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A Vízügyi Múzeum és Bemutatóház  rövid története

A gyűjtőmunka előzményei és helyszínei

• 2009 kiállítás a „Múzeum” épületében

• Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
megalakulása

• Beszélgetés dr. Szabó Ferenccel a kutatómunkáról

• Nagy Éva a könyvtár helytörténeti részlegét
bemutatja

•Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

•Földhivatal

•Levéltár

•Könyvtár

•Könyvek (Scherer Ferenc: Gyula város története,
stb.)

•Internet
•gyászjelentéskereső
http://www.rakovszky.net/E1_LSG_ObitsIndex/GYJ-NevIndex.shtml

családkereső
www.familysearch.org

Békés Megyei Elektronikus Könyvtár
http://ek.bmk.hu/jadox/portal/search.psml

•oral history (beszélgetés gyulai lakosokkal )Az ismertetőt összeállította Cserkúti Andrásné 2009.

http://www.rakovszky.net/E1_LSG_ObitsIndex/GYJ-NevIndex.shtml
http://www.familysearch.org/
http://ek.bmk.hu/jadox/portal/search.psml


Rosenfeld lerajzolta a várat és a várost, azonkívül készített egy kitűnő térképet
Gyuláról, amelyen feljegyezte az egyes házak tulajdonosait is. E pontos térképről
tudjuk, hogy akkor a váron és a templomon kívül mintegy 140 ház, illetve kunyhó
állt. A házakban és a várban az uradalmi alkalmazottakkal együtt, hozzávetőleg
160 család, s egy családra 5 lelket számítva, 800 lélek lakott. Nyelvre nézve
túlnyomó számban magyarok voltak, de a várban és itt-ott a városban német
uradalmi alkalmazottak, a vár előtt pedig rácok és oláhok laktak. A nagytemplom
körül görög szatócsok telepedtek le.
Forrás: dr. Scherer Ferenc Gyula város története 1938. I. kötet 290-291 oldal

Az 1722-ben Rosenfeld által készített térkép Gyula városáról

Képcsere kell

Gyula városáról azt a térképet,
amelyen a város szerkezete már
egyértelműen kirajzolódik,
Rosenfeld hadmérnök készítette
1722-ben. Őt Harruckern János
György, Békés megye birtokosa
kérte fel a város feltér-
képezésére.

Harruckern János György
(1664-1742) Felső-Ausztriá-
ban született, a schenkenfeldi
takácsmester fia volt.
Életsorsát jellemzi, hogy 78
év múlva a bécsi Szent
István-dóm (Stephansdom)
kriptájában temették el. A
török háborúban személyesen
vezette a császári hadsereg
élelme-zését. Hűséges
szolgálataira való tekintettel
kapta fizettségül Gyula,
Békés-csaba, Doboz, Gerla,
Ladány, Gyarmat, Vésztő és
Öcsöd községeket. 1732-ben
lett Békés megye főispánja.



Forrás:*Karácsonyi János: Békés vármegye története (1896) II. kötet 145. oldal

N Török mecsetből épített katholikus templom.

O Mellette halottas kápolna és temető.

P Régi magyar kupolás török fürdők, jelenleg calvinista templom és temető

Gyula belvárosa az 1722-ben Rossenfeld által készített térképen



Forrás: Levéltár DVD Rosenfeld térkép Gyula város térképe 1722. Be MLXV.1a.36 M= 1: 7200

A ma Városház utca 25. számú ház környezete és az itt lévő házak lakóinak névsora a Rossenfeld által 
készített térképen

Az épület beazonosítását Czakó András végezte. A
Googl earth-ből levett méretarányos fedvény alapján a
ma Városház utca 25.sz. ház elődje vélhetően a
Rossenfeld által készített térképen a 42. sz. ház lehetett.
A fedvény elkészítését az tette lehetővé, hogy három
épület helye (vár, katolikus általános iskola, katolikus
templom) a török idők óta lényegében nem változott.

?



Készítette Farkas János M=1: 5760

Forrás: Dr. Scherer Ferenc Gyula város története 1938. I.Kötet 293.oldal, Levéltár DVD Gyula város térképe1807.

Gyula város  1807-ben készült térképe



Gyula belvárosa az 1722-i Rosenfeld-féle és az 1807-i térkép után készült rajzokon

Forrás: Dr. Scherer Ferenc Gyula város története  1938. I.Kötet 385.és a387.oldal

1722.

1807.

A Városház és a Megyeház
utcák nem folytak össze, a
mai Kossuth Lajos utcában,
hanem a ma Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság épületé-
nek környezetében egy
négyzet alakú térbe torkollot-
tak, azután párhuzamosan
haladtak tovább a kastély
felé. A Kossuth Lajos utca
tengelyében egy háztömb
terült el.

Az 1801. évi tűzvész után a
városkép megváltozott, kiala-
kult a belváros mai képe.
Ekkor létesült a Kossuth utca
és a Maróti tér. A katolikus
iskola előtti teret kiszélesí-
tették. A Harruckern teret
pedig délfelé a mai Városház
utca felé megnagyobbították.



BeML XV.1.a.38 Halácsy féle térkép 1859. Levéltár Készítette: Halácsy Miklós M 1: 3600

1859. Halácsy Miklós által készített térkép

A házak számozása egységesen a kastélytól kiindulva történt. A ma Városház utca 25. számú házat
ekkor a Nagy utcához (ma Kossuth Lajos utca) tartozóan tartották nyilván (Nagy utca 11.sz.).



A nyilvántartás szerint a 11.számozású (jelenleg Városház utca 25. sz.) ház tulajdonosa Popp József volt.

Forrás: Levéltár Gyula városa beltelkeinek 1859 évi Telekkönyve XVII.

Az 1859. évi telekkönyvi nyilvántartás



Forrás: Levéltár Gyula város Tanácsának Iratai 1859. VB.152 e.-2

Gyula város Tanácsának Iratai 1859.



Forrás: Levéltár IV.B. 152.d.

Az 1859. évi összeírást tartalmazó nyilvántartó könyv borítója



Az 1859. évi összeírás szerint a 11. sz. házban a
tulajdonos Popp József és feleségén kívül itt
lakott : Fischer Károly, Kovács Pál és neje,
Kapus Mátyás, Nyíri András és neje, Némethi
Imre és neje és Szelezsán György

Forrás: Levéltár IV.B. 152.d.

Az 1859. évi összeírást tartalmazó nyilvántartó könyv 11.számú házra vonatkozó adatai



Fischer Károly 

Karl Fischer a bécsi akadémián tanult, elsősorban attól vált ismertté, hogy tőle vette az első
rajzleckéket az akkor Gyulán, nagybátyjánál élő ifjú Munkácsy Mihály.

„Az 1855 június 24-én kelt rendelet a főelemi iskolákban kötelezővé tette a
rajztanítás bevezetését. 1856 december 11-én a helytartósági osztály utasította a
megyét, hogy miután már az összes főelemi iskolában a rajztanítást bevezették, a
gyulaiban is egy külön rajziskolát állítassanak, vagy pedig a rajzot egy hozzáértő
személy megfelelő tiszteletdíj fejében tanítsa. 1857-ben felállították a külön
rajziskolát Fischer Károly vezetése alatt. A rajziskolában az iskolai ifjúság hetente
kétszer 1-1 órában, az inasok minden vasárnap délelőtt 2 órában, délután pedig az
ismétlő iskolában ismét két órában nyertek oktatást. A rajziskola 1857-1867 között
a belvárosi elemi iskola földszinti tantermében működött” 1*

Fischer kérvénye hiányzik a levéltárban, egyetlen bizonyíték a királyi biztosi iratok
iktatója és mutatója. „Fischer Karl Akad. Maler aus Gyula um die Verleihung der
an Gyulaer Hauptschule aufgestellten Zeichnen Lehrer Stelle”- írja a mutató. A
viszonylag kis iktatószám (690 és 5993) után ítélve Fischer 1857 elején adta be a
kérését és a bejegyzés szerint folyamodványát már Gyuláról (aus Gyula) nyújtotta
be. 2*

1* Forrás: dr.Scherer Ferenc Gyula város története II. kötet 117.oldal , 2* Forrás: Czeglédi Imre Munkácsy Gyulán Gyula 1963



„Fischer valaha a bécsi akadémia tanítványa volt s ott húzódott meg
viszontagságos sorsa elől abban a kis alföldi városban. Testestül, lelkestől
német volt s bár hosszú éveket töltött Gyulán, alig tanult meg néhány árva
magyar szót. Az a kis műterem volt mindene. Címtáblákat, szent képeket
föstött, az ócska családi portrékat réparálgatta, azaz hogy inkább csak
összehordta biz ő mindezt a műtermébe, belé-belékezdett a munkába s
naphosszat pipázott közöttük.”

