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KPM irodaház

A város fejlődése folyamán a városközpont
többször áthelyeződött, eredetileg a Buda
pest— Mohács főútvonaltól (Széchenyi utca)
nyugatra, a dombtetőn helyezkedett el. Itt, a
jelenlegi Béke téren találjuk a járási tanács
(Pollack-féle megyeháza), a városi tanács és a
templom épületét. A múlt század végén ez a
központ már a mai Garay térre helyeződött át.
A mocsaras részek lecsapolása, feltöltése foly
tán a város kelet felé terjeszkedett, melynek
következtében a részletes rendezési terv [ké
szítője: Korbonits Dezsőné (VÁTTI)], az új vá
rosközpont helyét a tényleges helyzetnek meg
felelően már a Hunyadi utcával párhuzamosan
húzódó Mártírok terének fejlesztésével a Szé
chenyi utca és a Mészáros utca közötti, hoszszan elnyúló sávban jelöli ki.
Ennek a téregyüttesnek a legkeletibb végén
helyezkedik el a múzeum, melynek szomszéd
ságában épül majd az új szálloda, a tér súly
pontjában már befejezéshez közeledik a Tillai
Ernő által tervezett kultúrház, melytől nyu
gatra az üzleti központ fog kialakulni.
Feladatunk ennek az együttesnek legnyuga
tibb, a Széchenyi, Hunyadi és Beloiannisz utcák
által határolt területnek a beépítése volt. A te
rületen nagyobbrészt elavult, az igényeket
már kielégíteni nem tudó kereskedelmi, üzemi
és lakóépületek helyezkedtek el.
A részletes rendezési terv a terület teljes
szanálásával számol, és itt egy kétszintes áru
ház, 7 szintes irodaház, valamint egy kétszintes,
hosszan elnyúló, vegyes rendeltetésű épület
telepítését irányozta elő.
A tervezési megbízáskor, a korábbi program
módosulása folytán lehetőség nyílt a telepítés
szempontjainak felülvizsgálatára, ill. az eredeti
rendezési terv — ennek készítőjével egyetér
tésben történő — módosítására.
Elsősorban a Garay tér keleti oldalán levő,
ennek lezárását adó Auguszt-ház (Liszt Ferencház) klasszicista és romantikus műemléki épü
leteinek megtartását, ill. ezeknek az új főtér
kompozíciójába való szerves beillesztését tűz
tük ki célul. Úgy éreztük, ez az épületek mű
emléki értékén túlmenően azért is indokolt
volt, mivel a Garay tér történelmileg kialakult
városképi együttesének megtartása csak így
biztosítható.
Több éves harc, herce-hurca után sikerült
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Helyszínrajz
1. KPM irodaház; fodrászat
2. Gelka szerviz
3. MNB irodaháza
4. Áruház
5. Árkádosított és felújított műemlékjellegű épület
6. Tolna megyei MSZMP székház
7. Meglevő épületek

Gelka szerviz épülete
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Térburkolás és általános emeleti alaprajz, 1 : 400

Gelka szerviz
1. Műhely
2. Készáru raktár
3. Anyagraktár
4. Művezető, kiszálló-szerelő
5. Felvonó
6. Raktár
KPM
1. Iroda
2. WC-csoport
3. Akku-helyiség
4. Telefonközpont
MNB
1. Iroda
2. Könyvelés
3. Pénztár
4. Pénztár
5. Pénzszámoló
6. Pénzszámoló
7. Trezor
8. WC-csoport
Auguszt-ház
1. Telefon
2. Kirakat
3. Ajándékbolt
4. Trafik
5. Raktár
6. W C
7. Előtér
8. Zeneiskola bejárata
Idegenforgalmi Hivatal
9. Iroda
10. Raktár
11. Idegenforgalmi Hivatal
12. W C
13. Lépcsőház
14. Hőközpont

MNB igazgatói szoba

A gyalogosforgalom fő iránya kelet— nyu
gati, mely a városközpontból a vasútállomás
felé irányul. Ez a forgalom a Garay tértől a
műemléki együttes igen szép klasszicista kocsi
bejáróján keresztül közelíti meg az új teret,
majd az áruház kirakatsora előtt elhaladva jut
a Beloiannisz utca keleti oldalán csatlakozó
üzletközponthoz. Igen szerencsés adottság volt
a „Sörkert” meglevő, öreg fáinak megtartása
és a térrendszerbe történő beillesztési lehe
tősége.
Jelen első ütemben a vegyes rendeltetésű
irodaházak— KPM Igazgatóság, Gelka szerviz,
fodrászat, MNB — épültek meg.
A 2500 m2-es új áruház kivitelezése már
megindult, s előreláthatólag 1970 decemberé
ben átadásra kerül — a térrendszer súlypont
jában elhelyezkedő 7 szintes épület az MSZMP
Tolna megyei székháza lesz — ennek kivitele
zése 1970-ben indul.
Az épületek klinker, ill. lila színű palaburko
lattal, sötét színben pácolt nyílászáró szerke
zetekkel készültek. A homlokzati osztásrend
szerek a térburkolatok kiosztását (klinker, be
ton) is meghatározták.
J. K .

MNB keleti homlokzata
MNB földszinti előcsarnoka

elérni, hogy az igen avult állapotú épületek ne
kerüljenek bontásra, hanem új funkciót kapja
nak, helyreállításra kerüljenek. A földszint
túlnyomórészt árkádosítva lesz, ill. itt nyer el
helyezést az Idegenforgalmi Hivatal, továbbá
egy trafik és az ajándékbolt. A teljes emeleti
részen — ahol 1845— 1865 között Liszt Ferenc
Auguszt báró vendégekénta nyári hónapokban
lakott — a városi zeneiskola kap elhelyezést.
A műemléki épület helyreállítási terveit a
helyi Tanácsi Tervező Iroda végezte (Lőrinczy
Gyula).
Az új épületek tervezésénél oly tér- és tö
megkom pozíciós meggondolások vezettek,
hogy a régi és új részek között töretlen át
menetet, kontinuitást biztosítsunk. A ve
gyes rendeltetésű irodaházakat egyedi funk
ciójuknak megfelelően több tömegben alakí
tottuk ki egy intim jellegű, belső tér köré cso
portosítva, ahol a romantikus épület tornyos
tömegét a KPM-épület hangsúlyos lépcsőházi
blokkjával ellenpontoztuk. A csak gyalogosforgalomra tervezett térrendszer a forgalmi és
funkcionális igényeket is tükrözi, térbővületek, átjárók, terek együtteséből alakul ki. Az
épületek üzemi kiszolgálása az északi oldalon
levő parkoló részről történt.

