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Mesél a kastély
A gyulai Almásy-kastély új élete

A  március 18-án tartott ünne-

pélyes megnyitó óta több tízezren 

keresték fel a gyulai várral szemben 

található Almásy-kastélyt, Ma-

gyarország egyik legújabb turiszti-

kai attrakcióját. A fokozott – s egy-

re fokozódó – érdeklődés nem For-

tuna istenasszony véletlenszerűen 

osztogatott kegyein múlik. A  meg-

közelítőleg 2,5 milliárd forintos for-

rásból felújított, kiállítóhelyként és 

rendezvényközpontként is működő 

komplexumot kizárólag szuperlatí-

vuszokkal lehet illetni.

A  felvezető szövegben szereplő 

megfogalmazás nem a szervezeti 

és működési szabályzatban van fél-

kövér betűkkel feltüntetve, hanem 

leginkább a vendégkönyvben, a kö-

zösségi oldalakon, s ami a legfonto-

sabb: a  személyesen a látogatóktól 

érkező visszajelzésekben érhető 

tetten. – Nagyon munkás, s mégis 

örömteli időszak volt az eltelt öt 

hónap – összegez Dombi Ildikó.

A  Gyulai Almásy-kastély Lá-

togatóközpont (továbbá a vár, az 

Erkel Ferenc Emlékház, az Erkel 

Ferenc Művelődési Központ, a Ko-

hán Képtár, valamint a Ladics ház) 

működtetéséért, fenntartásáért 

felelős Erkel Ferenc Nonprofi t Kft. 

ügyvezető igazgatója hozzáteszi: 

a kastélyt nem csupán az országos, 

valamint a határon túli kulturális 

turisztikai kínálatban volt szüksé-

ges elhelyezni, hanem a gyulaiak-

nak is meg kell(ett) mutatni.

A  helyi érdeklődők még a hi-

vatalos megnyitó előtt élhettek a 

megismerés lehetőségével, jelké-

pes összegért jöhettek, és jöttek is 

közel négyezren. Ez azért is fontos, 

mert a kezdetektől fogva a magu-

kénak érezték a létesítményt, perc-

ről-percre nyomon követték a fel-

újítást – meséli a „kastély úrnője”, 

hozzátéve: a város lakói és vezetése 

régóta vágyott az épület újjászüle-

tésére, a rendbetétel és a megálmo-

dott koncepció megvalósulására.

A cél a látogatóbarát, interaktív, 

élményközpontú működtetés ki-

munkálása volt – ismerteti, aláhúz-

va: a  tárlatvezetők mindannyian 

beszélnek idegen nyelveket, angol, 

német és román nyelvű kalauzolás 

igénybevételére nyílik lehetőség.

Látogatóbarát múzeum

Erdei-Kovács Zsolt: Milyenek a 

visszajelzések?

Dombi Ildikó: A  jelentős több-

ség igazán különlegesnek, Magyar-

országon egyedülállónak tartja az 

állandó tárlatot. Kiemelendő, hogy 

a tudás, ismeret átadásának ez egy 

olyan formája, ami még az óvodás 

korú gyermekek számára is könnye-

dén befogadható. Rendszeresen jár-

nak nálunk óvodáskorú gyermekek 

is, akik rendszerint nagy kerek sze-

mekkel ámuldoznak. A tárlatvezető 

kolléga megragadó előadással vezeti 

végig a lurkókat, mintegy másfél óra 

alatt. Ez igazán különleges élmény, 

s  azt gondolom, példaértékű, hogy 

ilyen pici gyerekek is jól érezhetik 

magukat egy múzeumban. A  kiál-

lítás koncepciójának kidolgozója 

Szilágyi Gábor kurátor és Lukács 

Zsófi a társkurátor volt, a  projektet 

pedig dr. Virág Zsolt vezette.