„Munkácsy hetente háromszor járt Fischer mesterhez. Örömmel és áhítattal
jártam ide – írja Emlékeiben – nem a tanítás miatt, hiszen az öregúr
édeskeveset foglalkozott velem, hanem azért, mert benne élhettem a műterem
levegőjében, megfoghattam az ecseteket és a festékeket, kezembe vehettem a
palettát és nézhettem, ahogy Fischer dolgozik.”

Részletek: Malonyai Munkácsy Mihály élete és munkái című könyvéből (1898.)

„Mély karosszékben ült, akkora füstfelhő között, hogy alig láttam őt. A helyiség az első pillanatban nem
keltett bennem érdeklődést, se meg nem lepett. De lassankint, hogy a szemeim beleszoktak a füstbe,
kíváncsian kezdtem vizsgálgatni azt a különös berendezést, melyben az én első mesterem tanyázott.
Rengeteg kacat volt ott rakásra halmozva: ócska paletták, vásznak szanaszét s a falakra aggatva, az
állványon megkezdett képek, mindez olyan rendetlenségben, mint a hogy a lusta piktorok műhelyeiben
szokott lenni, kik halomra hordanak minden maszatot, csak olyasmit nem csinálnak, a mit tőlük vinne el
szívesen valaki. De én azért boldogan vettem lélegzetet s nagyon jól éreztem magam nála. A rossz
kapadohány szagát illatosnak találtam, a rendetlenség költői benyomást gyakorolt reám s kíváncsiságomat
teljes mértékben fölcsigázta.„

Forrás:Malonyai Munkácsy Mihály élete és munkái (1898.)

„Hat hét óta járt már Fischerhez, amikor egy napon Szamossy Elek kopogtatott be a műterembe.
Szamossy a gyulai Wenckheim kastélyba jött, ahol a régi családi arcképeket másolta és javította.”



Gyulai László: Körös alatt1*

Szamossy Elek: Mária2*

Munkácsy Mihály : Levélolvasás3*

„Gyulai László Munkácsynak
Nürnberg, 1871. június 9. Kedves Barátom Miska!

Ki hitte volna amikor együtt Fischerhez jártunk még zsenge
korunkban, hogy oly nagy művész leszünk az az lettél és én maradtam
zsenge vagy csacsi mint akkor valék. „Forrás:Czeglédi Imre: Munkácsy Gyulán
Gyula 1963

„Gyulai (Kratochvill) László (1843-1911) alig néhány hónappal volt
idősebb Munkácsynál és szintén Fischernél kapta az első
rajzoktatást. Mind a ketten a grófi kastélyban Szamossynál
tanulgatták a festészetet, aki haladásukat büszkén emlegette. Gyulai
volt Munkácsynak legrégibb művészpajtása és később, amikor
Eötvös kultuszminisztertől ösztöndíjat kaptak, Münchenben tanuló
és lakótársak voltak. „ Forrás: Dr.SchererFerenc: Gyula város története 169.o

Három festő, akinek az életútja Fischer Károly műtermében találkozott

1*http://festmeny.hung-art.com 2*http://axioart.com 3*http://xfree.hu 

Szamossy Elek: 1855 és 1859 között
Velencében dolgozott, majd a békésgyulai
kastélyban portrékat festett. Ebben a
városban fedezte fel Munkácsy Mihály
tehetségét. Két évig lelkesen oktatta az ifjú
Munkácsyt, magával vitte dél-
magyarországi körútjaira is, ahová
arcképfestés céljából hívták. Később
Budapestre költözött, itt is több portrét
festett, de 1865-ben mégis hivatalnok lett a
hadügyminisztériumban. Később innen is
elköltözött, s Nagyváradon rajzot oktatott.



1858-ban a község összefogásából és a községet
telepítő gróf, Wenckheim József Antal
végrendeletében meghatározott segítségéből
építették, és azt Szűz Mária Szent Nevének
tiszteletére ajánlották.

Az egyhajós, a főbejárat fölött magasodó toronnyal
ellátott szentegyház romantikus stílusú. Tervezője
a kor neves építésze Czigler Antal.

A római katolikus templom Újkígyóson *

A Boldogságos Szűz Máriát ábrázoló
főoltárkép** Fischer Károly gyulai festő
alkotása.

Forrás: * http://www.kigyos.hu
* * http://www.keresztenymagyarorszag.hu

Fischer Károly által festett főoltárkép az Újkígyósi templomban

http://www.kigyos.hu/
http://www.keresztenymagyarorszag.hu/


Endrőd jelenlegi templomának alapkövét 1798. november
6-án tették le és 1804. november 5-én szentelték fel Szent
Imre tiszteletére. Az oltárképet 1860-ban festette Fischer
Károly gyulai mester *.

Forrás: * 200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM
Szerkesztette: IVÁNYI LÁSZLÓ plébános. Szent Imre Plébánia Gyomaendrőd 2004

Fischer Károly által festett főoltárkép az Endrődi  templomban



Popp József korának jómódú, köztiszteletben álló polgára volt. Feleségével, Kráhm
Annával négy gyermeket (József, Ferenc, Alajos, Róza) neveltek fel. Nagyapja, Popp
István (1739-1807) volt az első mézeskalácsos Gyulán.

Popp József (1800-1874) 

Korabeli utcaképi hangulat

Piac a Thezarovits ház előtt. A város 1867. október 14-én helyezte át a piacot a
Harruckern-térre
Az olajfestmény 1938-ban a takarékpénztár birtokában volt*

Forrás:Dr. Scherer Ferenc Gyula város története 1938.



Popp József születési anyakönyvi kivonata*
Született: 1800. június 28-án
Anyja: Barbara Frölich
Apja. Stephánus Popp

Popp József a ház lakója 1859?- 1874

Forrás: Levéltár *Mikrofilm128/2

Popp József születési anyakönyvi kivonata



Forrás:Dr. Scherer Ferenc Gyula város története 1938. I. kötet 317 oldal

A megyei jegyzőkönyv 1779-ben tesz említést Popp Istvánról az első gyulai mézeskalácsosról



Stephanus Popp halotti anyakönyvi  kivonata 1*: 
1807. október 3.-án halt meg, 68 éves korában 
felesége Krisztina Benda 

Születési anyakönyvi kivonatot nem találtunk, 
elképzelhető, hogy nem Gyulán született.  

Két gyereke volt, ők már Gyulán születtek, 
anyakönyvi kivonatukat a levéltárban 
megtaláltuk. 

Stephan Popp 1765. augusztus 8.2*

Josephus Popp 1767. november 1.3*

Forrás:Levéltár Mikrofilm 1*halotti anyakönyvi kivonat 128/8( 1799-1856), 2*és 3* születési anyakönyvi kivonat 128/1 1728-1778

Stephanus Popp, az első gyulai mézeskalácsos halotti anyakönyvi bejegyzése 



Stephan Popp 1*
1739-1807

feleség: 
Krisztina Benda

Josephus Popp 2*
1767-…

Stephano Popp  3*
1765 -…

f:Barbara Frölich
1771-…

Popp József 4*
1800-1874

f. Kráhm Anna 5*
1806-1873

Popp József 6*
1828-1891

Popp Ferenc 7*
1837- 1904

Popp Alajos 8*
1840-1901

F: Kauzler Olga
1852-1906

Popp Irma
1878-…..

