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vöröshadseres? útja

Helyszínrajz:
A áruház bejárata
В lakóépület bejárata
C áruház üzemi bejárata
D megépült új épületek
E épülő új épületek

A város főútvonalán épült a kialakulóban
levő párkánymagasság betartásával. A nagy
alapterületű áruház két szintet foglal el. Fe
lette az utcai vonalon további négy, az udvar
felől — félszint eltolással — öt szinten lakások
helyezkednek el, mintegy két épületszárny
ként. A két szárny közötti nagyméretű lég
udvar az udvari épületrész alatt állandó levegő
utánpótlást kap s így alkalmas az idenyíló laká
sok átszellőzésének biztosítására. A lakások
száma 36, ebből 10 egyszobás, 8 kétszobás,
18 két szoba hallos.
Az épület a reprezentatív főútvonal jelen
tős egysége; indokolt volt ennek megfelelő
kialakítás keresése. Úgy gondoltuk, a jelleg
nélküli környezetbe ritmikus felületjátékkal
komponált, feszültséggel teli homlokzat illesz
kedik bele legjobban. Nagy síkokkal kompo
náló, nagy hangsúlyokra alapított homlokzati
megoldásával az épület — véleményünk sze
rin t — azoknak is bizonyította a terv elképze
léseit, akik annak idején több oldalról támad
ták.
M. T.
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The block was built on the city’s main
street, while observing the limits on height.
Tha warehouse, which has a large floor area
takes up tw o floors. Above it, on the side of
the street elevation are four floors, while
towards the courtyard there are five floors,
all filled with flats, so that they form, so to
speak, tw o wings of the block. Between these
tw o wings there is a large air shaft for the
air-conditioning of the tw o lowest storeys,
which provides air-conditioning also for those
flats which back onto it. There are 36 flats,
consisting of 10 single-roomed, 8 two-roomed
and 18 with tw o rooms plus a hall.
The block was built to form an organic part
of the unity of the main street’s surroundings
which was a praiseworthy aspect of its design.
The prevailing conception was that a dynamic
elevation, produced by the rhythmic interplay
of surfaces, would be best suited to the indif
ferent character of the surroundings. In our
opinion, the completed building w ith its
elevation composed of large planes and
significant contrasts, has demonstrated the
correctness of the conception of the designers,
who suffered attack from several sides during
the period of construction.
T. M.
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emelec alaprajza:
eladótér
kéziraktár
próbafülke
irodák

Földszint alaprajza:
A áruház bejárata
В lakóépület bejárata
C áruház üzemi bejárata
1. eladótér
2. kéziraktár
3. próbafülke
4. irodák
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Metszet

Lakószint alaprajza:
1. előszoba
2. garderobe
3. konyha
4. fürdőszoba
5., 6, 11, 12, 13 szobák
7. W . C.
8. kamra
9. étkező, konyha
10. hall
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