A  tárlat sodróan magával raga-

dó, akár másfél óra alatt is végig 

lehet nézni, azonban arra is lehető-
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ség adódik, hogy négy-öt óra alatt, 

mindent alaposan szemügyre véve, 

kipróbálva járjuk végig a különféle 

útvonalakat, a  rendelkezésre álló 

mintegy 1300 négyzetméteres ki-

állítóteret. Az egyik fő cél az volt, 

hogy a kiállítási tárgyak igazán 

közel legyenek a látogatókhoz, sok 

mindent kézbe lehet venni, meg 

lehet érinteni, sőt arra is lehetőség 

van, hogy a kor parfümjeit, illatait 

is megismerjük. Élményközpontú, 

szórakoztatva tájékoztató, vagyis 

úgynevezett „infotainment” mód-

szer ez, ami rendkívül vonzó, élet-

kortól és végzettségtől függetlenül 

is. Hihetetlennek tűnhet, de még 

senki nem jött ki másfél óránál ha-

marabb.

E-K. Zs.: Milyenek a szakmai 

berkekből érkező visszajelzések, 

irigykedőek?

D. I.: Talán így is lehetne fo-

galmazni, azonban az a pontosabb 

megfogalmazás, hogy szakmai 

részről nem igazán érkezik kriti-

ka, illetve negatív tartalmú visz-

szajelzés. A  legtöbben az ámulat 

hangján nyilvánítottak véleményt 

arról, hogy minőségi kultúraköz-

vetítés zajlik, s  ez sokat jelent a 

városnak és természetesen a ter-

vezőknek, kivitelezőknek, a  fenn-

tartással-működtetéssel foglalkozó 

munkatársaknak.

„A történelem tetten 
érhető”

E-K. Zs.: Gyula dinamikusan 

kerül egyre feljebb a leglátogatot-

tabb hazai turisztikai célpontok 

rangsorában, s a cél nyilvánvalóan 

a még jobb eredmény elérése. Ho-

gyan lehet ezt megvalósítani?

D. I.: A  lehető legfontosabb, 

hogy a kastély valóban a kultúra 

közvetítésének színtere legyen, de 

ami szintén fontos, hogy a többi 

kiállítóhelyre, Erkel Ferenc szülő-
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házába, a  Ladics Házba, a  Kohán 

Képtárba, valamint az Erkel Ferenc 

Művelődési Központba is becsa-

logassuk a vendégeket. Azt sze-

retném érvényre juttatni, hogy ha 

valaki utazási célpontként választja 

Gyulát, akkor nálunk könnyedén 

hozzá tudjon jutni a magas színvo-

nalú programokhoz, kulturális ese-

ményekhez, az ilyen jellegű aktív 

töltődési, pihenési lehetőségekhez. 

A történelem tetten érhető, a haza-

szeretetet pediglen kötelességünk 

közvetíteni.

Hangsúlyos, hogy az 1848-

1849-es forradalom és szabadság-

harc főbb történései megjelenít-

hetőek, és ez különösen fontos a 

jelenkorban, amikor számos im-

pulzus éri az embereket. A turisták 

körében Gyula elsősorban a fürdő 

és vár révén ismert, azonban az 

is alapvető, hogy a vár elsősorban 

annak köszönheti kiváló állapotát, 

hogy a kastély területén található, 

de az első fürdő részvénytársaság 

létrehozatala is az Almásy névhez 

fűződik. Gyakorlatilag majd min-

den, a várost és a térséget szolgáló 

kezdeményezés ahhoz a kulturális 

beágyazottsághoz köthető, ami in-

nen, a  kastélyból, az itt élők szel-

lemiségéből indult ki. A  kulturális 

hagyaték éltetése, továbbvitele el-

sődlegesen kötelesség, de lehetőség 

is egyben.

