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Új szálló a Március 15. téren
MONUMENTÁLIS ÉPÍTKEZÉS

A Vasvármegye tegnapi számában már hírt adott arról a nagyszabású építkezésről,
melyet a Kovács szálló agilis bérlői, Kovács Jakab és neje, továbbá Schönfeld Ferdi-
nánd terveznek a Március 15-téren. Ma alkalmunk volt a városi tanácshoz benyújtott
engedélyezési kérvényt, valamint műszaki ismertetést és terveket megtekinteni, ame-
lyek László Sándor szombathelyi műépítész zsenialitását dicsérik.

Az építőtársak beadványukban rámutatnak arra, hogy Szombathely városának
közönsége, a helyi sajtó, de a város képviselő testülete is már évek óta sürgetik és köz-
szükségletnek tartják az idegen forgalom emelésére és biztosítására szolgáló európai
színvonalú, modern nagyszálló építését. – Szombathely pályaudvarára naponkint 62
személyvonat jut s átlag 3000 leszálló utas van naponkint. Ha csak minden vonattal
öt megszálló utas is érkezik, a szállóra szorulók száma meghaladja a 300-at, akiket a
jelenlegi szállók ma nem tudnak elhelyezni. A vállalkozók arra kérik a várost, hogy a
Március 15-teret méltányos árért engedje át az építkezés céljára. – Csatolják kérvé-
nyükhöz a tervezetet, az építendő szálló homlokzatrajzát és a tervező László Sándor
műszaki ismertetését, mely így hangzik:

Adott építési program szerint terveztetett a Március 15-téren egy szabadon álló,
mint a négy oldalon utcai homlokzattal bíró nagy szálló, melynek a Széll Kálmán
utca felőli főhomlokzata előtt mintegy 8 méter széles és 26 méter hosszú, összesen
tehát 208 négyszögméternyi előkert képeztetnék ki díszes, szétszedhető virágdíszes
ráccsal. Ezen előkert eltekintve attól, hogy a létesítendő kávéháznak szabad teraszul
szolgálva, beugrása által a már meglevő Oktogon szerű teret mintegy kiegészítve,
annak díszes kiképzése folytán szép befejezést adva és a már meglevő tér térhatását
imponáló módon növelné.

Terveztetik a földszinten egy nagy kávéház a főhomlokzat mentén oszlopokkal,
középen nagy kupolacsarnokkal, mely fölér az első emeleti mennyezetig, köröskörül
karzattal, kiugró páholyokkal egyes kis asztalok elhelyezésére, a külső utcai homlok-
zatok felé külön szobákkal klubhelyiségeknek. A mellékfront egyik oldalán szállodai
étterem, míg a hátsó részein, a Kőszegi-utca felőli végén, a telek előnyös alakulatát
fölhasználva, nagy vestibül kétoldalt, jobbról-balról kényelmes és impozáns lépcső-
ház, melyeken át az első emeleten elhelyezett nagy díszterembe jutni. A nagy díszte-
rem 450 négyzetméter területű, míg a mellette tervbe vett nagy díszétterem 300
négyzetméter, úgy, hogy a díszterem koncert és bálteremnek felhasználható s abban
mintegy 600–700, míg a díszétteremben 100–500 ember kényelmesen elfér.

A nagy dísz- és étterem megfelelő mellékhelyiségekkel: ruhatárral, öltözővel, kle-
settekkel bír s előttük pedig az első emeleten egy tágas és monumentális vestibül,
nagy terjedelmű, cirka 85 négyzetméter nagyságú garderóbbal.
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A díszesen kiképezett bejáratból egy tágas és gazdagon díszített oszlopcsarnokon
nagy hallba és onnan a társalgóba jutni. Az oszlopcsarnokból közvetlenül nyer elhe-
lyezést a lépcsőház, mellette pedig a harmadik emeletig személyszállító lift. Az első
emeleti társalgó mellett adminisztrációs iroda és portáspáholy.

