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KrLrÁN LAKTANYA LOVARDÁA BEKEBELEZTE AZ EtELM|SZE

Úcy, HoGv A VÉGÉNMINDENKI lÓL lÁnr.

Lóttom mór építésztroIzolni. o|yon régi dolgokot róz ki kérésreo ceruzóióbó|, firkal1o
fel egy vonollol, omik mór fotón is megfokultok. Ho volomivel bíbelődött egyszer/ oz benne morod. Egyetemen, volomelyik vórostervezési félévenodtók fel feIodotnok o TtjzoItó
utcoi volt lovordót. Nehezen megérthetőnek és
követhetőnek tűnt o terÜlet: egy-két éve |étezett
mór o Trofó, ominek vonzóso, kulturó|is erőte_
re egészen o körÚti éiszokoi hotos mególlóióig

elért. A Kilión loktonyo hotolmos, kezelhetetlen tömbie, o Íöldszintes tömegével beékelődő
lovordo, oz okkor még nem |étező Üres sorok'
telek (mo ,,pork"), nem messze oz omlodozó, bedeszkőzoti zsinogógo (mo Holokouszt

Emlékközpont), gyermekkórhóz, mindezek
gongos lokóhózok között, o körÚt és o' Ülloi
Út sovos, zsibbosztó forgolmóvol korbeolel
ve. Mit lehet itt tenni? Egy fé|éven ót és tovóbb
foglolkoztotó kérdésvólt belőle. Kulturólis
funkciót o lovordóbo! Ez volt o vólosz egytőlegyig. Mo végre pont kerÜ|t oz évekke| ezelőtt
fe|vetődőtt vitók végére: diszkont élelmiszerbolt' Erre okkor nem gondolt senki. De oz idő
megoldotto.

A hojdoni loktonyóhoz torÍozó lovordo ob_
sitként o megtiszle|ő bÚtorbizomónyi funkciót kopto _ miutón oz épÜ|etegyÜttes levetette
o militóns vonzolmoit -, omi egy igozón előkelő lehetőség volt, szemben o loktonyo csendes pusztulósóhoz mérten. Akinek onnok ideién volt szerencséie o bizomónyibo bekukkon'
toni, oz o félhomólybon, bÚtorokkol felezsÚ{olt

A iól ismert dobozboltot Íinomon betoltók o lovordo téglói közé

csornokbon o tévedésbő|bekerÜlt Asplund
osztolko és o népszerű Eriko Ülő9ornitÚro csolód mellett oz épÜlet océ\vőzőt, golérióiót is
szemÜgyre vehette. A bÚtoróruhóz pőr éve
megszűnt, utóno sokóig kereste o helyét, és
végÜl é|elmiszer-őruhőzző vólt. Egészen szokotlon módon konzumólódott: ho közelítÜnk
orŰzoltó utco mindig szűk iórdóin o hóz felé o megszokott lótVónyt kopiuk, leszómítvo
o színéi. Lemostók o téglókról oz évszőzodos
kótrónyt, kigloncoltók o sorkokot, viszont megmorodtok oz océlkeretes oblokok, sötét homó-

lyukkol em|ékeztetve oz épÜlet nehe
szerzett, ismert színére.

Apróbb, olig észrevehető vólio;
téntek oz épÜleten, Ú jroépítették
nogyobb nyílósokkó, oz egyiken o
bo hoithotunk be, o mósik oz órufe|t
gólio' A legszembetűnőbb oz ép
fe|őli véghomlokzotónok fellozítóso
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só oIokítóso, omi okos tervezői
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A szűk utcóról így nem közvetlenÜl ju
o boltbo, honem egy köztes téren
ohol felkészÜlheiÜnk orro, omi utóno
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A köztes tér segil obbon, hogy mogunk mögöft

hogyvo Ferencvórosl felkészÜliÜnk orro,

okos iervezői hÜzós volt oz
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