REPERTORIU ARHITECTURAL - SALONTA

Rodica Hârcă

Situată

la marginea spaţiului românesc, cu aşezări omeneşti încă
din epoca neolitică-aparţinând Culturii Tisa, aşezări din epoca bronzuluiaparţinând Culturii Otomani, sau epoca fierului, descoperite în urma
săpăturilor arheologice de la Movila, Pusta Pata, Dealul Trupului, Pusta
Culişer, Salonta, cunoaşte o evoluţie firească împlinindu - se într-o durată
lungă de timp, ca centru economic, politic, religios, cultural şi nu în ultimul
rând administrativ, pe măsura consacrării urbanistice şi conturarea unui
ambient arhitectural funcţional.
Atestat,1 documentar în 1332, Zalancha sau Zalanta, Salonta se
structurează în jurul Cetăţii, nucleu istoric de formare al oraşului, azi
dispărută, la intersecţia de vechi drumuri comerciale, care o leagă de Cetăţile
Oradea, Arad, zona Beiuş şi Gyula (Giula, Ungaria), adevărate coridoare de
infuzie din Occident, asigurându-i o personalitate absolut distinctă în acest
areal geografic. Sfârşitul secolului al XVI-iea şi începutul secolului al XVIIiea o găseşte în fierberea caracteristică Transilvaniei din această perioadă.
După terminarea războaielor cu imperialii, Ştefan Bocskay principele
Ardealului, dăruieşte unui număr de 300 haiduci-mercenari, români şi
maghiari, pentru serviciile aduse, satul Salonta, distrus de turci, danie întărită
prin documente şi peceţi
în iunie 1606 şi recunoscută de principii
transilvăneni. Sub iminenţa pericolului turcesc, haidonii fortifică cetatea,
prin ridicarea Donjonului, a cărui masivitate, înalt de 38 m, şi cu zidurile
având o grosime de 2 m la bază, va îndeplini în structura ei ca turn de
observaţie asupra câmpiei şi pădurilor înconjurătoare, dar şi ca loc de
depozitare în caz de primejdie a Tezaurului şi obiectelor de valoare. Victoria
de la Salonta din 1 O octombrie 1636, împotriva Paşei de la Buda, obţinută
de Principele Gheorghe Rak6czy I, a dovedit necesitatea Donjonului (Fig.
1).