Az első emeleten még rendelkezésre álló helyen még 26 vendégszoba vétetett tervbe,
míg a többi szobák a második, harmadik és negyedik emeleten helyeztetnek el.

A kávéházi és egyéb földszinti helyiségek hat és fél méter belső világos magassággal
bírnak; az alsó emeleten a helyiségek 4.25 méter, a másodikon 3.8 méter, a harmadik
és negyedik emeleti helyiségek pedig 3.7 méter belső magassággal terveztetnek. Ösz-
szesen 170 szoba van tervbe véve, 10 szoba a személyzetnek, 10 szoba a szállodás-ká-
vésnak lakhelyül, a fennmaradó 150 szoba részint egy, részint kétablakos
vendégszobák lesznek. A nagy bál- és étterem belső mozgósága 8 méter. Az összes
helyiségek gőzfűtéssel, gáz- és villamos világítással, mesterséges szellőztetéssel, por-
szívóval és léghűtési berendezéssel lesznek ellátva. Az összes szobák és termek par-
kettel, a vestibülök és folyosók pedig mettlachi lemezekkel lesznek burkolva, összes
szobák és termek parkettel. A telek nagysága 538 négyzetöl és ebből 420 négyzetöl
fog beépíttetni.

Az érdekes beadvánnyal a mérnöki hivatal jelentése után fog foglalkozni a tanács.
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Vasvármegye, 1915. szeptember 11., p. 3.

A Kovács szálló megnyitása
A modern Szombathely megérte a modern kávéházak fénykorát is. Kávésaink vetél-
kednek egymással mostanság, hogy minél fényesebb és kényelmesebb lokalitásban
fogadhassák a szórakozni kívánó közönséget. – Ebből a versenyből azonban kétség-
kívül a nagyszálló viszi el a győzelmi pálmát, amely a modern kényelemnek minden
rafinált eszközével pompázik a Március 15-iki téren. A nagyszálló építkezése ugyan
még nem nyert befejezést, de a Kovács kávéház ma este már ragyogó pompával tárja
ki ajtait a közönség előtt. Az új kávéház nemcsak impozáns méreteivel, de világváro-
sias pompájával is egyszerűen csodás. Leszámítva az oldalszárnyakat, szélességben 12
méter, hosszúságban 27 méter és 8 méter magasságú csillogó, színpompás terem, tele
ragyogó, művészies csillárokkal, metszett modern tükrökkel, a falak és művésziesen
kiképzett oszlopok köröskörül mokett kerevetekkel. Az oldalszárnyakban vannak el-
helyezve a billiárdasztalok. A terem félmagasságában a földszinti helyiség beosztásá-
nak megfelelően művészi balkon húzódik végig, amely páholyrendszerre van
beosztva.  Ennek oldalszárnyai szolgálnak játékhelyiségül. A jobboldali szárnyon so-
rakozik továbbá négy elkülönített, mesésen tapétázott külön játszóterem. Nincs
azonban terünk leírni a látnivalókat, amelyekben ma este már mindenkinek lehet
része.
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Hír, 1915. június 28., p. 2–3.

Séta a Nagyszálló körül
A  „ H Í R ”  S A J Á T  T U D Ó S Í T Ó J Á T Ó L

A Király-utca és Széll Kálmán-utca helyén még nem is olyan régen, úgy húsz eszten-
dővel ezelőtt földek, kertek jelezték a város végét. Itt volt a ’kertek alja’, itt ütött tanyát
a vándorcirkuszok népe és itt játszott, hancúrozott a városi gyereksereg. Azóta azután
kifordult a sarkaiból ez a jó öreg szombathelyi világtáj és a mélyretaposott dűlőutak
helye, mint Új-Szombathely bekapcsolódott a régi purgerek kicsi, meghúzódó vá-
roskájába.