A  gyulai kulturális kínálat ezer-

színűként jellemezhető, a városnak 

rendkívül mélyen gyökerező ha-

gyományai, tradíciói és rendkívüli 

adottságai vannak. Példaként em-

líthető, itt található Erkel Ferenc 

szülőháza. A  Himnusz zeneszer-

zője, a  hazai opera megteremtője 

rendszerint ide vonult vissza a fő-

városi forgatag elől, amikor alkotói 

nyugalomra vágyott. Itt tanult meg 

festeni Munkácsy Mihály Szamos-

sy Elek festőművésztől, s  innen in-

dult el pályája 1861-ben.

Az is hangsúlyos momentum, 

hogy az Almásy-kastélyban tartot-

ták az első dokumentált magyaror-

szági kastélybeli színházi előadást, 

1746 júniusában báró Harruckern 

Ferencné neve napján a Parasztla-

kodalom című komédiát adták elő. 

Azt is megemlíthetem, hogy az or-

szág harmadik legrégibb múzeuma 

is itt van, az Erkel Ferenc Múzeum 

1868 óta működik. Nemrégiben zá-

rult az 53. várszínházi évad, amit a 

több mint hat évszázados téglavár 

falai között, valamint a tószínpa-

don tartottak. Határozottan kije-
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lenthető, hogy Gyula a kultúra vá-

rosa, ahol a fesztiválok mellett szá-

mos program várja a helyieket és az 

ide látogató vendégeket. Rendkívül 

népszerű a Végvári Napok, a  Min-

den Magyarok Fesztiválja és még 

sorolhatnám. A  nyári időszakban 

közel 300 kulturális eseményen ve-

hetnek részt az érdeklődők.

Csapatmunka

E-K. Zs: Végül pedig a vezetői 

elvekről. A  gyulai kulturális intéz-

ményeknél a csapatmunka, a  fel-

adat- és sikerorientált szemlélet ke-

rül előtérbe úgy, hogy tulajdonkép-

pen önkormányzati intézményekről 

beszélgetünk.

D. I.: Van egy igen nyomatékos 

momentum, ami nagyjából tizen-

két évvel ezelőtt ragadt meg a gon-

dolataimban: az adott szervezet 

olyan, amilyen a vezetője, és azt az 

attitűdöt, szemléletet tükrözni, ami 

a vezetőről átragad a kollégákra is. 

Azóta is azt vallom, hogy a munka-

társakat pozitívan szükséges moti-

válni. A  gondolkodásmód roppant 

egyszerű: a látogató az első, mert a 

tevékenységünk szolgáltatás, s  azt 

szeretném, ha minden hozzánk ér-

kező vendég csupa pozitív élmény-

nyel távozna. A kollégáktól csak azt 

várom el, amit én magam is meg 

tudok csinálni.

E-K. Zs: A vezető nem azonos a 

főnökkel – ezek szerint lehet külön-

vélemény?

D. I.: Természetesen. Sőt, el is 

várom, hogy legyen, mert nem tu-

dok ott lenni mindenhol. Nagyon 

fontos az, hogy mit gondolnak, mit 

szeretnének a kollégák. A  tapasz-

talatokat, észrevételeket mindig be 

lehet építeni a struktúrába. Fontos 

tehát a fejlődés, de a motiváltság 

legalább ennyire kiemelendő. Azt 

szeretném, ha a munkatársak még 

inkább a magukénak éreznék az 

intézményeket, mert ilyen módon 

építhetőek be igazán a tapasztala-

taik, észrevételeik.

DOMBI ILDIKÓ a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1988-ban magyar szakos ál-
talános iskolai tanárként és okleveles népművelőként végzett. 2000-ben művelődési és 
felnőttképzési menedzser diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen. Pályakezdőként a 
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Megyei Művelődési Központban művelődésszervezőként, később művészeti osztályveze-
tőként dolgozott. 2006-ban a Békés Megyei Napsugár Bábszínház művészeti titkára volt, 
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helye a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár. 2009-től a Békés Megyei IBSEN Oktatási, 
Művészeti és Közművelődési Nonprofi t Kft. irodavezetője, majd ügyvezetője. 2012 au-
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