Victoria va asigura comunităţii salontane liniştea necesară dezvoltării
economice, politice, a întăririi puterii Bisericii Reformate şi Şcolii Reformate.
Călătorul turc, Evlia Celebi, o descrie:" ... Cetatea Salontei din acele vremuri
(1658) stă pustiită, periferia însă este bine construită. Este un oraş dichisit şi
dezvoltat."
Dezvoltarea oraşului, întreruptă de desele atacuri devastatoare,
însoţite de incendii, epidemii (ciumă, holeră), inundaţii sau secetă, se va
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dinamiza după retragerea turcilor (1692) impunând o nouă configuraţie
stradală şi instituţională precisă, cu repere politice, economice, religioase şi
administrative.
Devastatorul incendiu din 17 aprilie 1847 afectează patru cincimi
din casele oraşului. Începe reconstrucţia oraşului pe trame stradale,
rectangulare, complect noii, trame stradale ce converg spre - Piaţa Libertăţii
- Toldi ter - Piaţa Unirii, o piaţă dreptunghiulară, cu un fond construit şi o
reţea puternic individualizată ca traseu şi scară arhitecturală, ce concentrează
cele trei funcţii, administrativă, politică şi religioasă (Fig. 2, Fig. 3).
Reconstruirea edificiilor va purta amprenta diferitelor stiluri
;irhitecturale înserate în decursul timpului, diversificând imaginea urbană a
zonei centrale amplificată şi de expresia plastică a faţadelor.
Comunitatea salontană, formată din maghiari, români, evrei,
macedoneni etc., Consiliu Comunal, vor contribui decisiv la modernizarea
vieţii societăţii prin programe edilitare foarte pertinente. Încă din 1839,
conducerea oraşului, pentru a sprijinii construcţia de case sănătoase pune
în funcţie două cuptoare de ardere a cărăm idei şi ţiglei. Se construiesc clădiri
noi în locul celor existente din lemn, chirpici şi acoperiş de paie, obligatoriu
din cărămidă, aliniate la stradă, cu regim de înălţime P+ 1, mobilate cu spaţii
comerciale la parter, prevăzute obligatoriu cu trotuare, din scândură de lemn
şi podeţe la fiecare imobil. Între 1853-1854 este refăcută Biserica Reformată,
care a suferit pagube mari în urma incendiului devastator din 1847, după
proiectul arhitectului Szasz Jozsef, în 1899 este renovat Donjonul, de arhitect
(1868-1918) Gyalus Laszlo, intrarea fiind orientată spre Piaţa Libertăţii.
Clădirile, în plan, ocupă frontul dinspre stradă, eventual cu o latură
perpenrlir:ulară pe parcelă (Hotel Korona, Palatul Arany), în formă de U
(Primăria) sau E (Şcoala Reformată), cu structură de rezistenţă din cărămidă
portantă, cu bolţi la subsol şi parter şi planşee de lemn la etaj, îmbogăţite cu
elemente stilistice renascentiste sau baroce, balustrade, pilaştri, statui care
încoronează acoperişul, profilaturi bogate, arcuri în plin cintru, ferestre
surmontate de frontoane, într-un cuvânt o tendinţă eclectică în paralel cu
mijloace de expresie şi conturare a limbajului de viziune 1900, aceasta este
nota dominantă a arhitecturii din Piaţa Libertăţii.
O problemă esenţială a comunităţi este pavarea şi asfaltarea străzilor,
într-un oraş de câmpie, în care populaţia se confruntă cu doi duşmani
redutabili, vara - praful, iarna-noroiul. În vederea întreţinerii drumurilor,
introduce taxa de pavare, pentru orice vehicul ce
Consiliul romunal
tranzitează oraşul. Se pietruieşte str. Republicii - Nagy utca, - Regele
Ferdinand, parte componentă a şoselei ce o leagă de Arad şi Oradea,
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începută încă din 1821, străzile Primăriei, Şcolii, Gării, Piaţa Libertăţii pentru
ca în 1895 esplanada, cât şi trotuarele să fie asfaltate.
Dominată de două verticale, Donjonul (azi Muzeul Memorial Arany
Janos), cap de perspectivă pentru str. Republicii şi turnul Bisericii Reformate
în colţul de sud-vest, Piaţa Libertăţii, cunoaşte o spectaculoasă dezvoltare
între sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XX-iea, având
fronturi de clădiri caracteristice perioadelor respective, clădiri cu valoare
arhitecturală şi care prin calitatea lor estetică funcţională şi constructivă nP
oferă imaginea unui ansamblu bine definit (Fig. 4, Fig. 5).
Acest ansamblu arhitectonic, element urban dominant al Salontei,
locul de întâlnire a locuitorilor în decursul istoriei, înzestrat cu edificii cu
destinaţiei publică sau locuire, construite în stil clasic, eclectic, neoclasic,
secession sau nearomânesc, Donjon 1636, Biserica Reformată 1750,
Primăria 1906, Casa Roth Armin 1910, Hotel Korona 1910, Palatul Arany
1912, Biserica Ortodoxă 1936, clădiri cu valoare arhitecturală şi ambientală,
care chiar dacă sunt mai reduse ca dimensiuni sunt proporţionale şi expresive
(Fig. 6). Preocupaţi de amenajarea şi înfrumuseţarea oraşului, edilii
amplasează pe prima fântână arteziană forată în 1890-1891 de Zsigmondy
Bela, statuia în bronz, "Femeia cu urcior" un ansamblu de sculptură
decorativă reprezentativ pentru Arta 1900 (Fig. 7).
Parcul, cu vegetaţia nP arbori şi arbuşti de la începutul secolului al
XX-iea, cu mobilier urban şi lucrări de artă decorativă, statuia lui Kossuth
Lajos, lucrarea a sculptorului T6th Andras (1858-?), înscrisă pe Lista
Monumentelor Istorice - BH - li - m - B - 1242, statuia poetului naţional
Arany Janos, a principelui Bocskai Istvan, întemeietorul localităţii, statui ale
personalităţilor din Salonta, aparţinând unor artişti plastici şi contemporani,
prin calitatea lor estetică întregesc valoarea ansamblului.

DONJON - 1636
Sfârşitul sec. XVI găseşte satul Salonta în fierberea caracteristică
Transilvaniei din această perioadă. Ştefan Bocskay principele Ardealului,
ridică din starea de iobăgie, 300 de haiduci (lefegii), împroprietăriţi prin
documente şi peceţi, pe un areal distrus de turci. Despre data construcţie,
scopul precis al acesteia, nu sunt date atestate documentar. În schimb
descrierea cronicarului ardelean, Ioan Szalârdi, în Cronica de Jale, a victoria
principelui Gheorghe Râk6czy, împotriva paşei de la Buda, la Salonta, este
cea mai veche informaţie.
Construcţie tipică arhitecturii fortificate medievale, reprezentată de
un turn masiv, de secţiune pătrată cu dimensiunea de 9 ,60 / 9 ,60, la nivelul
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parterului, etajului 1 şi 2, pentru ca din dreptul etajului 3, dimensiunea să
fie de 8,92 / 8,92 m (Fig. 8). Masivitatea donjonului, înalt de 39 m, asigură
apărarea cetăţii, de eventualele primejdii. La primele două nivele, în cele
patru colţuri, turnul, este întărit de contraforţi. La parter, etajul I, etajul li
există câte un gol (85/160 cm, 85/85 cm, 60/80 cm), la etajul III, pe fiecare
latură sunt două goluri (45/45 cm), iar la etajul IV patru goluri (0,95/1,60
m). Legătura dintre nivele, se realizează cu o scară de lemn, cu una sau
două rampe, în funcţie de înălţime (Fig. 9).
În forma actuală, turnul a fost renovat în august 1899, după cum
rezultă din inscripţia din dreapta intrării, nerespectând configuraţia iniţială,
de Societatea memorială „Arany", după proiectul arhitectului Gyalus Laszlo,
inaugurându-se Muzeul memorial „Arany Janos". Din iniţiativa directorului
Muzeului Naţional din Ungaria, Szalay lmre, intrarea din nord, este mutată
în partea de vest a donjonului şi orientată spre Piaţa Libertăţii. Ornamentaţia,
în stil clasicizant a noului portal aparţine lui Strobl Alajos (1856-1926). În
cadru festiv, la 15 septembrie 1907, se dezveleşte statuia Arany Janos, lucrare
a sculptorului Kolozsvari Szeszak Ferenc (Fig. 10).
BISERICA REFORMATĂ 1693; 1750-1755; 1853-1854; 1865; arh.
Szasz J6zsef; ŞCOALA REFORMATĂ 1847