Popp Sándor
1879-…. Popp Jozefina Popp Róza

Bornhauser Antalné 
sz:Popp Róza 9*

1844-1914

Popp István
1798-

Popp István
1807-

Forrás: Levéltár mikrofilm

1* 128/8 1799-1856 2* és 3* 128/1 1728-1778 4* sz: 128/2, h 1874/94. 5* h:1873/255 6* sz: 1828/248 7* sz: 1837/146 8* sz: 1840/205 9*

A Popp család családfája



Gyula város legtöbb adót fizető illetőleg
választás alá nem eső városi képviselőinek
névjegyzéke (részlet). Összeállítás az
1872-ik évben fizetett államadó alapján.

Gyula város legtöbb adót fizető polgárai az 1872-ik évben fizetett adó alapján 

Popp Józsefet a városban a legtöbb adót
fizetők között tartották számon, ebből
adódóan, az akkori szabályoknak
megfelelően, választás nélkül került a
városi képviselőtestületbe.



„Városunk egyik közbecsülésben álló polgárát Popp
Józsefet sújtó gyász érte, elvesztette nejét, született
Kráhm Annát, élte 68. boldog házassága 50-ik évében.
Gyermekei és számos unokái vigaszt a gondviselés
változhatlan akaratában nyerjenek, a mely számunkra
kijelöli az élet véghatárát.- Legyen béke hamvain.”

Kráhm Anna 

szül.:1806. március. 31.

megh: 1873. április 6.

Forrás: Levéltár Mikrofilm 1806/392

Híradás Popp József feleségének haláláról



Nász és gyász. Popp Alajos derék polgártársunk
csak a napokban hozta haza N.-Váradról
menyasszonyát, Kausler Olga úrnőt,— és most
a családi örömbe gyász vegyült, mert édes atyja
Popp József, városunknak egyik munkás és
példányszerű becsületes polgára, életének 74-ik
évében végelgyengülésben elhalálozott. Az
élőknek adjon vigaszt, az elhunytnak pedig
örök nyugalmat az ég Istene.

Popp József született: 1800.június 28.1*
meghalt: 1874.október 2.2*

A Józsefvárosi Temetőben Göndöcs Benedek 
búcsúztatta.

Forrás:levéltár mikrofilm 1* 2* 128/10

Híradás Popp József haláláról



Popp József halála után fia, Popp Alajos folytatta tovább a mézeskalácsos  mesterséget



„A székesfehérvári országos kiállításon, megyei
kiállítóink közül következő egyének illetve czégek lettek
kitüntetve, és pedig a II. csoport D osztályban (vegyészeti
termények gyógyszerek, festőanyagok, enyv, szappan,
tinta, pecsétviasz és gyertyák), bronz érmet nyert
Goldstein Mór (Gyula), Popp Alajos (Gyula) Fóba János
özvegye (Gyula)….. „

„A székesfehérvári országos kiállításon nyert gyulai kiállítók
közt az ezüst és a bronz-érmet, disz- és emlékokmányok
ünnepélyes kiosztása ma történvén érdekesnek tartjuk a
kitüntetettek névsorát közölni. Diszokmánynyal kitüntetve
lettek:….., Ezüst éremmel… bronz éremmel.. Popp Alajos….”

Popp Alajos 1879-ben bronzérmet nyert a székesfehérvári országos kiállításon



Forrás: Levéltár: Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és lakjegyzéke / szerk. Jekelfalussy József. - Budapest : Pesti Könyvnyomda 
Részvény-Társaság, [1892].

Oldal Név Szakma Helység a 
forrásban

Utca, 
házszám

Helység 
mai neve

598 Popp Alajos Fürdő-
tulajdonosok és 
bérlők

Gyula Gyula (hu)

1243 Popp Alajos Mézeskalácsosok 
és 
viaszgyertyaöntők

Gyula Gyula (hu)

Popp Alajos Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzékében

1888. évi tanácsi iratok szerint Popp Alajos viaszöntő 1148 számú igazolványát törlik.
Forrás: Levéltár V 173 8157/1937



Az 1880-ban tartott népszámláláskor 
a Gyula, Nagy u. 11-es számú házban 

összesen 12 fő lakott*

1. Popp Alajos mézeskalácsos, nős,  szül.       
1840. Gyula.

2. Popp Sándor nőtlen, szül. 1879. Gyula.
3. Popp Irma hajadon, szül. 1878. Gyula.
4. Kauszler Olga férjes, iparosnő, szül 1853 

Budapest.
5. Keczei Miklós nőtlen, mézeskalácsos segéd, 

szül.1855 Pásztó.
6. Dluhos Béla nőtlen, mézeskalácsos tanonc,

szül.1863 Békés.
7. Hajdú Erzsébet férjes, szolgáló, szül.1822 

Gyula.
8. Fazekas Rózi hajadon, szolgáló, szül. 1863 

Sarkadkeresztúr.
9. Gyepes Ágnes hajadon, 1868 Gyula.
10. Schrőder Kornél nős, ügyvéd, szül. 1849 

Gyula.
11. Rombay Ilona férjes, ügyvédné, szül. 1862 

Elek.
12. Tamás Maris hajadon, szolgáló, szül. 1858 

Gyula.

Forrás: *Levéltár Gyula Város Népszámlálási Jegyzőkönyv I. 1880.



Korabeli utcakép 

A képen a Nagy utca 11. sz. ház (ma Városház u. 25. sz. ház) ugyan nem látható, de a kor hangulatát hűen tükrözi a 
ház környezetéről készült képeslap. 

Forrás: http://gyulaanno.hu/?cat=65&paged=4

http://gyulaanno.hu/?cat=65&paged=4


„A hat évet betöltött és kilépett városi képviselők helyett a választás
mind a hat választókerületben folyó hó 11-én csekély érdeklődés mellett
ejtetett meg, így az első választókerületben szavazott 118, a másodikban
116, a harmadikban 86, a negyedikben 49, az ötödikben 104, a
hatodikban 107. Megválasztották pedig az első választókerületre rendes
tagokul: Első választókerület: Uferbach József 101, Moldovány Alajos
100, Gerebenics István 99, ifj. Huszka János 91, Márki Lajos 74,
Gallacz János 70, Sitbernstei József 60, Popp Alajos 59, Pottagok: Másik
János 76, Czégény Gyula 69, Erkel János 61, II.
választókerület…………”

1891-ben a városi képviselő-testületbe póttagnak választották

Popp Alajos 1882-1890-ig városi képviselő volt,
a képviselőtestületi ülésekről készült
jegyzőkönyvekben rendszeresen találkoztunk a
nevével.*

* Forrás: Levéltár Városi Tanácsi Iratok VB172/2 és VB172/3

Popp Alajos közéleti tevékenysége



- 1518 a plébános gondozása alá tartozó 
fürdőház –később török fürdő

- 1868 Vladár féle hordozható fürdő

-1873 a Gyulai izraelita hitközség által
létesített fürdő

- 1878 Ungvári-féle (később Erkel-féle)
gőzmalom mellett létesített gőzfürdő

Fürdők Gyulán a Popp-féle fürdő előtt

forrásmunkák



Gyula
„1579. Hadzsi fürdõs
1665. Evlia Cselebi: A nagy városnak „összesen egy gõzfürdõje van, Ali bégé”
1715. A reformátusok kapják meg templomnak.
1722. Rosenfeld rajza. Nézet és alaprajz.
1784. Részben ref. templom, részint iskola.
1818-ban Nuszbeck Mihály általános iskolává építi át, ez máig áll. „
Sudár Balázs :Török fürdők a hódoltságban. Történelmi Szemle, 2003/3–4. 213–263 oldal.

„1518-ban említik, hogy a plébános
gondozása alá egy fürdőház is tartozik.
A törökök ezt az épületet nem
rombolták le, hanem maguk is fürdőnek
használták és így átmentették az
utókorra. Az épületet a XVIII.
században különböző célra használták,
majd átalakították és felépítették a mai
belvárosi r. katolikus elemi iskolát. „
(Székely Lajos : A nagyiskola épület múltjáról.
Megjelent A gyulai r. kat. népiskolák értesítője
Gyula Dobay János 1895 1-10 l.) Scherer F.
Gyula város története 86. old.

