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A munka első üteme a Lenin körút és Hátsó
kapu utca sarkán álló műemléképület helyreállítása volt. Ennek korszerűsítésénél nehéz
séget jelentett, hogy eredetileg nem volt olyan
központosán elhelyezett lépcső, amelyre az
emeleten kialakítható lakásokat fel lehetett
volna fűzni.
Az új lépcsőház megtervezésénél merült fel
a gondolat, hogy a szomszédos, Lenin körút
felőli későbbi beépítést is jól kiszolgálná.
(A belváros műemléki rekonstrukciós terve
már ekkor meghatározta a Lenin körút felőli
csatlakozó új épületet, párkánymagasságát,
lakásszámát.) A Hátsókapu utca 3. számú mű
emléki épület tehát már úgy került helyreállításra — a munka 1969-ben fejeződött be —,
hogy kapualjával és új lépcsőjével afoghíj-épület megközelítése is megoldódott. Egyébként a
földszintjén a „Várkapu” eszpresszót korszerű
sítettük, az emeletén pedig négy összkomfor
tos lakást alakítottunk ki. A homlokzati kuta
tás eredeti későbarokk részleteket tá rt fel a
neobarokk rátétek alól, amelynek alapján
architektúráját visszaállítottuk.
A foghíj-épület tervezése a műemléképület
helyreállításának befejezése után kezdődött.
A fő problémát a két szomszédos épülethez
való csatlakozás jelentette. A Hátsókapu utca
3. számú műemlék a Lenin körútra merőleges
gerincű magastetős, egyemeletes ház; a Lenin
körút 102. számú ház pedig a körúttal párhuza
mos gerincű, nyeregtetős, kétemeletes, klaszszicista épület. A két egymásra merőleges
tetőgerincű és különböző magasságú lakó
ház közé kellett az új épületet betervezni,
méghozzá közel háromszög alaprajzú telken,
melynek átfogója a körúti front. A tervezett
párkánymagasságot a kétemeletes épülethez
kellett közelíteni, a Lenin körút átlagos pár
kánymagasságához. Beépítésének módjában a
foghíj-épület egy lépcsőkar szélességgel el
marad a Hátsókapu utca 3. számú műemléki

lakóháztól, így egyrészt a Lenin körút felől is
nyílik egy megközelítési lehetőség az I. eme
letre, másrészt ez a közbeiktatott kistömeg a
tetőkapcsolatok kedvezőbb lehetőségét biz
tosítja. Ilyenformán a Hátsókapu utca 3. számú
épület az utcaképben különleges formájával
az egykori „Hátsókapu” -ra utalva, tisztán ér
vényesülhet. A Budapest —Győr felől érkezők
számára ez az első „ké p " a soproni belváros
ból, tehát ez a nézet az új beépítéssel együtt
rendkívül exponált.
Az új épület a földszinten egy üzletet rak
tárral, W. C.-t öltözővel, az I. emeleten 2 db
lakást, a II. emeleten 3 db kétszintes lakást
tartalmaz.
Az első szint a Lenin körút felől, valamint a
régi épület lépcsőházából közelíthető meg, a
második szint a régi épület lépcsőjének foly
tatása révén. Az utolsó kart már az épületen
kívül, a külső falba konzolosan befogott lép
csőkkel oldottuk meg.
Alapozás csak a főfalak alatt készült, monolit
alaptesttel. A felmenő falak 51 és 38 cm vastag
téglafalak, a III. emeleten 25 cm vastag ikersejttégla. A födémek részben Bohn-födémek,
részben monolit vasbeton lemezek.
A tetőszerkezet 3 db főszaruállásból áll, eze
ket a középfőfalra terhelő ferde dúcok támaszt
ják meg. A vasbeton lemez hőszigetelése 8 cm
kőszivacspallókkal történt. A fedés kettős
hódfarkú cserépfedés.
A homlokzatot vassimítóval, „g le tte lt” kő
poros habarccsal vakoltuk. A nyílászárók natúr
tölgyfából készültek, az üzletportál vas- és
borovi fenyő kombináció. A Lenin körúti hom
lokzat ablakainak vaslemez-bélése és előtetője
feketére mázolt. A három franciaerkély-ajtó
mellvédje 1 cm vastag, keret nélküli türkizzöld
ichorüveg. A lakószobák homlokzati fala előtt,
a teljes fal hosszában rozsdavörös szövetfüg
göny készült.
Sné

Földszinti alaprajz
1. Eladótér
2. Átvevő
3. Raktár
4. Öltöző
5. Mosdó

Földszinti alaprajz, 1 : 400

II. emeleti alaprajz, 1: 400

I. emeleti alaprajz, 1: 400

III. emeleti alaprajz, 1: 400

I. emeleti alaprajz
1. Szoba
2. Konyha
3. Fürdőszoba
4. Előszoba
5. Kamra
6. W . C.
7. Folyosó

II. emeleti alaprajz
1. Nappali
2. Konyha
3. Előszoba
4. Kamra
5. W . C.
6. Folyosó

III. emeleti alaprajz
1. Szoba
2. Fürdőszoba
3. Előtér
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