Reforma, găseşte teren prielnic în Salonta şi zonele învecinate, atât
cât şi familia nobiliară Toldi, adoptă calvinismul, învăţătură
răspândită încă din 1550, de Krist6f Lippai. Instrumentele de bază în
răspândirea ideilor reformei, biserica, atestată documentar în 1637, prin
predică şi şcoala, atestată în 1639, prin organizarea învăţământului secundar,
pun bazele instrucţiei populare, emanciparea elementului laic şi câştigarea
unui număr mare de adepţi. Vechea biserică de lemn, nu mai corespunde,
credincioşii reformaţi strâng fonduri pentru o nouă biserică. Pe
amplasamentul actual, în faţa Şcolii reformate, se construieşte între 17501755, o biserică de cărămidă, înconjurată de un zid-fortificat, cu patru turnuri,
demolat la mijlocul secolului XIX. Orologiul din turn, confecţionat la
Debrefin, montat în 1757, este donaţie a comercianţilor macedonieni.
Incendiul devastator din 1847, care afectează patru cincimi din casele
oraşului, provoacă pagube mari şi la clădirea bisericii, singura care nu este
afectată, este clădirea şcolii. Între 1853-1854, se consolidează elementele
structurale şi se aduc modificări de arh. Szasz J6zsef, proiectantul Bisericii
reformate Oradea - Oraşul Nou. Se montează noile clopote şi orologiul,
iar la 1O septembrie 1856, orga, cu 24 elemente, lucrare a lui J6mis Istvan,
din Oradea. Sub îndrumarea arh. Nussbaum din Gyula, se reconstruieşte
populaţia
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zidul dinspre răsărit şi pilaştrii, fiind adusă la forma şi aspectul actual (Fig.
11 ).
Biserica reformată, este o clădire, cu plan rectangular, de tip sală,
fără sanctuar, cu dimensiunea de 39,80 m / 15,50 m, împărţită în 7 travei,
aproximativ egale. Ultima travee, la nivelul parterului, asigură accesul la
cor, care înconjoară sala pe trei laturi, mărindu-i capacitatea (1 OOO locuri)
şi la orgă (cafas). Interiorul, este acoperit cu un planşeu drept, tip „oglindă,
întreaga suprafaţă a tavanului este adâncită faţă de conturul ei. Planşeul
intermediar al corului, situat la cota de +3,50 m, faţă de pardoseala parterului,
este înclinat pentru vizibilitate (fig. 12).
Faţadele sunt tratate în manieră clasicistă, dimensiunea exterioară a
bisericii este de 50,20 m / 18,20 m. Faţada principală, este împărţită în trei
axe verticale, flancate de patru pilaştri cu capitele ionice. Pe verticală,
traveele laterale, sunt împărţite în două registre, primul până la nivelul
cornişei navei, flancate de pilaştrii cu capitele dorice, al doilea registru, este
un fronton înalt, până la zona de întâlnire a pantelor acoperişului navei, cu
lateralele turnului, străpuns de o fereastră rotundă. Turnul - clopotniţă este
împărţit în două registre distincte. Primul registru, încadrat de pilaştrii cu
capitele ionice (Fig. 1 3), se termină, la cota de 26,60 m, cu un belvedere,
cu balustradă metalică, folosit ca punct de observaţie şi alarmare în caz de
incendiu.
Ultimul registru, mai îngust, 5,60 m / 5,60 m, încadrat cu pilaştrii
c.Juuli, cu capitele compozite, are montat orologiul, cu câte un cadran pe
fiecare latură. Fiecare registru este străpuns de ferestre duble în segment de
arc. De la cota de 35 m începe şarpanta de lemn în patru ape, a acoperişului
turnului, terminat la 41 m cu un steag, având inscripţia 1760 şi steaua,
semn al bisericilor calvine. Faţada laterală este divizată în 7 axe, flancate de
pilaştrii, cu capitel doric, cu câte o fereastră şi ancadramente semicirculare,
având acces pe fiecare din cele patru laturi.
Şcoala reformată, clădire de colţ, cu plan general în „E" cu laturile
egale, cu două curţi interioare, cu regim de înălţime, subsol, parter şi un
nivel. Ansamblul holului şi casei scării, sunt relativ sobre, la dreapta şi stânga
se deschid coridoare, cu tavane drepte, cu ferestre spre curtea interioară şi
acces spre sălile de clasă. Faţada principală, orientată spre Biserica reformată,
este divizată în 9 axe, rezalitul central are trei axe, delimitate de pilaştrii, cu
capiteluri ionice (Fig. 14). Ferestrele au formă rectangulară, cu excepţia celor
de la etajul I din rezalitul central, care sunt semicirculare. Faţadele laterale
sunt împărţite în trei travee egale.
Monumentalitatea, sobrietatea şi echilibrul, redat prin compoziţia
spaţială vastă, dar ordonată, simetrică şi proporţională, cu un vocabular
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decorativ redus la pilaştrii cu capitele ionice sau compozite, care divizează
faţadele în travee, ancadramente cu puţine profile, la ferestre, înscriu
ansamblul în stilul clasicist.