Fürdők Gyulán a Popp-féle fürdő előtt I.

1518 . – a plébános gondozása alá tartozó fürdőház, később török fürdő



Fürdők Gyulán a Popp-féle fürdő előtt II.
1867. – Vladár féle hordozható fürdő



Fürdők Gyulán a Popp-féle fürdő előtt II.

„A székesfehérvári országos kiállításon,
megyei kiállítóink közül következő
egyének illetve czégek lettek kitüntetve, és
pedig…………VIII.Csoportban (vas,
vasöntvények, lakatos és kovács munkák)
bronzérmet………..Vladár Pálné (Gyula)

1880.

1868. – Vladár féle hordozható fürdő

1879.



Fürdők Gyulán a Popp-féle fürdő előtt III.

1873. február 9-én jelenik meg a
hirdetés, hogy a fürdő építéséhez
vállalkozót keresnek.

1873. július 6-án a fürdő
üzemeltetője már a meg-
nyitásról ad fel hírdetést.

A fürdő 4 szobából (5
fürdőkáddal) és egy nyílt
forrásfürdőből állt.

Herodek Lipót a Magyar
Király vendégfogadó tulaj-
donosa volt, a szállodáját 1871-
ben nyitotta meg. Az épület a
jelenlegi Vértanúk útja sarkán
található, tűzoltóság.

1873. – a gyulai izraelita hitközség által létesített fürdő



1873-ban épült a vasúti állomás közelében az Ungvári-
féle (később Erkel-féle) gőzmalom, melyet 1878-ban
gőzfürdővel bővítettek ki.

Fürdők Gyulán a Popp-féle fürdő előtt IV.

1878. – Ungvári-féle (később Erkel-féle) gőzmalom mellett létesített gőzfürdő



„Két gyulai polgár
csúszkál a nyirkos
kövezeten a református
város felöl.
— Ugyan sógor - mond
az egyik - mi hiányzik
még Gyulán? gőzfürdőre
fájt a fogunk, az is meg
van!”

„De nem hisszük, hogy van
az országban több oly
provinciális város, melyre
lakói oly büszkék lennének,
mint épen B.-Gyula.”

„Városunkban hol eddig, csak a Vladár
gőzkoporsójával dicsekedhetünk, igen
sok úri ember is van ki még a gőzfürdőt
csak hírből ismeri.„

Híradás az Ungvári-féle gőzmalom mellett létesített gőzfürdőről 1878– ban



„Gőzfürdő. E héten nyílik meg Popp úr nagy áldozatokkal
berendezett, lehet mondani pompás gőz- és kádfürdője, a mit
már olyan régen nélkülöz Gyula város közönsége. Azt hisszük,
hogy a közönség elismeréssel adózik az áldozatok iránt, a
melyeket e modern berendezésű fürdő felállításával Popp úr
hozott s lehetővé fogja tenni pártolásával annak fennállását.

Gyula városa központi választmánya”

Popp-féle fürdő 1887-1901

Popp Alajos 1887-ben, 47 éves korában bezárta mézesbábos üzletét, felhagyott családja ősi
mesterségével, házát átalakítva abban gőz- és kádfürdőt nyitott.



Kivonatok a „ BÉKÉSGYULAI HÍRADÓ” 
1887.június 29-i számából 

„Az új gőzfürdő. Popp Alajos Gyulán
épített gőz és kádfürdőjét felépítvén, azt
a jövő hó 2-án a közhasználatnak
megnyitja. Eme tényével egy égető
szükséget pótolt és oly áldozattal, hogy
fürdője leszámítva kicsiny voltát, -
kényelem és csínra nézve versenyez
bármely vidéki, de talán a főváros hason
fürdőivel.- Az egésznek különben az a
legfőbb dísze, hogy azt teljesen helybeli
iparosok készítették, az épületet Scher
Konrád, - a gép, vízvezeték csőhálózat
és a zuhanyok berendezésével Schmidt
Antal rézműves és gépjavító remekelt,
de nem hagyjuk megemlítés nélkül - a
fürdő termek festését sem, amit
Matuschek János készített s igazán
ügyes kezekre vallanak.”





„Az új gőzfürdő tegnap délelőtt nyílt meg ünnepélyesen
zeneszó mellett, azonban állandó használatra csak még
néhány nap múlva fog bocsáttatni, miután a
vízmedencék gipszburkolata cement burkolattal lesz
helyettesítendő. A gipszburkolat ugyanis nem bizonyult
jónak, mert a gipsz már az első napon kezdett lemállani,
a víz pedig a medencékből átszivárgott a levezető
csatornákba. Egy pár nap múlva azonban a gőzfürdő
teljesen rendelkezés állapotba jő, újólag és mi kívánni
valót sem hagy maga után, csupán a közönség
pártfogását igénylendi, amit a derék tulajdonos Popp
Alajos annyival is inkább megérdemel, mert igazán nem
sajnálta a költséget, hogy oly gőz és kádfürdőt létesítsen,
melynek akár csinosságát, akár célszerű beosztását
vesszük, az egyetlen aradi gőzfürdő kivételével nincs
párja az országban.”

„Popp Alajos gőzfürdője - miután a
medencéket új cementburkolattal vonták
be mai napon ismét átadatik a
közhasználatnak és ezúttal remélhetőleg
oly állapotban, oly berendezéssel, mely a
gyulainál nagyobb és követelőbb közönség
igényeit is teljes mértékben ki fogná
elégíteni. A súlyos áldozatokkal létesült
fürdő pártfogását melegen ajánljuk
közönségünk legjobb figyelmébe.”

Híradások a fürdő megnyitásról



Bodoky Zoltán újságíró,
cikkeit gyakran csintalan
név alatt írta

Csak halvány képét adom, midőn leírom sorjában a műveleteket,
belemegy az ember először is a meleg bazeinbe, olyan meleg, hogy csak
úgy sziszeg tőlle, onnét megy a gőzbe, csak úgy fulladozik a pompás
gőztől, (a doktorok azt mondják nagyon egészséges,) akkor nekiesik
Miska s megdögönyözi úgy, hogy ha fölöltözve esnék vele az a fátum
akkor rögtön szaladna a járásbíróhoz panaszra testi sértés miatt, akkor
beleugratják olyan hideg vízbe, hogy háta is borsódzik bele,
megtusolják, megvillanyozzák s mikor így ki van készítve, s neki esnek
és még a tyúkszemét is kivágják, úgy hogy innét ugyan el nem viszel
semmit, a mi a tested felületén kiemelkedő pontot képez.

Fürdői levél 
Popp-fürdő, 1888. augusztus hó 1.



„A gőzfürdő tulajdonosa Popp Alajos nem riad vissza
semmi nemű anyagi áldozattól, hogy vidéken párját
ritkító gőzfürdőjében újabb és újabb dolgokkal
elégítse ki a közönség igényeit. Mostani intézkedése,
hogy t. i. a langyos és hideg medence szobáit is
gőzfűtéssel látta el, élénken érzett szükségletet pótol, és
miután most a meghűléstől teljesen óva leszünk, ennek
tudata nagyban fokozza a gőzfürdő látogatását, mit is
a közönség figyelmébe ajánlunk. Popp Alajosnak a
közegészségügy érdekében tett nagy áldozatai
megérdemlik, hogy a közönség saját érdekében is
fokozatos támogatásban részesítse a derék
fürdőtulajdonost.”

Híradás a fürdő fejlesztéséről 1889.