A kisváros, a kisformák, a kiskertek szűk köréből egyszerre kilendültünk és e ne-
kilendülések idejét megértette a mi derék, ma már öreg Kovácsunk. Egyik pionírja
lett a mi haladásunknak. A ’Kanászdomb’ és a hasonló városi csúfságok eltűntetésé-
nek erősen akaró módján Kovács Jakab csinált Szombathelyen modern kávéházat,
nagyméretűt, tizenöt esztendőkkel ezelőtt. És aki pionír volt az úttörő marad.

Négy esztendeje annak, hogy a mi nagykávésunk felvetette a nagyszálloda esz-
méjét. Mennyi kicsinyességgel, bajjal, gonddal kellett megküzdeni nehéz éveken ke-
resztül, hogy a nagyszerű terv testté váljon, hogy Szombathely a nagyvárosiasság felé
emelkedő úton egy lépcsőfokot haladjon.

Düledező deszkakerítésektől beszegett dudvák, gizgaz növényzet helyén ma már
büszkén emelkedik felfelé a háromemeletes fehér palota, a Kovács Nagyszálló egy-
szerűségében is imponáló épülete. A Széll Kálmán utca nyílegyenes vonalába néz
derűs büszkeséggel, messziről intve a feléje igyekvőnek.

A Kovács-Nagyszálloda épületében nagyvároshoz illően sorakoznak: mulató és
redouterrénben, kávéház, étterem a földszinten, maga a szálloda és a redout. Az épü-
let déli oldalán bejáró vezet a fehér, diszkrét aranyozással díszített kávéházba. Ha-
talmas ablakok nyílnak a Széll Kálmán-utca felé és az ablakok modern rendszere
folytán nyáron a kávéház helyisége eggyé olvad a szabad terasszal. 442 négyzetméter
a kávéház területe. A beékelődő szárnyakon pompás billiárd asztalok helyezkednek
el. A déli szárny végén kényelmes lépcső vezet fel a kávéház erkélyére, amelynek eleje
páholyszerűen lesz kiképezve, az oldalára pedig játékasztalok és játékszobák kerül-
nek. A szálló bejárata az épület déli részén van, ahonnan az előcsarnokon keresztül
a szállodába, az étterembe, a kávéházba és a redout nagytermébe is eljuthatunk. Ké-
nyelmes márványlépcsőkön és liften jut az érkező a szálloda modern komforttal be-
rendezett emeleti szobáiba. A hatalmas épület 115 ilyen szobát foglal magába. Az
épület nyugati, Kőszeg-utcai frontján van a Vigadó. Kocsifeljáró és a ruhatárakkal
felszerelt nagy előcsarnokon keresztül itt is széles márványlépcsők vezetnek fel a
nagyterembe, amely ezer ember befogadására alkalmas. A gyönyörűen kiképzett
terem keleti oldalát széles erkély szegélyezi és a színvonalán a büffét és czukrászda-
helyiségek kapcsolatosan folytatódnak. A szálloda, zseniálisan beosztott helyisége-
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inek belső berendezése iparművészeti remek és minden tekintetben méltó az építé-
szeti részhez. A teljesen kész Kovács nagyszálloda látványosság lesz és mi szombat-
helyiek büszkék lehetünk rá.

Az épület megtervezésével Vida Arthur budapesti építész kétségtelenül zseniális
munkát végzett és a gyönyörű terveit a Pozsonyi Építő R. T. elsőrangú munkával va-
lósította meg. A nagy munkából szombathelyi iparosok is kivették a részüket.

Az épület és a Pazar berendezés költsége körülbelül egy és egynegyed millió ko-
ronára rúg. A munkáshiány következtében folytatólagosan nyílik meg a Kovács
Nagyszálloda. Julius folyamán a kávéház, augusztusban a szálloda, végül szeptem-
berben a Vigadó és így az egész intézmény a közönség rendelkezésére fog állni.

A Kovács Nagyszálloda ma még berendezetlen épülete büszkén magasodik a
szombathelyi felhők felé. Kovács bácsi szeptemberben egy gyöngyöt illeszt bele a
szombathelyi intézmények koszorújába.
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