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ „REGELE SFÂNTUL ŞTEFAN" 1875-1876, arh. Knapp Ferenc
Într-un oraş cu o populaţie majoritar reformată, renaşterea bisericii
catolice are loc abia la începutul sec. XIX. Cu toate că numărul credincioşilor,
era toarte mic, la o populaţie de 9640 de locuitori în 1835, adepţii cultului
catolic în 1840 este de 8, comunitataea începe să se organizeze,
desfăşurându-şi slujbele religioase în clădirea şcolii. În vecinătatea şcolii
Lipovniczky Istvan, episcopul romano-catolic de Oradea, în 1870 cumpără
teren necesar construirii bisericii, finanţând şi cheltuielile construcţiei.
Construirea bisericii, începe în 1875, după JJroiectul arh. Knapp Ferenc,
proiectantul Colegiului Naţional "Emanuil Gojdu" Oradea, sfinţită la 20
august 1876, într-un cadru festiv, cu hramul „Sfântul Ştefan"(Fig. 15).
Biserica romano-catolică, este o clădire cu plan rectangular, de tip
sală, cu sanctuar, cu dimensiunea de 31, 20m/11, 25m împărţită în cinci
travei egale. Deasupra pronaosului boltit în cruce, se înalţă tribuna pentru
orgă (Wegenstein Lipot es fia, Timişoara, 1928) cu o adâncime de 3,50 m.
Nava de 19,30 m pe 9,65 m se continua cu o absidă trapezoidală de 6, 1Om
pe 5,65 m acoperită cu o calotă sferică şi sacristia. Tabloul din altar Sf.
Ştefan oferă coroana Sfintei Fecioare, 1876, este lucrarea pictorului orădean
Szamossy Elck, iar vitraliile, cu decor geometric si elemente vegetale ce au
plasate într-o formă neogotica de rozetă imaginea simbolică a Sfintelor
Sacramente, executate la sfârşitul secolului al XIX-iea aparţin Institutului de
pictură vitralii, Budapesta. Interiorul este acoperit cu un planşeu drept tip
oglindă (Fig. 16).
La exterior biserica prezintă aceeaşi simplitate - pilaştrii plaţi
încadrează ferestre semicirculare la partea superioară. Turnul de 4,40 m/
4,40 m cu o înalţime de 26 m, este racordat la navă prin intermediul unor
suprafeţe curbe şi are 3 niveluri de retrageri succesive, specifice barocului
târziu.

PRIMĂRIE; 1906-1907, arh. Szekely Laszlo
La intersecţia str3zii Înfrăprii ~i ?colii într-o clădire improprie a
funcţionat Primăria până în 17 aprilie 1847, când un incendiu devastator