Kevés kis város dicsekedhetik oly fontos, s egészségügyi szempontból eléggé meg nem becsülhető tényezővel, amint egy
kényelemmel berendezett fürdő képez. Nekünk van egy komforttal, s a kényelmesebb igényeket is kielégítő fürdőnk, ahol a
fürdők egyik legfőbb feltételét képező általános tisztaság is szigorúan érvényesül, közönségünk vagy nem ismeri, vagy
kellőleg nincs tájékozva és nem is méltányolja e fürdőt, mely pedig minden tekintetben megérdemelné a légszélesebb körű
pártolást. A fürdőidény küszöbén, talán nem lesz felesleges felhívni Popp Alajos úr fürdőjére azok figyelmét, akik egy,
vagy más szempontból fürdő-gyógymódra volnának utalva, de akadályozva vannak abban, hogy e célból gyógyfürdő
helyeket keressenek fel. A fürdő be van rendezve meleg, langyos és hideg tükörfürdőkkel, izzasztó gőzkamrával, s minden
igényt kielégíteni képes két zuhanyszobával. A meleg bassin és gőzkamara főleg csúzos – reumatikus – bajoknál, s
meghűlésekből eredő bántalmaknál igen jó hatású, annyival inkább mert a fürdő vize nagy mennyiségben oldót sókat
tartalmaz. A langyos medence, langyos és hideg zuhanyok főleg idegbajoknál ajánlhatók, amennyiben a gyengült,
bágyadt, elernyedt idegrendszerre zsongítólag, frissítőleg, erősítőleg hatnak, s azok kik e bajban szenvednek a legjobb
sikerrel használhatják a fürdő ezen osztályát. Zsábákban – neuralgiakban – szenvedők enyhülést és gyógyulást találnak
a masszírozó, s villanyozó kamarában. A kádas fürdők nem csak tiszták, hanem kényelemmel vannak berendezve. A fürdő
tulajdonosa szívesen készít ásványsós fürdőket is, s akinek a szikszó (szóda), só, kénes, vagy vasas fürdőt igényel
betegsége, e nemű fürdők is állanak a közönség rendelkezésére, épp oly jól elkészítve, s épp olyan jó eredménnyel,
mint bárhol másutt. Ha még mindehhez hozzá vesszük még azt, hogy fürdők ára nem csak méltányos, hanem főleg bérlet
esetén még igen olcsónak is mondható, e fürdőt, nem csak mint az egészségnek való, s a jó egészség egyik legfőbb feltételét
képező tisztasági fürdőt, hanem a fenti bajoknál, mint gyógyító hatású fürdőket is a legmelegebben ajánlhatom a t.
közönség szíves figyelmébe és pátfogásába. Dr. Berkes Sándor

A fürdő közegészségügyi méltatása 1894.május 6.



Forrás: Székely Lajos Gyula város leírása. 1897. 

Fürdő reklám a „Gyula város leírása” című könyvben 1897.



„ A templom (82) előtt elvonuló városház-utczában van az I.Gyulavárosi takarékpénztár (49), a városháza (50), a 
központi vendéglő(11), és az egyik gőzfürdő” (12)

Forrás: Székely Lajos Gyula város leírása. 1897. térkép melléklet szerint

Gyula város leírása című könyv térképmelléklete



Békés 32.évf.30.sz.1900.július 29.

Békés 33.évf.24.sz.1901.június 16.

„Halálozás. Alig pár nappal ezelőtt költözött el Popp Alajos
szülővárosából, amelynek évtizedek folyamán tősgyökeres,
tisztes, jóravaló polgára volt, elköltözött a halálos kór kifejlődött
csiráit vívén magával és így nem volt meglepetés a gyászhír,
amely halála bekövetkezését adta tudtunkra. De azért mert nem
volt meglepetés, nem enyhítette, sőt fokozta szomorúságunkat,
részvétünket és fájdalmunkat, hogy oly körülmények közé
sodorta a végzet, a balsors, hogy idegenben kellett meghalnia.

Béke poraira!”

Utolsó híradások a Popp-féle fürdőről
Popp Alajos 1901-ben betegsége miatt a fürdőt eladni kényszerült, feleségével Nagyváradra költöztek, 1902-
ben a várad-olaszi sírkertben helyezték örök nyugalomba.



http://www.rakovszky.net/E1_LSG_ObitsIndex/GYJ-NevIndex.shtml Országos Széchenyi Könyvtár Gyászjelentés Gyűjteménye

Popp Alajos 1901. június 9-én,
felesége Kausler Olga 1906.
december 30-án halt meg
Nagyváradon.

Popp Alajos 1840 március 5-én
született Gyulán. Feleségével
Kausler Olgával 4 gyermeket
neveltek fel.
Forrás: Levéltár, Katólikus születési anyakönyvi
kivonat 1840év 205 sorsz.

Popp Alajos és feleségének gyászjelentése

http://www.rakovszky.net/E1_LSG_ObitsIndex/GYJ-NevIndex.shtml


Az ifjabb éveiben kocsigyártó iparos 1901-ben vásárolta meg a fürdőt. A fürdő fejlesztése érdekében egy
430 méteres kutat furatott, melyre 1903-ban kapott engedélyt. A kút közkifolyója még az 1970-es
években is üzemelt. Feleségével Lindenberger Magdolnával három gyermeket (Emil, Mariska és Gyula)
neveltek.

Mandorf-féle fürdő 1901 - 1925 



Popp Alajos 1900 július 29-én megjelent újságban
hirdette meg eladásra gőzfürdőjét, az új
tulajdonos Mandorf Gyula pedig már az
1901.április 7-én megjelent újságban arról ad
tájékoztatást, hogy a külső és belső átalakítások
és teljesen új kazán beállítása után 10 napon
belül megnyitja a fürdőt.

Mandorf-féle fürdő 1901 - 1925 



Nyilttér
Illich Sebestyén gyulai lakos a „Békés” folyó évi

12.számában közzétett hirdetésben a tulajdonát képező, Gyulán a
nagy Román-városon lévő házában a lekezdetlegebben
berendezett fürdőjét „ kiváló gyógyhatásunak elismert
gyógyfürdőnek nevezi, mint a mely rheumáról, erős kihülésről,
megeröltetésről igen hasznos.

Az 1876. évi XIV. tv.cz. világosan előírja, hogy
minden fürdőtelep, mielőtt a „gyógyfürdő” elnevezés
használatára feljogosítattnék, köteles előzetesen teljesített pontos
vegyelemzés alapján, szakértői vélemény alapján kimutatni,
mikép ásványvize fontosabb kórok ellen hatályosan használtatik,
vagy hogy legalább kellő mennyiségű tiszta és üde ásványvízzel
bír.



Mandorf Gyula közéleti tevékenysége

„A gyulai kir.törvényszék Novák Kamill kuriai
bíró törvényszéki elnök elnöklete alatt
megállapította a kir. Törvényszék területén jövő
év folyamán működendő esküdtek névsorát.”

„A selectió folytán megállapított esküdtek
névsora, akik közül majd sorshúzás fog dönteni,
kik hivassanak be annak idején szolgálatra, a
következő:”



Forrás: Levéltár V.173.

Mandorf Gyula által létesített ártézi kút engedélye

Az engedély lényegi elemei:
• Létesítésre és egyidejűleg üzemeltetésre is jogosított.
• 50 évre volt érvényes.
• A kútkiképzés során biztosítani kellett, hogy a már meglévő, környező kutak vízhozama ne csökkenjen.
• A fúrás során az átfúrt rétegek minőségét és vastagságát megfigyelni  és a város polgármesterének 48 órán belül
írásban bejelenteni.

•A kutat vízszabályozó csappal kellett ellátni.
•A kút vízellátó rendszerébe, közkifolyót kellet létesíteni, hogy a fölös vizet a város lakossága is használhassa.
•A vízellátó rendszer kiépítésével egyidejűleg a vízelvezető rendszer kiépítéséről is gondoskodni kellett.
•A befogadó, Élővíz-csatorna  üzemeltetőjének hozzájárulásként , egy darab 10 koronás aranyat kellett az engedélyes-
nek évente fizetni.   





A Városház utca keleti szakasza a belvárosi római katolikus templom tornyából

forrás:http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=cee08aedefd42b19f0a74df3d73e9a9ecee08aedefd42b19f0a74df3d73e9a9e&kid=83211&aid=148969

A fürdő madártávlatból

http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=cee08aedefd42b19f0a74df3d73e9a9ecee08aedefd42b19f0a74df3d73e9a9e&kid=83211&aid=148969


Városház utca 1920-ban



1926. április 26-i felmérés szerint,
a magántulajdonban lévő kutak
között szerepel a Mandorf fürdői
kút.
Forrás:V.B172.3496

http://www.rakovszky.net/E1_LSG_ObitsIndex/GYJ-NevIndex.shtml
Országos Széchenyi Könyvtár Gyászjelentés Gyűjteménye

Mandorf Gyuláné 1917.november
9-én, Mandorf Gyula 1922.
december 13-án halt meg Gyulán.

