Telkes Henrik
(Articol redactat de arh. Gabriel Szekely)
(n. Henrik Rosenthal, 1881, Sînnicolaul Mare – ✡1964, Timișoara)

Arhitect şi fabricant
A absolvit liceul la Timișoara și Facultatea de Arhitectură la Institutul Politehnic din Budapesta.
După absolvirea studiilor a lucrat timp de cinci ani la primăria orașului Timișoara. În anul 1910
a deschis un birou de arhitectură. În decurs de 3 ani, a proiectat, pe lângă altele, 7 mari palate
de raport, în stil Secession, stilul anilor 1900, dar afirmându-şi propriul stil imaginativ printr-o
varietate enormă de forme şi decorațiuni.
În anul 1918, împreună cu alți membri din familia sa, a întemeiat o fabrică de săpun, Fabrica
Rosenthal şi Telkes. Fabrica a funcționat până după al doilea război mondial. Începând din
anii 1950, până la vârsta de 80 de ani, a lucrat în instituții de stat în calitate de proiectant.
Proiecte realizate la Timişoara
1910
Palatul Farmaciei Kovács, autorizație de construcție în anul 1910, str. Dacilor nr. 10,
construit inițial pentru farmacistul Anton Nägele care a vândut clădirea lui Aladár Kovács în
anul 1917.

Palatul Farmaciei Kovács
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1911
Casele gemene Csermák, str. Iuliu Maniu nr. 36, Timișoara

Casa de raport Róna Miksa, mai târziu Casa Kincs, cu fațade pe două străzi: str. Romanilor
nr. 2 și str. Ștefan cel Mare nr. 4.
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Casa de raport Katalin Panits pe Bd. Regele Carol I nr. 19, care a rezultat în urma
reconstrucției unui imobil existent.

Palatul Miksa (Max) Brück, Bd. Iuliu Maniu nr. 40
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Palatul Ágoston Gálgon sau Casa cu Cocoş, str. Eugen de Savoya nr. 9.

1912
Palatul Löffler din Piața Victoriei, Timișoara

A contribuit la realizarea ansamblului a șase clădiri cu locuințe sociale construite pe Bd. Take
Ionescu din Timișoara. Proiectul, finanțat de Primăria Timişoara și de Ministerul din
Budapesta, a fost început în 1911 și finalizat câțiva ani mai târziu. Sunt primele construcții de
locuințe sociale în istoria oraşului.
A proiectat de asemenea clădiri industriale și un bloc pentru propria familie pe str. Titu
Maiorescu nr. 15, în anul 1942.
Surse
Convorbiri cu dna Marika Nicolin, fiica arhitectului, Timişoara
Convorbire cu fizicianul Peter Freund, University of Chicago
Ki Kicsoda? A Bánsági Közélet Lexikonja, Timişoara 1930
Fotografiile de epocă au fost scanate din mapa de fotografii a arhitectului H. Telkes, arhiva
dnei Marika Nicolin.
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