distruge oraşul. Pradă incendiului cade primăria şi arhiva acesteia.
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se mută în clădirea şcolii şi în spaţiile oferite de
Uniunea Casino până 1854, când ocupă actualul amplasament într-o clădire
parter, respectiv Casa F6nagy.
Desfăşurându-şi activitatea timp de peste două secole într-un spaţiu
care nu corespunde pretenţiilor oraşului, devine tot mai stringentă
construirea unui nou sediu. Consiliul local lansează concurs pentru
proiectarea clădirii. Au fost depuse cinci proiecte, rezultatul concursului
fiind publicat în ziarul local Szalontai Lapok nr.28, 1905, respectiv premiul
I. Szekely Laszlo, li. Komor Marcel! şi Jakab Dezs6, III. Toaso Pal.
S-a optat pentru proiectul arh. Szekely Laszlo (1877 - 1934), născut
la Salonta, proiectantul Gimnaziului Superior 1908 şi a Abatorului 1912.
Format la Budapesta, arh. Szekely Laszlo, proiectant şi arhitect şef al oraşului
Timişoara, prin orientarea stilistică aparte, prin fecunditatea operei sale, şi
a asigurat o poziţie de referinţă în istoria arhitecturii. Anul 1906 debutează
sub semnul aniversării a 300 de ani de la întemeierea oraşului, an aniversar
în care se pune piatra de temelie a noului sediu administrativ, respectiv 6
august 1906, prin demolarea casei F6nagy. Construcţia a fost realizată de
Societatea Antreprenorilor budapestani Weisz Dezs6 şi Szilard Lajos şi
subantreprenor Nagy J6zsef din Salonta, este terminată la 1 septembrie
1907, fiind o construcţie ce domină spaţiul din jur şi în acelaşi timp
reprezentativă pentru funcţia sa specifică, adică autoritatea administrativă
locală (Fig. 17).
Prima şedinţă a deputaţilor s-a pnut la 26 septembrie, ocazie cu
care au fost dezvelite tablourile reprezentând pe principele Bocskai Istvan întemeietorul oraşului şi a poetului naţional Arany Janos, semnate de Eder
Gyula, comandate de consiliul deputaţilor în 1906 pentru sala festivă,
îndepărtate în 1920.
Clădire de colţ, cu plan general în „U", cu laturile inegale, cu o
curte interioară, cu regim de înălţime subsol înalt, parter şi un nivel, cu
acces pe două laturi. Ocupând două fronturi de stradă, s-a permis dispunerea
faţadei pc trei laturi, dintre care cea principală este la 45° faţă de aliniamentul
străzii. Cele trei faţade sunt supra înălţate de un fronton triunghiular şi câte
un atic, din interiorul căruia se ridică un turn ce se termină cu o fleşă (Fig.
18).
Valoarea suprafeţei arhitecturale, monumentalitatea faţadei
principale, practic pusă în evidenţă de ferestrele mari, cu panouri decorative
repartizate sub sohlbank, de balconul deasupra intrării principale, cu o
feronerie ornamentală de inspiraţie florală, reliefuri de o frumoasă ţinută
grafică, şi bine acordate cu compoziţia de ansamblu. Frontoane triunghiulare,
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aticul repetat, turnuri, fleşe, arcade trilobate, cei doi lei, panouri decorative,
lasă impresia unei fortificaţii medievale.
Faţadele secundare sunt mai modeste, cu un ritm constant de plin
şi gol al ferestrelor subţiri, cu închidere boltită, cu panouri decorative, de
flori stilizate, palmete şi frunze, reluând simplificat decoraţia faţadei
principale.
Monumentalitatea celor două scări, care asigură accesul la etaj, este
accentuată de balustradele din fier forjat, liber desfăşurate, cu o linie sinuoasă,
care modelează forme uşoare, alungite, subţiri şi elegante, în care armătura
ornamentală, de inspiraţie vegetală, realizează sinteza dintre arhitectură şi
accesorii (Fig. 19, Fig. 20).
Ansamblul holului şi a casei scării sunt relativ sobre, motivul
triunghiului este reluat, alcătuind un joc subtil de repetiţii acumulative. La
dreapta şi stânga se deschid coridoare cu tavane drepte, cu ferestre spre
curtea interioară şi acces spre toate încăperile. Sala festivă, respectiv sala
de şedinţă obligatorie în programa spaţiilor publice aflată deasupra holului
la etajul I, pe înălţimea a două nivele, oferă un ansamblu ornamental clar
conturat de grafismul liniei, modelând reliefuri florale şi vegetale. Accesul
la balconul sălii festive este asigurat de o scară de lemn, cu o reţea decorativă
formată dintr-o succesiune de linii, soluţia decorativă aleasă, îmbinând
armonios floralul cu geometricul.
Repertoriul decorativ defineşte stilistic edificiul, soluţia aleasă fiind
o sinteză între ornament şi formă, prin asocierea elementelor romanice,
gotice, motive geometrice clasicizante, scutul-stemă, brâu torsadă, care
separă registrul bosajelor parterului, de nivelul etajului, pilaştri adosaţi
rPrf•tPh1i ,;uf' marc:hează golurile, cu universul vegetal şi floral renascentist,
pun în valoare o suprafaţă arhitecturală emblematică. Ea stă sub semnul
eclectismului istoricist în paralel cu mijloace de expresie şi conturarea
limbajul~i de viziune 1900, cu puternice influenţe Jugendstil.

LICEUL TEORETIC - 1909, arh. Szekely Laszlo
Numărul crescut al elevilor care îşi desfăşurau procesul de instrucţie
în sălile şcolii reformate nu mai corespundea, comunitatea locală, încă din
1903, solicită construirea unui nou local de şcoală. Printr-un contract încheiat
între Primăria Salonta, care donează terenul şi suma de 100.000 de coroane,
şi Ministerul Instrucţiei din Rudarpc;ta, c:ar<> suhvenţionează anual cu 17.000
de coroane, procesul de învăţământ, într-un cadru festiv la 26 august 1908
se pune piatra de temelie a gimnaziului superior.
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Functionează ca liceu maghiar până în 1919, când este preluat de
l
Directoratul lnvăţământului din Cluj. ln 1932, Liceul Superior se transformă
în gimnaziu cu patru clase.
Retrasă faţă de strada Republicii, având plan în formă de E, clădirea
are regim de subsol, parter şi etaj. Configuraţia ansamblului faţadei principale
este simetrică, împărţită în trei zone (Fig. 21 ). Zona centrală, are parterul
evazat terminat cu un fronton ornamentat şi detaşat de faţadă sub forma
unei construcţii aparte (Fig. 18), 5 ferestre mari cu ancadramente clasicizante,
un fronton -atic trilobat, foarte înalt, cu o fereastră trigeminată, mărginită de
elemente decorative de factură eclectică, cu trimiteri stilistice la romanicul
târziu.
În spatele frontonului atic se ridică o şarpantă turn foarte înaltă, care
acoperă zona centrală şi se termină cu două fleşe (Fig. 22). Legătura cu cele
două zone de colţ ale faţadei principale, sunt rezolvate simplu cu patru
ferestre dreptunghiulare, ce se termină cu un fronton înalt asemănător celui
central. Faţadele laterale nu au etaje, în corpul din dreapta se află sala de
sport (27/12 m) cu cinci perechi de ferestre lungi terminate semicircular.
Clădirea are două case a scării şi patru accese. Intrarea principală,
accentuată de pilaştri, se realizează printr-o uşă înaltă, cu două canate,
parţial din lemn, sticlă opacă şi feronarie, cu goluri semicirculare vitrate
tratate unitar. Vestibulul, înfrumuseţat de o uşă mare din lemn şi sticlă, asigură
accesul în holul central, din care se deschid coridoare la dreapta şi la stânga,
cu tavane drepte cu ferestre spre curte şi acces spre sălile de clasă, sala
profesorală, direcţiunea, biblioteca şi sala festivă. Holul amplu, cu o scară
monumentală de marmură cu balustradă de fier forjat, cu reţea decorativă
cu motive geometrice, de bună ţinută stilistică şi care traversează edificiul
pe toată verticala, asigură acestei zone sobrietate şi robusteţe (Fig. 23).
Prin volumetria clădirii şi a acoperişului , prin masivitatea
construcţiei, prin utilizarea formelor sculpturale, cu o decoraţie aplatizată,
înscrie clădirea gimnaziului în stilul secessionului vienez, parcurgând
tranziţia de la limbajul eclectic spre o esenţializare şi simplificare a formelor
şi decorurilor, în sensul respectului pentru funcţionalitate.
A