Gyerekei születési anyakönyvi
kivonataiból tudjuk, hogy eredeti
foglalkozása kerékgyártó volt.

http://www.rakovszky.net/E1_LSG_ObitsIndex/GYJ-NevIndex.shtml


Békés LV.évfolyam 1.sz. 1923. január 3.



„A Városház utcában és a
Megyeház utcában fekvő alant írt
tulajdonosai folyó hó 9-n ad. 3972-
925 számú s a városi számvevő úr
által és pecsétjével ellátott
parancsot kaptunk, melyben
meghagyja a főszámvevő úr
egyenként 16-197 millióig terjedő
összeget a Megyeház illetve a
Városház utcák burkolási
költségeiben a város főpénztárába
30 nap alatt annál is inkább
fizessünk be, mert ellenesetben
nemcsak 12% késedelmi kamatot
fogunk fizetni, hanem ezenfelől a
számlálatlan millók házainkra
leendő betáblázással is biztosíttatni
fognak.”

Mandorf Gyula halála után a házban fia dr. Mandorf Emil 
ügyvéd lakott

Mandorf Emil 1914-ben érettségizett a
Karácsonyi János Katolikus Gimná-
ziumban. Majd jogi végzettséget
szerzett. Közéleti tevékenysége: a
Független Kisgazda Pártban politizált.



Lampel-féle fürdő 1925-1944

Békés LV.évfolyam 24.sz. 1923. március 24.

Lampel Dezső vendéglős, 1923-ban, mint bérlő kezdte üzemeltetni a korábban évekig nem működő
fürdőt, majd 1925-ben a lakórésszel együtt, feleségével közösen megvásárolták. A házaspárnak
gyermekei nem voltak.

1925. szeptember 26

1925. október 21.



népszámlálás név lakás Össz. férfi nő

1930.*

Városház u. 25. Lampel Dezső 1 2 1 1

1939.**

Városház u. 25. Lampel Dezső 1 2 1 1

Forrás: Levéltár*V173 112/4   * *V.173 193

Lampel-féle fürdő 1925-1944

Telekkönyvi betét



Lampel-féle fürdő 1925-1944
1926.január 6.

1926.január 23.

1926.március 10.

1926. augusztus 11.



56. Lampel gőzfürdő
Forrás: Gyula város története írta: Dr. Scherer Ferenc Gyula M.város kiadása 1938. térkép melléklet szerint. 

Lampel-féle fürdő 1925-1944



„Tekintetes Képviselőtestület!

Tisztelettel alólírott azon kérelemmel fordulok a tekintetes Képviselőtestület elé, hogy Gyulán Városház 
ucca 25. sz. alatt lévő gőzfürdőmhöz tüzelőanyagban évenkénti segélyt adni méltóztassék…

…  Előadni bátorkodom, hogy évente 1200 q szén fűtőanyagra van szükségem és körülbelül 2 vaggon fára 
a begyújtáshoz. Ezen adatokat azért bátorkodom közölni, hogy ezzel a segély mértékére nyújhatsak  kellő 
alapot.

Kérelmemet a tekintetes Képviselőtestület szíves jóindulatába ajánlva, vagyok

Gyula, 1932 évi június 15-én

kiváló tisztelettel :”

A város közel 10 éven keresztül támogatta tűzifával a fürdőt, a tulajdonos cserében 
évente 500 db ingyen fürdőjegyet biztosított az iskolás gyerekek számára. 

Lampel-féle fürdő 1925-1944

A harmincas évek nehéz gazdasági körülményei közepette a tulajdonos a fürdő üzemeltetéséhez a város 
segítségét kérte.  



Forrás:Levéltár, Gyula Város Mérnöki Hivatalának iratai. V.173d252/4/1932

Lampel Dezső tüzifa kérelme (1932-1941)



Lampel Dezső úr új fürdőkabin építési terve
a gyulai Gőz és kádfürdőben. Pálfy u. 1. sz.
alatt hozzátoldás az udvari részen.

Forrás: Levéltár, Gyula Város Mérnöki Hivatalának iratai. Gyula Város Mérnöki Hivatalának iratai181/7 24497/1941

A véghatározat 1941 októberében
került kiadásra.

Lampel-féle fürdő 1925-1944



Forrás: Kereskényiné Cseh Edit: A gyulai zsidóság és a vészkorszak Gyulai Füzetek 1994.

2/a-b: BML V.B.173. Gyula város polgármesterének iratai 11222/1938

Lampel-féle fürdő 1925-1944



A gyulai járásbíróság hagyatékátadó
végzése alapján a tulajdonjogot az
örökösök részére 1948. február 25-én
átírják. (13 örökös)

Lakos Béla
Lampel Jenő
Krizso Gusztávné (Lampel Szidónia)
Bárány (Lampel) Ferenc
Királyfalvi Istvánné (Lampel Rózsi)
Almási Károlyné (Lampel Mária)
Lampel Béla
Lampel Miklós
Szigeti László

Gömöri (Grúber) László
Baranovszkí Pálné (Gábor Erzsébet)
Flescher Andrásné (Grúber Julianna)
Frey Ernőné (Lőbl Éva)

Tulajdonjog átírás 1948.február 25.



1952. Február 20. szerda

„A magántulajdonban lévő házak
tulajdonosainak egy része házingatlanain a
legszükségesebb felújítási munkákat sem
végezte el. Ennek következtében a
népgazdasági értéket képviselő házingatlanok
állaga rohamosan romlik.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa abból a
célból, hogy:
-népgazdaságunkat megóvja a házingatlanok
állagának romlásából eredő kártól
- megszüntesse a volt uralkodó osztályhoz
tartozó elemek házingatlanból származó
munkanélkül szerzett jövedelmét.”

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1952. évi 4 sz. törvényerejű rendelete az egyes házingatlanok 
állami tulajdonbavételéről



Lampel-féle fürdő államosítása

A Gyula 3367 számú tulajdoni
lapon 20. sorszám alatt a
Tulajdonjog az 1952. évi 4 sz. tvr.
alapján a Magyar Állam javára
bejegyzésre kerül.

Forrás: Gyulai Levéltár Gyula 3367sz. Telekkönyvi betét



1947.december hó 26

1948.december hó 25.
1948.május hó 30.

1947. március hó 30.

Fürdőüzemeltetés 1945 után



Forrás levéltár, *http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7259,

**Gyula Városi Tanács Iratai  Igazgatási Osztály Iratai XXIII.401.b. 1960. 

A Városház utca keleti szakasza a belvárosi római katolikus templom tornyából 1959-ben*

Oral history

A fürdőben egykor gyerekként vagy fiatalon megfordult
gyulai lakosok arról meséltek, hogy a fürdőben Mariska néni
(pénztár), Ibolya néni és Káposzta bácsi (karbantartó)
dolgozott.

Mariska néni özv. Koroly Miklósné

Ibolya néni Koroly Ibolya

Káposzta bácsi Káposzta Lajos

Az 1960-as népszámlálás adatai alapján**:

Tulajdonos:Városi Tanács

Ingatlan jellege: lakóház és fürdő

Lakosok száma: 3

http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7259


Forrás: http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7266

A Fürdő épületének hátsó bejárata a Pálffy utca felöl 1959-ben

http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7266


1965. február 22.1964.december 1.

Híradások a Várfürdő fedett részlegének építéséről



Újsághír, 1965. március 23. 

