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Kelet mozit, helyén vendéglőt alakítottak ki. 1930-ban a Ru-
dolf Trónörökös Egyesület kiadta a bal oldali vendéglő helyét, 
ekkor építették át – Singer Miksa tervei alapján – Fidzmann 
Vilmos részére cukorka- és csokoládéüzemmé, amelyben még 
ostyasütő kemence is működött. 

A homlokzat és az udvar vakolatcseréje 1938-ban történt 
meg, de a második világháború során jelentős károkat szenve-
dett. 1951-ben állították helyre a vendégszobákkal együtt Szőnyi 
László tervei alapján, Kónya Ignác kivitelezésében. 1953-ban 
a jobb oldali étterem is átalakításokon esett át, később pedig 
Lokomotív étterem és cukrászda néven működött tovább. 

Az 1956-os forradalom során súlyos károkat szenvedett 
az épület, melynek renoválási munkái hamarosan elkezdődtek, 

Balra a Baross tér 15. szám alatti ház egykor (FSZEK Bp. Gy.); fent Lech-
ner motívumait idéző formák a homlokzaton, lent a bérház napjainkban 
(Bélavári Krisztina felvételei, MÉM MDK, 2019)
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A sátoraljaújhelyi megyeház tervpályázata

de csak apránként haladtak 1998-ig. 1965-ben megszüntették 
a vendégszobákat, 1993-ban pedig teherfelvonót szereltek be a 
Rudolf Trónörökös Egyesület jubileumi évfordulója alkalmá-
ból. Napjainkban az épület felsőbb emeletein a Baross Hotel 
működik, az első emeleten pedig az egyesület irodái és szobái. 

A sátoraljaújhelyi megyeház tervpályázata 
(Pogány Móriccal közösen), 1906

A régi sátoraljaújhelyi megyeház elbontását már jó ideje szor-
galmazta a város, ezért 1906-ban tervpályázatot írtak ki az új 
épületre. Kőrössy Albert Kálmán Pogány Móriccal közösen 

pályázott, akivel korábban a Szabadságharc-emlékmű és a 
Kossuth-szobor pályázatán indultak együtt. 

Tervüket első díjjal jutalmazták, ám az Építő Iparban 
megjelent cikk szerint a döntést többen nem találták szabá-
lyosnak: „A sátoraljaújhelyi megyeház tervpályázata új hábo-
rúságra adott alkalmat, mert – állítólag – be sem várva a pos-
tán érkező terveket, a bíráló bizottság a kitűzött határidő 
(június 15.) után következő napon már ítélkezett és 9 terv 
közül a Körössy Albert és Pogány Mór által készített tervnek 
adta az I. díjat. A dolog már a belügyminiszter előtt van, aki 
a panaszt előterjesztett küldöttségnek megígérte, hogy az ügyet 
megvizsgálja. Az alispán nyilatkozata szerint a panaszosoknak 
nincs igazuk.”256 

Balra a bérház 
lépcsőházba 
vezető közleke-
dője napjaink-
ban, jobbra 
a körfolyosó 
részlete (Bélavá-
ri Krisztina 
felvételei, MÉM 
MDK, 2019)
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Fent a Betz-villa homlokzati 
rajza (BFL); balra fent az egy-
kori Betz-villa napjainkban, 
mellette jobbra a ház egyik 
lakása eredeti enteriőrrészletek-
kel, jobbra lent eredeti szívmin-
tás ajtókeret és savmaratott 
díszítésű üvegezett ajtó (Bélavá-
ri Krisztina felvételei, MÉM 
MDK, 2020)
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A Házmán utca 17. szám 
alatti villa alaprajza, lent 
a villa homlokzata (BFL)
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Az egykori Erdei-villa módosított terve (BFL)
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Balra a Házmán utca 
17. szám alatti villa,  
fent madármotívu-
mos erkélyrács a villa 
oldalhomlokzatán, 
jobbra az egykori 
Erdei-villa lépcsőházi 
ablaka ma (Bélavári 
Krisztina felvételei, 
MÉM MDK, 2019)
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