HOTEL CENTRAL - 191 O, Nagy J6zsef

Familia Ellmann, cumpără parcelele din zona centrală a oraşului,
construind, pe actualul amplasament, o clădire cu un etaj, hotel şi restaurant,
aici desfăşurându-se, reprezentaţii artistice, conferinţe sau baluri. În 1905,
se generalizează proiectarea filmului mut, în sala restaurantului, cu ajutorul
generatorului de curent (al doilea în Salonta), care folosea şi la iluminarea
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locaţiei. Realizând valoarea proprietăţii, respectiv zona centrală şi
posibilităţile sale materiale mai consistente, ca expresie a noului sau statut,

Ellmann Lajos, demolează clădirea în 191 O, inaugurând în decembrie, acelaşi
an, Hotelul Central, lucrare a cunoscutului meşter local Nagy J6zsef.
Edificiul, cu două etaje, care dispune de 24 de camere, două
restaurante, cafenea, sală de spectacol cu 500 locuri (gazda Congresului
Internaţional al Femeilor, 1913), îmbracă haina stilului în vogă, Art Nouveau.
Clădirea în formă de L, cu regim de construcţie, parter şi două etaje,
faţada principală, orientată spre Piaţa Libertăţii, parter şi un etaj, în cealaltă
jumătate (Fig. 24). Elevaţia faţadei principale împărţită în trei traveei, dă
impresia de simetrie, beneficiind de puţine ornamente. Traveea centrală
terminată cu un atic, are câte trei ferestre, cea din mijloc, fiind mai îngustă,
şi un balcon rotund, cu balustradă cu decoraţie florală. Traveele laterale au
câte o fereastră mare, cele de la etajul unu curbe, iar cele de al etajul doi,
cu marginile teşite şi prevăzute cu balcoane. La parter cele patru ferestre,
terminate cu arce în plin centru, asigură accesul la restaurant şi la hotel.
Zona de hotel este structurată cu dublu tract, cu un coridor central şi camere
de cazare pe ambele laturi. Suprafeţele sunt combinaţii de tencuieli netede
şi rugoase, alternând cu panouri dreptunghiulare cu o broderie de decoraţii
vegetale şi florale, motive de tije şi flori stilizate, ce se regăsesc şi în feroneria
balcoanelor puse în valoare de linie, o linie flexibilă, elegantă şi ritmică,
atât de caracteristică stilului Art Nouveau.
Clădirea din spate, se compune dintr-o zonă de acces, la sala de
spectacole (L 25 m, I 9 m şi scena 9.20 m) şi încăperile adiacente.
Situat în zona centrală, foarte aproape de parc, edificiul prin detaliile
arhitecturale, respectiv tratarea ancadramentelor, rel iefuri le de faţadă,
elementele decorative ce se regăsesc în grafica grilajelor şi parapetului de
la balcoane, poate fi definit ca stil Art Nouveau.
CASA ROTH ARMIN-1910, arh. Komor Marcell şi arh. Jakab Dezs6

