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Mint ismeretes, teljesen 
megújul a nagyszalontai 
Arany-palota, új kulturális 
központ létesül az Arany 
János Emlékmúzeumnak 
otthont adó Csonkatorony 
mellett található épületben. 
Patócs Júlia, az Arany János 
Művelődési Egyesület elnö-
ke arról beszélt lapunknak, 
hogyan haladnak a mun-
kálatok, mire bukkantak 
időközben.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ 

A z Arany-palotaként ismert, 
múlt század eleji épület 
felújítása, illetve kulturális 

központtá alakítása már több éve 
tervben volt. Először 2017-ben, 
a költőóriás születésének bicen-
tenáriuma alkalmából, az Arany 
János relikviáit összesítő gyűjte-
ménynek helyet adó Csonkato-
rony és az ott található emléktár-
gyak „újultak meg”, tavaly pedig 
sorra került az Arany-palota is. A 
munkálatok elvégzését a magyar 
kormány 180 millió forinttal fi -
nanszírozza.

Patócs Júlia, az Arany János Mű-
velődési Egyesület elnöke lapunk-
nak kiemelte, Nagyszalonta min-
dig büszke volt nagy költő „fi ára”, 
Arany Jánosra, így a település elöl-
járói már 1882 őszén, a temetésről 
hazafelé tartva megegyeztek ab-
ban, hogy a szülővárosnak köte-
lessége mindent megtenni a tárgyi 
és szellemi hagyaték megőrzése 
érdekében. 1894-ben megalakult 
az Arany János-emlékegyesület, 
mely néhány év alatt megvásárol-
ta a szülőház telkét, majd a Bihar 
megyei város emblematikus épü-
letét, a Csonkatornyot, később 
pedig a toronnyal szomszédos 
telket is, melyen bérházat építet-
tek, megteremtve ezzel a múzeum 
működését biztosító anyagi hátte-
ret. Az ötvenes években államosí-
tották az egyesület vagyonát, de a 
múzeum továbbra is látogatható 
volt. Az Arany-palotaként ismert 
bérház emeletén a városi könyvtár 
kapott helyet, földszintjén pedig 
üzlethelyiségeket alakítottak ki. 
Az 1989-es fordulatot követően az 
Arany-palota földszinti termeiben 
kép-, illetve műhelygaléria műkö-
dött. Az egyesület csak 2016-ban 
kapta vissza az épületet egy visz-
szaigénylési folyamat nyomán.

A felújítási munkálatok 2020 
januárjában kezdődtek, az akkori 
tervek szerint augusztusra remél-
ték az átadást. Patócs Júlia rámu-
tatott, a támogatás megítélésekor 
egyéves futamidővel számoltak, 
azonban a romániai bürokrácia 
útvesztőjén nem olyan egyszerű 
áthatolni, mint ahogy képzelték, 
így szinte egy évbe telt, mire az 
építési engedély a kezükbe került. 
Tavaly januárban, amikor elkez-
dődtek a munkálatok, azt remél-

ZENEI ESTEK HELYSZÍNÉNEK, KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÓTÉRNEK IS ALKALMAS LESZ AZ ÚJ NAGYSZALONTAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Nyár végére várható az Arany-palota átadása

A hónap végi műszaki átadást követően elkezdődik az Arany-palota épületének belső rendezése

 » „Értékes 
kötetekkel bővül 
az olvasnivalók 
sora: Dánielisz 
Endre, váro-
sunk 96 éves 
helytörténésze 
teljes könyvtárát 
felajánlotta egye-
sületünknek. 
Helytörténeti és 
nyelvészeti kin-
csek, lexikonok, 
szalontai szerzők 
művei vannak 
a gyűjtemény-
ben” – ismertette 
Patócs Júlia.

 » Az egyesület 
elnöke szerint 
bár igyekeznek 
alkalmazkodni a 
helyzethez, alap-
vetően hiszik, 
hogy „lesz még 
egyszer ünnep 
a világon”, 
visszatérnek a 
turisták, újra 
lesz közönség, 
és minőségi, 
„Arany-rangú” 
kulturális progra-
mokkal várhatják 
a látogatókat.

ték, hogy végre minden sínre került, 
de közbejöttek előre nem látható 
apróságok. A szervezet vezetője 
szerint öreg épületek esetében nem 
szokatlan, hogy menet közben kell 
újonnan felmerülő problémákat 
megoldani. A járványügyi megszo-
rítások miatt is volt késlekedés, a 
betegség nem kerülte el az épületen 
dolgozó munkacsoportokat sem.

Megújul, értékes kötetekkel 
bővül a könyvtár
„Most már az utolsó métereken já-
runk, a lépcsőházban, illetve az 
udvari munkálatok utáni helyreál-
lításnál tartunk. A műszaki átadás 
még e hónap végén megtörténik, 
ezt követően a belső rendezés kö-
vetkezik. Ünnepélyes átadót nyár 
végén szeretnénk tartani, bízunk 
abban, hogy akkorra a járványügyi 

helyzet is kedvezőbb lesz” – fogal-
mazott az egyesület elnöke. Az épü-
letben található városi könyvtár is 
megújul, illetve megújult, hiszen 
az intézménynek helyet adó szin-
ten már elkészültek a munkálatok. 
A termek felújításán kívül a beren-
dezést is kicserélték, a tűzvédel-
mi követelmények szerint immár 
fém polcrendszeren sorakoznak a 
kötetek. A könyvtár állományát is 
átvizsgálták, selejtezték azokat a 
köteteket, melyek már nem érték el 
azt a minőséget, ami elvárható egy 
könyvtári kiadványtól, de ez nem 
jelenti azt, hogy kevésbé változatos 
lenne a kínálat.