Oral history 

A gőz és kádfürdő hivatalos bezárását
követően a fürdőmedencék helységeit
mosoda céljára használták, de a lakosság a
zuhanyokat tisztálkodási céllal még igénybe
vehette. (Szodorai Kálmán elbeszélése
alapján)



időszak tulajdonos kezelő hrsz

1952 - 1965

Magyar Állam

nem volt kijelölve 3367

1965 -1975 Városi Tanács VB 2*
Közlekedési Osztálya

65 3*

1975 - 1986
Kertészeti és 
Városgazdálkodási Vállalat
Ingatlankezelő részlege

4439 4*

1986 -
napjainkig

Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság

4439

Tulajdonosi  és kezelői viszonyok az 1952-es államosítástól napjainkig 1*

1* A táblázat a Földhivatalban 2011.április 29-én történt iratbetekintés alapján (Jelen voltak a Hivatal részéről Karczis Mária, a Baráti Kör 
rszéről Lázár Istvánné és dr. Vasas Ferencné) valamint a Gyula 3367 szúmu ingatlan Telekkönyvi betéte alapján készült.
2*Az 1965 október 23-án hozott VTVB 634-2/1965 határozat alapján került a Közlekedési Osztály kezelésébe

3* A telekkönyvi átalakítás során a 3367 sz ingatlant 65 hrsz alatt az újonann nyititott 50 sz tkvi betétben változatlan tkvi állással átjegyezte 

4* 1975-ben ingatlannyilvántartási szerkesztés történt



Felújítást követően

- Vendégszobák

- Tárgyaló

- Időszakos kiállítások

- Mosonyi Emlékszoba

- TÁJVÍZHÁZ

Az épület hasznosítása 1945 után

- gőz és kádfürdő

- Lakóház

- Mosoda

- Műhely

- Raktár

- Garázs

- Butik



Forrás: KÖVIZIG Viziközmű Osztály Gyula B154 kat sz. kút tervcsomagja

Részlet a Vendéglátóipari Vállalat Városház úti mosodájában 
1976 április 2-án tartott Vízügyi Felügyeleti ellenőrzés jegyzőkönyvéből

„A pozitív kút tározott vize szivattyú
segítségével került a mosógépekre, illetve a
vízfelhasználás helyére. A vízfelhasználás 1975
szeptemberében megszünt, a Vendéglátó a
mosást a Patyolatnak átadta.”

„A mosás során keletkezett szennyvizeket, valamint előbb 
említett kút túlfolyó vizét az Élővíz-csatorna jobb oldal 
36.040 fm szelvényében vezeti, zárt csatornán keresztül.”



Forrás: levéltár http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7486

Gyula. A Városház utca és a Kossuth Lajos utca találkozása 1976-ban

http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=7486


Forrás: KÖVIZIG Viziközmű Osztály Gyula B154 kat sz. kút tervcsomagja

Részlet az 1979. május 18-án a Gyulai Kertészeti és Városgazdálkodási Vállalatnál tartott
vízügyi felügyeleti ellenőrzés jegyzőkönyvéből



A kút üzemelési engedélyét visszavonó 11.623/1979. ikt.számú  határozat

Forrás: KÖVIZIG Viziközmű Osztály Gyula B154 .kat sz. kút tervcsomagja



1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

11

III. éves hallgatók 
műemlék felmérése 
1982.

BME Építészettörténeti és Elm.-i
Intézet
Felmérték: Kisfazekas K.

Vincze E.
Katona I.
Zsanda Zs.

Rajzolta: Katona István

1.kamra 5.szoba 9. raktár

2.konyha 6.szoba 10.raktár

3.Lomtár 7.butik 11.volt városi fürdő

4. Lomtár 8.raktár

Az épület hasznosítása 1982-ben

Forrás: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

B-B metszet

M 1:100

A-A  metszet

M 1:100



FELÚJÍTÁS I. ÜTEM

1986.
Az épület állaga az elmaradt javítási munkák miatt nagyon megromlott. Az ingatlan ilyen
állapotban került a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésébe 1986-ban.

1987.
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság megbízása alapján az ARTUNION tervezői elkészítik
az épület állapotfelmérését és állagértékelését.

1988-1990.
Az állapotfelmérést követően több tanulmány, engedélyes és kiviteli terv is készült az épület
hasznosítására. (ARTUNION, Oltay Péter)

1993.
Az épület Pálffy utcai szárnyának felújítása több ütemben valósult meg. Ebben a szárnyban
alakítottak ki egy 5 fős vendégházi apartmant és egy tárgyalótermet.

1994-1998.
A további folytatás anyagiak hiányában megtorpant, a régi épületrész (Városház utcai rész
és keleti szárny) állapota tovább romlott, már-már balesetveszélyessé és utcaképet rontóvá
vált.

Forrás: KÖVIZIG Schriffert András létesítmény felelős által a 2004. június 15-én tartott, a Városház u. 25. Vízügyi Bemutatóház
használatbavételi engedélyezése előtti műszaki felülvizsgálatra készített összegző anyagból.



1988.

Képek a Körösvidéki Környezetvédelmi Igazgatóság dokumentumtárából



Felújítás I. ütem 1993. 

Képek a Körös-vidéki Környezetvédelmi Igazgatóság dokumentumtárából



A bontás során feltárt egykori kádfürdők helye

Felújítás I. ütem 1993.



1999.

A felújítás folytatásához szükséges újabb engedélyes és kiviteli tervek 1999 végére elkészültek. Az épület
állapota ekkor már olyan rossz volt, hogy bontást és tetőszerkezet erősítést kellett végezni.

2000.

Gyula Város Polgármesteri Hivatala 2000-ben ismét építési engedélyt adott a munkálatok folytatásához.
Ezek alapján megkezdődhettek a vízügyi múzeum és bemutatóház rekonstrukció II. ütemének kivitelezési
munkálatai. Az építőmesteri munkákat a BÁÉV RT., míg az épületgépészetet, gáz, víz-csatorna, villany,
klíma, fűtést a VIZIG Műszaki Biztonsági Szolgálata végezte. Az építési munkák állami költségvetésből
valósultak meg.

2001.

Az utcaképet rontó homlokzatot 2001 elejére sikerült helyreállítani. Ebben az évben még elkészült a keleti
szárny alapozása és falazása, a földszint feletti födémzárással, valamint a kazánház gépészete.

2002-2003.

A kivitelezésben a jelentős előrelépés 2002-2003 években volt, amikor is a nyílászárók, válaszfalak,
szigetelések, aljzatok, vakolatok, fal és padlóburkolatok, teljes épületgépészet, udvar, kerítés, festés,
mázolások is elkészültek. A felújított, műemlék jellegű kisvárosi épület újra díszévé vált a városnak.

2004.

Végleges használati engedélyt kapott a KÖVIZIG a bemutatóház működtetésére, de egyelőre berendezés
nélkül, csupán néhány időszaki kiállításnak tudott otthont adni.

Forrás: KÖVIZIG Schriffert András létesítmény felelős által a 2004. június 15-én tartott, a Városház u. 25. Vízügyi Bemutatóház használatbavételi
engedélyezése előtti műszaki felülvizsgálatra készített összegző anyagból.

FELÚJÍTÁS II: ÜTEM



Sajtóválogatás a Városház utca 25.sz. épület  tervezett felújításáról

Békés Megyei Hírlap 
1999.július 28.

Békés Megyei Hírlap 
2000. október 19.

Gyulai Hírlap 2000. 
október 20.

Békés Megyei Hírlap
2000. október 14.



FELÚJÍTÁS II. ÜTEM 

Pénzügyi megvalósulás

év
költség  e.Ft

építés
tervezés, művez. 
müsz. ellenőrzés. egyéb összesen

1999 2.875 4.125 - 7.000

2000 29.521 200 120 29.841

2001 14.205 570 225 15.000

2002 40.819 860 - 41.679

2003 44.831 1.825 619 47.275

Σ 132.251 7.580 964 140.795

Forrás: KÖVIZIG Schriffert András létesítmény felelős által a 2004. június 15-én tartott, a Városház u. 25. Vízügyi Bemutatóház használatbavételi engedélyezése
előtti műszaki felülvizsgálatra készített összegző anyagból.



Értékek a felújítás előtt kívül……



…és belül

Kettős medencetér

Kettős medencetér



Felújítás II. ütem 1999.
Bontás

Képek a Körösvidéki Környezetvédelmi Igazgatóság dokumentumtárából Szilágyi Ferenc ?



