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Elkészültek a páholyház 
felújításával

A László király páholy székházát a Ruli-
kowski (ma Armatei Române) úton 1902. feb-
ruár 2-án avatták fel. A görög és helyenként 
szecessziós stílusjegyeket magán viselő, klasz-
szikus ízléssel megalkotott ingatlan 1901-ben 
épült Bálint Zoltán és Jámbor Lajos budapes-
ti szabadkőműves műépítészek tervei szerint.

Magának az épületnek a felújítását befejez-
ték, következik a múzeummá való átalakítása. 
Florin Birta nagyváradi polgármester elmond-
ta, a céljuk az, hogy az egykori páholyházat 
múzeumként adják át a nagyközönségnek, tá-
jékoztatott a Nagyváradi Polgármesteri Hiva-
tal sajtószolgálata.

A homlokzaton nincsenek ablakok, csak 
egy oszlopcsarnok, amelyet két pilaszter hatá-
rol, belül dór oszlopfőket látni. Az oszlopcsar-
nok fölött neoklasszikus elemek keverednek a 
szabadkőművességre jellemző díszítőelemek-
kel, a tetőt szfinxek díszítik.

A múzeumot a tervek szerint idén júliusban 
nyitják meg, kialakításában a Nagyváradi Vá-
rosi Múzeum – Kulturális Központ partnere a 
Romániai Nagypáholy, az Országos Levéltár 
és a nagyszebeni Brukenthal Múzeum.

Belül, a bejárat mellett alakítják ki a recep-
ciót, jobb oldalon pedig a szabadkőműves-
templomnak megfelelő kiállítási teret hoznak 
létre, s ezt az országos nagypáholy adomá-
nyaival rendezik be. Balra az Elveszett lépé-
sek csarnoka lesz, mely bejáratként szolgál a 
templomnak berendezett terembe. Az épület 
közepén kialakítják a Beavatás fülkéjét és a 
páholy főmesterének irodáját. Az állandó ki-
állításokon az egykori bútorzatot és használa-

Az épület felújítását befejezték, és a tervek 
szerint a nyár folyamán megnyitják a László király 
szabadkőműves-páholy egykori páholyházából 
kialakított szabadkőműves-múzeumot.

Fo
tó

k:
 N

ag
yv

ár
ad

i P
ol

gá
rm

es
te

ri 
Hi

va
ta

l s
aj

tó
sz

ol
gá

la
ta



Biharország2021. március 31

Biharország – kultúra

ti tárgyakat is bemutatják majd, ezek mellett 
informatikai eszközök is segítik majd a múze-
umlátogatókat.

Az egykori páholyház műemlék, felújítását 
2018 áprilisában kezdte el az Euras Kft. Az 
áfa nélkül 5,9 millió lejes költséget a Regio-
nális Operatív Programon keresztül fedezték. 
A 442 négyzetméter alapterületű, múzeum-
ként hasznosított páholyház mellett felújítot-
tak még két épületrészt, ezek a múzeumot 
szolgálják majd ki.

Fried Noémi Lujza


