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Tulajdonjog bejegyzése a Békés Megyei
Takarékpénztári Egyesület javára 1875.

Részlet az 1907. február 23-án tartott
közgyűlés jegyzőkönyvéből

Az épület arculata az 1876. évi átalakítás után

Az épületen a külső megjelenést is átformáló, első jelentősebb átalakítás 1876-ban volt, miután az épületet a Takarék-
pénztári Egyesület megvette. A takarékpénztár üzleti tevékenysége az 1900-as évek elejére már olyan jelentős mérték-
ben megnövekedett, hogy további irodahelyiségekre volt szükség. Anyagi megfontolásokból a Városház utca vonalában 
történő bővítés mellett döntöttek, és a régi szárnyat teljes egészében bérlakásokká alakították át. 1908-ban Szántay 
Lajos tervei alapján, és Pfaff Ferenc kivitelezésével valósult meg a bővítés, mely során az új szárny eklektikus, neore-
neszánsz és szecessziós elemekkel díszített homlokzatához igazították az egész épület arculatát.
1938-ban az intézmény fennállásának 75. évfordulóján az épületet  teljes körűen felújították, kívül-belül tatarozták. 1939-
től a takarékpénztár székhelye bankfúzió következtében Békéscsabára került, de működését továbbra is Békés Megyei 
Takarékpénztári  Egyesület  név alatt folytatta, a Gyulán működő intézete pedig ANYAINTÉZET elnevezést kapott. Az 
államosítás és a központosítás jegyében 1948. decemberében a pénzintézetet az egykori székházból más épületbe 
költöztették, 1949-ben megkezdődött a takarékpénztár felszámolása, 1950-ben pedig a Békés Megyei Takarékpénztári 
Egyesületet törölték a cégjegyzékből.

Részlet az 1876. április 22-én tartott közgyűlés 
jegyzőkönyvéből

Részlet az 1909. február 21-én tartott közgyűlés 
jegyzőkönyvéből

„Az első tény, hogy az egyesület a múlt év folyamán, céljainak 
megfelelő kényelmes tágas, új helységet és ezzel Gyula váro-
sának mint a vármegye székhelyének csinosítását is hatható-
san  emelő monumentális középületet létesített, amely helysé-
gében a részvénytársaság ez alkalommal első ízben ülésezik.”

Szántay Lajos 1872. február 20-án 
született Aradon. Édesapja a Békés 
megyei Gyomán született, onnan ke-
rült Aradra, ácsmester volt. Iskoláit Ara-
don, Budapesten és Zürichben végezte. 
Zürichben a műszaki egyetemen három 
évet végzett. Szántay többre értékelte 
az alapos szakmai gyakorlatot a száraz 
elméleti tudásnál. Kézjegye alá mindig 
büszkén írta: műépítész és építőmester. 
Önálló tervezőirodáját 1900-ban nyitot-

ta meg Aradon az Aulich Lajos u. 1. (most Rusuªirianu 2.) számú 
épületben. Abban az épületben lakott egészen haláláig. 1912-ben 
Arad egyik legismertebb építésze volt. Legszebb épületei Aradon: 
a Bohus-palota, a Szántay-palota, a Hunyadi-palota, s a főművé-
nek számító Kultúrpalota. Az 1948-as államosítást követően a mű-
építész és családjának anyagi helyzete teljesen ellehetetlenedett. 
1961. március 10-én, 89 éves  korában halt meg.

Az épület arculata az 1908. évi  átalakítás után

1950-ben a Vá-
rosház utca 26. 
számú épület tu-
lajdonjoga a fel-
számolást végző 
Pénzintézeti Köz-
pont javára, 1952-
ben pedig az ál-
lamosítás révén 
a Magyar Állam 
javára került be-
jegyzésre.

Az átépítéssel kapcsolatos híradások a korabeli sajtóban.

A takarékpénztár kiköltöztetése 
az épületből

A takarékpénztár felszámolása