„Ugyanitt jegyezném meg, hogy 
értékes kötetekkel bővül az ol-
vasnivalók sora: Dánielisz Endre, 
városunk 96 éves helytörténésze 
teljes könyvtárát, dolgozószobá-
jának minden kincsét felajánlotta 

egyesületünknek. Mindez a könyv-
tár mellett kap helyet, s ott bárki 
olvashatja, tanulmányozhatja majd 
a köteteket. Helytörténeti és nyelvé-
szeti kincsek, lexikonok, szalontai 
szerzők művei vannak a gyűjte-
ményben, számos olyan kiadvány, 
melyből nincs a városban másik 
példány, magántulajdonban sem” – 
ismertette az elnök.

Visszatérés az „Arany rangú” 
programokhoz
Patócs Júliát arról is kérdeztük, hogy 
milyen volt egyesületük számára a 
tavalyi „járványos” év. Elmesélte, 
hogy sok rendezvényük elmaradt, 
kedvelt és megszokott programok, 
mint például a szentivánéji feszti-
vál, a karácsonyi vásár, de a rendez-
vény nélküli évet segített átvészelni 
a felújítás lehetőségének öröme. 

„Sok rendezvényt nem tudtunk 
megtartani, de közben láttuk, hogy 
termeink szépülnek, lehetőségeink 
gazdagodnak” – idézte fel az egye-
sületi vezető.

A tavalyi év folyamán próbáltak a 
közösségi médiában is jelen lenni, 
mintegy pótolni az offl  ine aktivi-
tást, így például szerveztek őszi me-
semondó és rajzversenyt is online. 
Patócs Júlia szerint bár igyekez-
nek alkalmazkodni a helyzethez, 
alapvetően hiszik, hogy „lesz még 
egyszer ünnep a világon”, vissza-
térnek a turisták, újra lesz közön-
ség, és minőségi, „Arany-rangú” 
kulturális programokkal várhatják 
a látogatókat.
 „Amikor újra be tudjuk lakni az 
Arany-palotát, birtokba vehetjük 
az új, száz férőhelyes konferen-
ciatermünket, előadóinkat saját 
vendégszobáinkban tudjuk majd 

elszállásolni. A manzárdon kialakí-
tott helyiségek akusztikája kis zenei 
estek rendezésére is lehetőséget ad 
majd. A földszinti galériában tágas 
kiállítási tér várja a képzőművésze-
ket, és kisebb termeink is lesznek 
stúdiófoglalkozások rendezésére” – 
mesélt a tervekről az egyesületveze-
tő. Hozzátette, közben a szabadtéri 
programjaik számára is megszépül 
a tér, háromszáz fős nézőtérrel ren-
delkező szabadtéri színpad, vala-
mint vásárok, fesztiválok számára 
kiváló udvar is lesz.

Meglepetés a felújítási
munkálatok során
Patócs Júlia arról is beszámolt, hogy 
a múzeum 2020-ban csak nagyon 
rövid ideig volt zárva, a Csonkato-
ronyban az év nagy részében fogad-
ták a látogatókat, illetve fogadták 
volna, ha lettek volna. A művelő-
dési egyesület elnöke szerint a jár-
ványhelyzet miatt tavaly nagyon 
kevesen érkeztek hozzájuk, de re-
ménykednek, hogy az idei év jobb 
lesz, hiszen már vannak előjegyzé-
seik látogató csoportoktól. A nyár 
végére tervezett átadási ünnepség 
kapcsán is optimisták, szabadtéri 
és benti eseményeket egyaránt ter-
veznek. Ősztől folytatni szeretnék 
az Arany-szabadegyetem előadásait 
akár kisebb létszámmal, online köz-
vetítéssel is.

Az egyesület Facebook-oldalán 
számolt be arról, hogy az ilyen jel-
legű felújítási munkálatok meglepe-
téseket, illetve izgalmakat is tarto-
gathatnak, az épület padlásterében 
például egy múlt század eleji fegy-
verre bukkantak az építőmunká-
sok. „Előkerült a padlástérből egy 
puska, amit az épület valamelyik 
századeleji bérlője rejthetett el, s ott 
lapult a gerendák tövében. Nagyon 
reménykedtünk, hogy valami arany-
nyal teli kincsesláda is előkerül, de 
boldogan megelégszünk hatalmas 
kincsünkkel, a mi Aranyunkkal” – 
viccelődött Patócs Júlia.

Kérdésünkre, hogy esetleg művé-
szettörténeti tanulmány készül-e a 
több mint százéves épület felújítása 
apropóján, Patócs Júlia elmondta, 
eddig nem esett szó róla, de elgon-
dolkodnak rajta, esetleg a készülő, 
nagyszalontai Arany-bicentenári-
umot dokumentáló kötetben szen-
telhetnének egy fejezetet ennek a 
témának. Kifejtette, bár az épület 
1912-ben épült, sok szempontból 
meghaladta a korát, az akkor ismert 
legújabb technológiai megoldáso-
kat alkalmazták. Ennek köszönhető 
például az is, hogy most a tetőtér 
úgy alakítható át, hogy használatba 
vehessék, ugyanis a fő tartóoszlopot 
– az egykorú épületekkel ellentét-
ben – nem téglából emelték, hanem 
betonból, vasalattal, teherbírása 
ma is kielégítő. Az épületben már a 
század elején volt vízhálózat, fürdő-
szobák és modern szellőzőrendszer 
is. „A Csonkatorony a maga egysze-
rűségével, két méter vastag falaival 
állja az idők viharát, az Arany-palo-
ta pedig az átgondolt, előrelátó kivi-
telezésének köszönhetően időtálló” 
– összegzett Patócs Júlia.
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