m

Clădire de colţ, cu plan general în „L", cu regim de înălţime, subsol,
parter, etaj, care în zona de intersecţie cu Str. Moldovei se continuă cu o
aripă, subsol şi parter (Fig. 25).
Faţada principală, împărţită în trei travei de pilaştrii din tencuială,
cu deschideri mari (uşi şi vitrine) la parter şi mici la etaj, terminate
semicircular, cu ancadramente, subliniate de chenare cu o ornamentaţie
vegetală, vrejuri simpli, cu o textură foarte fină, elegantă, dominată de linie.
Aticul ondulat, este subliniat de cornişă, cu o linie sinusoidală, dinamică,
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mai puţin adâncă, cu profile triple, ce se termină cu un şir de olane, decorate
cu butoni.
Echilibrul dintre toate elementele câmpurilor decorative, bidimensionalismul, ce nu sparge peretele faţadei, ritmicitatea şi verticalitatea axelor,
conferă faţadei, caracteristicile stilistice ale secessionului de viziune
curbilinie. Faţada secundară, împărţită în două travei inegale, prima travee,
identică cu cele de pe faţada principală, cu excepţia deschiderilor, care
sunt oarbe, se continuă cu o zonă de parter. Împărţită în trei travei egale, o
travee îngustă, cu un acces marcat curbiliniu în zona aticului şi o ultimă
travee mai lată, faţada se individualizează prin ritmul dat de ferestrele din
trei părţi, cu deschidere în arc de cerc (Fig. 26).
Traseul ondulatoriu, linia exclusiv sinusoidală, repertoriul decoraţiei,
o încadrează în faza curbilinie şi ornamentală a secessionului.
Participarea arhitecţilor Komor Marcell şi Jakab Dezs6, la concursul
pentru proiectarea clădirii Primăriei din Salonta (1905) şi comparând această
construcţie, cu Palatul Adorjan din Oradea, Str. Patrioţilor 4-6, găsim o
înrudire de viziune, îndreptăţindu-ne să presupunem că le aparţine (Fig. 27,
Fig. 28). Desenul, uşor şi plin de vervă a coronamentului festonat, cu arcele
sinusoidei mai puţin adânci, cu un profil lin, şerpuit, ordonarea firească a
golurilor, raportul plin şi gol, acoperişul cu coamă înaltă, contribuţia
decoraţiei la tratarea plastică a clădirii, având la bază valoarea liniei, puterea
organică a plantei, îmbinată cu structura arhitecturală, sunt influenţe
expresive ale anului 1900, pe care le descifrăm în lucrările arhitecţilor
budapestani, Komor Marcell şi Jakab Dezs6.
PALATUL ARANY (BIBLIOTECA ORĂSENEASCĂ) -1912, arh.
Czigler Gyozo, arh. Dvorak Ede
În vecinătatea Donjonului care găzduieşte Muzeul memorial „Arany
Janos", Asociaţia Culturală „Arany Janos" achiziţionează terenul şi
construieşte palatul în octombrie 1912, antreprenor este Nagy J6zsef,
restauratorul turnului (Fig. 29).
Clădire, cu plan general în „L", cu latura mică spre stradă, latura
mare fiind un calcan spre parcela vecină, două faţade spre Donjon, cu regim
de înălţime parter şi un nivel, acces din curtea interioară. Pentru o mai bună
luminare a spa\iilur, la elaj s-d uedt curte interioară. Faţada principală, este
ritmată de 5 ferestre mari la parter, cărora le corespunde la etaj, câte o
fereastră cu ancadramente de coloană angajată, fronton semicircular repetativ
şi cu panouri decorative sub sohlbank. În traveea centrală, un balcon cu
balustradă de fier, cu armătură ornamentală de inspiraţie vegetală ce se reia
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la scara de acces la etaj. Bowindou de pe colţ, se termină cu un coif
bulbar neobaroc. Acoperişul înalt, cu ruptură de pantă, arc trei luminatoare
rotunde (Fig. 30).
Palatul Arany, cu o opţiune clară în favoarea formelor aplatizate, cu
o volumetrie bine demarcată şi o decoraţie fără ostentaţie, este o construcţie,
care îmbină cerinţele funcţionale ale instituţiei publice, cu forme de
reprezentare a Art Nouveau - lui.

POLICLINICĂ - 1911-1914, arh. Hidi Z.
Situată

la intersecţia unor importante drumuri comerciale, Salonta,
cunoaşte o dezvoltare economică şi socială favorabilă. Creşterea numărului
populaţiei, (14.311 locuitori) stabilirea în oraş a unor comercianţi funcţionari
puiblici sau intelectuali, fără posibilităţi de cazare îl determină pe meşterul
croitor Nagy Gyula, să demoleze în 1910 casa parter pe care o deţine în
centrul urbei. Noua clădire, construită prin credit bancar, este gândită pentru
spaţii comerciale şi apartamente de închiriat.
Clădire situată pe terenul flancat de strada Republicii, strada
Sindicatelor şi Biserica romano- catolică Sf. Ştefan, se compune din trei
aripi, două urmăresc aliniamentul stradal, cu o planimetri în formă de Ucu
regim de înălţime subsol, parter, două nivele, şi cu un singur acces.
O prezenţă arhitectonică cu un repertoriu plastic a stilului 1900,
domină linia de front a străzii Republicii (Fig. 31 ). Faţada are o compoziţie
bazată pe trei axe care corespund cu cele trei nivele ale clădirii, ritmată de
lisene, ce se termină cu panouri dreptunghiulare - cap de femeie- realizate
din mulaj cu funcţie pur decorativă (Fig. 32).
Forma şi dimensiunile ferestrelor sunt variate în fiecare registru.
Deschiderile de la etajul li sunt mari cu laturile teşite, cu panouri decorative
- baluştrii şi godron - repartizate sub sohlbank, cu ancadramente profilate
din tencuială, încadrate într-un panotaj retras în trepte, care se închide cu
un cartuş.
Faţada spre biserica romano- catolică., are două bowindouri, care
se termină cu un turn zvelt, zona centrală ieşită în consolă se termină cu
două frontoane înalte legate între ele (Fig. 33).
Decroşeuri, bowindouri, turnuri, cele două frontoane, forma variată
a deschiderilor, decoruri din stucatură şi fier forjat foarte cumpătate, ne
trimit la două imobile de raport stil 1900 din Oradea, palatul Darvasy (191 O)
şi palatul Moscovitz (1905) aparţinând arhitectului Riman6czy Kalman junior
(Fig. 34, Fig. 35). Aceste analogii, ne determină să credem că proiectul chiar
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dacă