Felújítás II. ütem  1999.

Bontás

Képek a Körösvidéki Környezetvédelmi Igazgatóság dokumentumtárából Szilágyi Ferenc



Felújítás II. ütem  1999.

Bontás



Felújítás II. ütem 2000.

Építés



Felújítás II. ütem 2000.

Építés



Felújítás II. ütem 2001.  
Építés

2001. május 25.



Felújítás II. ütem 2003.  

Építés befejezése



http://gvopappser.gyulakozkincs.hu/gallery/gallery?id=71&view=V_PUB_VIEW_MUEMLEK

Megnevezés: Egykori közfürdő és lakóház
Cím: 5700 GYULA Városház utca 25
Védettség típusa: Helyi védettség épületre
Leírás: Itt lakott az 1850-60-as években Karl
Fischer bécsi festő, a gyulai rajziskola tanára,
akihez Munkácsy Mihály járt rajzórákat venni
1860-61-ben. 1887-től a Várfürdő megnyitásáig a
városi gőzfürdő működött az épületben.
Szabályozási terv: HVBÉ-71
Nyilvántartásbavétel ideje:2004-10-29
Nyilvántartásbavétel határozat: Gyula Város
Önkormányzata Képviselő testületének 41/2004
(X. 29.) KT. rendelete az építészeti örökség helyi
védelméről

Helyi védettség

http://gvopappser.gyulakozkincs.hu/gallery/gallery?id=71&view=V_PUB_VIEW_MUEMLEK


2006. október 12

2009. június. 26

2009. június 26.

2009. június 26.

2011. március 22

2009. június 26.

2009.június 26.
2009. szeptember 22.  „Gyulai Várfürdő   fejlesztése2009”

2009.június 26.

2009. június 26.

2009. június 26.

2012. június.
Kiállítások, bemutatók a felújított épületben

2006. október 12



„Mosonyi Emil 2005-ben, Gyulán tett látogatása során
kinyilvánította, hogy Békés megyéhez való kötődését jelzendő,
szívesen bocsátaná rendelkezésre személyes tárgyainak,
bútorainak egy részét egy, a halála után kialakítandó emlékhely
céljára.
Hamarosan elkészült egy szándéknyilatkozat, a Mosonyi-
emlékszoba létesítéséről, melyet Gyula város Önkormányzata, a
Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a
Vízügyi Múzeum, Levéltár és Közgyűjtemény vezetői, valamint
dr.Goda Péter vállalkozási főmérnök és dr. Árpási Zoltán
főszerkesztő írtak alá.
A szándék valóra vált és Mosonyi Emil halálát követő egy év
múlva 2010. november 24-én megnyílt az emlékszoba a Körös-
vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő bemutatóházban. „

Forrás:Czakóné Czédli Jolán ésCserkúti Andrásné 

Mosonyi Emlékszoba 2010. november 24.



Születésének centenáriuma alkalmából, tisztelete jeléül a Körös-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság emlékszobát hozott létre Gyulán abban az épületben, amelyben a
közeljövőben vízügytörténeti bemutatóházat rendeznek be. Az emlékszobában helyett kaptak a
világhírű professzor személyes tárgyai: íróasztala, könyvszekrénye, az a nagyító szerkezet,
amely élete utolsó időszakában az olvasást és írást tette lehetővé számára, kitüntetéseinek egy
része, könyveinek sokasága, írószerei, fényképek, tervek, dokumentumok, de itt látható az a kis
bőrönd is, amely a világban tett utazásain mindvégig vele volt.

A személyes tárgyak mellett tablókon jelenik meg Mosonyi Emil mint mérnök, tanár, ember.
Egy világtérképen nyomon követhetők a professzor szakmai munkásságának főbb helyszínei,
egy érintőképernyős számítógép segítségével nézhetők, olvashatók, hallgathatók egyes művei,
előadásai, és külön lapozóban olvashatók azok az írásai, levelei, amelyek Békés megyei
kötődéséről tanúskodnak.
Forrás: http://www.magyarmuzeumok.hu/kiallitas/285_mosonyi_emil_a_mernok_a_tanar_az_ember

Mosonyi Emlékszoba

http://www.magyarmuzeumok.hu/kiallitas/285_mosonyi_emil_a_mernok_a_tanar_az_ember


Pályázat

Ssz. év címe kiírója

1. 1999. Nemzeti Örökség Program Vízügyi Múzeum és 
Bemutatóház

2. 1999. Épített Örökség megóvása, felújítása 
Vízügyi Múzeum és Bemutatóház

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

3. 2000. Gyula város turizmusáért pályázat 
Vízügyi Múzeum és Bemutatóház

Gyula város Önkormányzata Idegenforgalmi 
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

4. 2000. Vízügyi Múzeum és Bemutatóház Nemzeti Örökség  
Program 2000

Békés megyei Területfejlesztési Tanács

5. 2000. Dél-Alföldi Régió Falusi és vízi Turizmusának 
Támogatására Pályázat.
Vízügyi Múzeum és Bemutatóház, Gyula Városház u. 25.                                                    

Magyar Köztársaság Gazdasági 
Minisztérium
Turisztikai Államtitkársága                 

6. 2004. Határon átnyúló gazdaságfejlesztés támogatási Alap 
Magyarország/Románia projekt  CBC Hu2003/005-830-
001  Pályázat”/KÖVIZIG-VÁTI

Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 
Közhasznú Társaság

7. 2005. Az INTERREG III Magyar- Román vízügyi történeti 
Együttműködés fejlesztése HU-RO.SCG 1/11pályázat

Országos Területfejlesztési Hivatal

8. 2006. EGT és Norvég finanszírozási mechanizmusok” keretében 
Vizügyi Múzeum és Bemutatóház 10/NA/2006-1/ÖP-3 

PROMEI Kht.

9. 2006. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében 
Fürdőmúzeum létrehozása Gyulán

ABSOLVÓ és PROMEI Kht.

10. 2007. „Táj és Víztörténeti bemutató házak a Körös-, Berettyó-és 
Ér Völgyében,” TÁJVÍZHÁZ

Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap

Forrás: KÖVIZIG Titkársági Iratanyag

Pályázatok 1999-2007



TÁJVÍZHÁZ projekt
Megvalósulás: 2011-2013. 
A projekt célja: a környezeti és kulturális örökség megőrzése 

és népszerűsítése, ismeretterjesztés, oktatás és 
tájékoztatása természeti értékek védelme

A projekt keretében tervezett tevékenységek:
1. A korábbi években felújított bemutatóházban az épület

földszintjén táj-, víz- és fürdőtörténeti kiállítás létesítése
nyolc teremben

2. Vetítőterem és időszaki kiállítások infrastrukturális
feltételeinek megteremtése

3. Az épület tetőterében konferenciaterem berendezése
4. Bemutatófilm készítése a Körösök, a Berettyó és az Ér

vízrendszeréről, filmlánc összeállítása a meglévő
forrásokból

5. Múzeumpedagógiai kiadványok többnyelvű brosúrák,
közös honlap készítése az oktatási és tájékoztatási
tevékenység előkészítésére

Forrás: Cserkúti Andrásné és Czakóné Czédli Jolán



Az épület földszintjének megvalósulási állapotterve 2011.



A táj-, víz- és fürdőtörténeti kiállítást
2013. június 25-én a vízügyi igazgatóság
vezetője (Bak Sándor) és a város
polgármestere (Görgényi Ernő) nyitotta
meg. A mai napig (2013.11.05.) 1236 fő
látogatója volt a kiállításnak.



Ebben az épületben gőz- és 
kádfürdő üzemelt 1887 -1965-ig. 

A  fürdő 78 éven keresztül 
szolgálta Gyula város lakosságát.

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör gyűjtőmunkájának  eredménye

Az épület történetét bemutató prospektus

Az épület történetét bemutató poszterek

és ami még csak a tervek között szerepel:

Ami megvalósult…. 

Emléktábla, amely az egykori gőz- és kádfürdő emlékét őrzi



Köszönöm a figyelmet !
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