magasodik,
közelében találjuk a népszerû gyógyfürdõt, a Gyulai Várfürdõt.A vár története
A várat az 1400-as évek elején kezdte el építtetni Maróti János macsói bán, a munka folytatása pedig Corvin
Jánoshoz köthetõ. 1526 után számos alkalommal cserélt gazdát, majd 1552-ben királyi vár lett. A közelgõ
török veszély miatt 1560-ban a király megbízást adott a vár megerõsítésére, ám 1566-ban mégis bevették és
129 évig maradt uralmuk alatt. A vár a gyulai szandzsákság székhelye lett, a bég lakott benne, a katonaság a
vár falain kívül telepedett le. A törökök kiûzése után császári katonaság õrizte, ám amikor 1700-ban felépült
az aradi vár, végvári szerepe és ezzel katonai funkciója megszûnt. Árkait feltöltötték, védmûveit lerombolták.
Ezután levéltár mûködött itt, majd vármegyeháza, de serfõzde és pálinkaház is volt az épületben.
Az utóbbi idõben komolyabb felújítás történt állagának megóvása érdekében, de a hely régi szelleme nem
veszett el, és ezt nem csak az itt-ott várfalba ékelõdött ágyúgolyóknak köszönheti.A vár leírása
A 60 x 27 méteres belsõ vár egy majdnem szabályos téglatest, 14 méter magas falakkal. Az égetett téglából
épült vár falairól és a bástyáról igazán szép látvány tárul elénk, így nem csoda, hogy nem csak turistákkal, de
sétálgató helyiekkel is találkozhatunk itt. Nem csak nappal, de éjszaka is érdemes ellátogatni ide, hiszen
mesébe illõ látványt nyújt kivilágítva.
A várban különbözõ kortörténeti kiállítások tekinthetõek meg, és számos lehetõséget nyújt különbözõ
rendezvények lebonyolítására is, a várudvart és a vár melletti tószínpadot nyaranta a Gyulai Várszínház
elõadásai töltik meg élettel.
A 24 kiállító teremben megtekinthetõ a lovagterem, hogyan éltek õseink várúrként, várúrnõként, miben
különbözött a török szandzsákbég hivatali szobája a magyar várúrétól, vagy milyen fegyverekkel harcoltak az
elmúlt évszázadok során. A földszinten található a börtön, a kápolna, a borozó, az éléstár, a sütõház, a
kovács- és fazekasmûhely. A gyerekek sem unatkoznak itt, hiszen különbözõ múzeumpedagógiai és
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