nu a aparţinut arhitectului orădean Riman6czy Kâlmân junior, a fost
de inspiraţie.
Clădirea ilustrează o variantă locală a noului stil european în vogă,
stil 1900, atât prin compunerea volumelor, a colţurilor rotunjite cât şi a
decoraţiei în stuc şi feroneria balustradelor.
sursă
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SALONTA ARCHITECTURAL REPERTOIRE

abstract

Documentary certified in 1332, Salonta is structured round the lost
fortress - a historical nucleus of the city, at the crossing of old comercial
roads, which used to connect it to the fortress of Oradea, Arad and the
region of Beiuş. The growth of the city was interrupted by the oftendevastating attacks that caused fires, epidemies or floods, but continued
after the setting free of the Ottoman ruling on S1h of July 1692, which had
been lasted for 44 years. A new and precise road and institutional
configurat ion, politica I, economica!, religious and administrative categories
marked thc progrcss of the cities in the spccified geographical area. The
Turk traveller, Evlia Celebi describes the "Fortress of Salonta from those days
(1658) laying waste, though its perifery is well built. lt is a beauish and
developed city." The devastating fire from the 17th of April 1847, affected
faur fifths of the city's houses.
The restoration of the city starts on a completely ncw road structure
with an already built background and a strongly individualised network, as
route and architectural scale. New houses replaced the old ones, belonging
to the peasants. They were made of bricks, had a height regime of P+ 1 and
stores at the ground floor. The economic growth of the end of the 19 th century
and the beginning of the next one is emphasized by the stilistic novelty of
the achitecture, the imposing front parts of rich architectural value. This
was proved by their esthetic, functional and construvctive quality, that created
in the same time the image of well-defined ansamble.
By the middle of the l 81h century, the Liberty Square reached a
spectacular development, that brought together various valuable architectural
styles like the classical, eclectic, neoclassic and secession: the Donjon (1636),
the Protestant Church (1906), the Roth Armin House, the City Hotel (191 O),
the Library ( 1912), the Orthodox Church (1936). This will be the nucleus
around which a new urban planning of the central area will be considered
in the spirit of a rigorous modern outlook and in accordance with the
chronological and stylistic updating to the 1900 architecture.
Thc City Hall (1906), the Theoretical High School (1906), the Arany
Palace (City Library - 1912 underline the architectural surfaces which stil!
lay under the sign of the historical eclecticism, parallel with the means of
expression and the contours of the 1 900 languagc vision, with strong
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Jugendstil accents. Roth Armin House, Central Hotel (191 O), and the
Polyclinic (1911), are representative buildings for the curvilinear style.
Furnished with edifices of public and inhabitance destination, even
if more reduced in their dimensions, they are well balanced and expressive,
making up an urban ensemble representative and relatively wel I preserved.
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Fig. 3 Piaţa Toldi - Piaţa Libertăţii

Fig. 4 Donjon

Fig. 5 Biserica reformată

Fig. 6 Piaţa Libertăţii
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Fig. 7 Femeia cu ulcio r

Fig. 8 Donjon

Fig. 9 Scara de acces

Fi g. 1O Portal

Fi g. 11 Bis ri ca reformată - vedere de ansamb lu
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Fig. 12 Şcoala Reformată

Fig. 13 Biserica romano-catolică
"Rege le Sfântul Ştefan"

Fig. 14 Biserica romano-catolică
"Regele Sf. Ştefan" - interior

Fig. 15 Primăria - vedere de
ansamblu

Fig. 1 6 Pr i m ă ri a - turn cu fle şă

Fig. 1 7 Scara de onoare
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Fig. 18 Detaliu
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Fig. 19 Liceul teoretic - vedere
de ansamb lu
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Fig. 20 Liceul teoretic - accesu l
principal

Fig. 21 Liceul teoretic - vedere
şarpantă turn

Fig. 22 Scara de onoare

Fig. 23 Hotel Central
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Fig. 24 Casa Roth Armin vedere de ansamblu

Fig. 25 Casa Roth Armin - faţada

Fig. 26 Pa latu l Adorjan - Oradea

Fig. 27 Palatu l Adorjan - deta liu

Fig. 28 Pa latul Arany - vedere de
ansambl u

p r incipa l ă

laterală

Fig. 29 Palatu l! Arany - faţada
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Fig. 31 Policlinică - detaliu

Fig. 30 Detaliu

faţada principală

Fig. 32 Puliclinici:l - fap:1uc:1

Fig. 33 Palatu l Darvasy - Oradea

laterală

Fig. 34 Palatul Moscovitz - Oradea
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