épült 2007-ben • paralel • kravár ágnes

Családi ház a Pilisben; építész: Kravár Ágnes, munkatárs: Bán Zoltán

axis • erhardt gábor
Mád, Szilvás Fürdő rekonstrukciója; kerttervező: Vincze
Attila, 2005–2007
A Mád település határában, a Hajagos patak völgyében álló
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Piliscsaba, Fényesliget, Kenderesi út, 48 lakásos lakóépület, üzletekkel. Építész: Kravár Ágnes,
munkatársak: Örfi József, Bán Zoltán, Benyó Géza, Tóth Márton. Fotók: Zsitva Tibor





AXIS • Salamin ferenc

axis • salamin ferenc

Szerencs, kapuzat és fogadóépület; munkatárs: Salamin
Pál, belsőépítész: Jakab Csaba, statikus: Nagy Péter, kerttervező: Vincze Attila, 2005–2007
Szerencs a Hegyalja Kapuja – ma is tartja magát a mondás
Tokaj-Hegyalján. A nyugat felől érkezők a város határában pillanthatják meg először a jellegzetes formájú tokaji hegyeket, a karakteres szőlőültetvényeket, még akkor
is, ha a mai országút már nem a szőlőhegyek aljában és
a város főutcáján halad el. Régóta foglalkoztatja az embe
reket, s különösen mióta a világörökség része lett a régió,
hogy a térség és a város bejáratát megjelöljék valamilyen
építménnyel.
Tokaj-Hegyalján a kapuépítmények két vaskos terméskő
oszlopból állnak, melyeken szinte légies, kovácsoltvas,
vagy fa kapuszárnyak nyílnak. A kapuoszlopok így mint
történelem előtti obeliszkek, az utazót átengedő vagy el
ijesztő kapubálványok, kapuőrzők jelennek meg mind a
mai napig, ha pragmatikusabb formában is. A térségi
kapuzatnak hasonló szerepet szántunk, mint a régi kapuk
nak volt, kijelöli az új térségbe való belépést, felhívja az
utazó figyelmét, hogy itt új minőség kezdődik, őrzi az
utat, s a méltatlant nem engedi be abba a magasztos és
emelkedett világba, amit a tokaji szőlőkultúra jelent.
A kapuzat terméskő felületű alsó építménye masszív,
vaskos megjelenésével az időállóságot, a megbízhatóságot
jelenti, míg mozgalmas, könnyed felső faszerkezete a
szabadon szárnyaló szellem képzetét keltheti a közeledőben. A kapuépítmény belsejében lévő lépcsőn lehet feljutni a kőépítmény tetejére helyezett faszerkezetű kitekin
tő podesztre, mely falsík elé áll, ezért a látogató a légbe
emelkedve érezheti magát. A felfelé haladás közben, a
lépcsőpihenőkön falba süllyesztett tablók és tárlók mutat
ják be a régió kultúráját (geológia, morfológia, szőlészet,
borászat, népi hagyományok, építészet, irodalom, történe
lem, művészet, tudomány stb.). A kapuzat inkább termé
szeti képződmény, mint épület.
A turisztikai fogadóépület alacsony tömegével megbúvik
a kapuzat tömege mellett, s szegélyezi a főútat. Pavilonos
jellegét kiemelik a nagy üvegfelületek és faburkolatok, a
könnyűszerkezetes karakter. Nem vetekedik a függőleges
tömeggel, hosszan elhúzódva lezárja a látványt és a kapu
építményekre vezeti a figyelmet. Az egylégterű belső tér
átláthatóságot, az utazás közben megállóknak a régióval
való könnyű ismerkedést ígér.
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AXIS • Salamin ferenc

axis • salamin ferenc
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AXIS • Salamin ferenc
Szerencs, fürdő és wellness-ház; munkatárs: Erhardt
Gábor, Márton László Attila; kertészet: Herczeg Ágnes;
belsőépítészet: Márton László Attila, 2004–2007
A szerencsi községi fürdő 1910-ben épült a település főutcáján. A patinás épület több mint húsz éve használaton
kívül állt és pusztult. Az önkormányzat most pályázati
pénzt is felhasználva elegáns wellness-épületet kívánt
belőle létrehozni, melyben különböző szaunák, merülő- és
pezsgőfürdő medence, úszómedence, kondi- és aerobicterem, fodrászat és kozmetika kap helyet. A felújításnál
az eredeti atmoszférát kívántuk megőrizni, illetve helyreállítani, az új épületrészeknél pedig ehhez a hangulathoz
igazodni. Az új terek az előcsarnok alatti, téglaboltozatos
alsó szinti kávéház, valamint az egykori udvari medence
helyén épült úszómedence, melynek külső oszlopsora a
régi téglafalat idézi. (Balra a felújítás előtti állapot.)

12

axis • salamin ferenc

Felső szint: 1. előcsarnok; 2. kávézó; 3. irodák; 4. öltözők; 5. fürdőcsarnok; 6. szaunák; 7. masszázs; 8. mini-fallabda; 9. medencetér; 10. napozóterasz. Alsó szint: 1. kávéház; 2. konditerem; 3. fodrász, szolárium,
kozmetika; 4. öltözők; 5. aerobic terem; 6. gépészet; 7. kazánház
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AXIS • Salamin ferenc

axis • salamin ferenc
Zebegény, Főtér burkolatrendezése
Társtervező: Álmosdi Árpád, 1992 / 1993-2006

Tarcal, Borok Háza, munkatársak: Erhardt Gábor, Tusnády Zsolt és Salamin Pál; belsőépítész: Jakab Csaba;
kerttervező: Vincze Attila, 2005–2007
Tarcal központjában található a két utcáról megközelíthető,
öt épületből álló együttes. A központi épület a több mint
kétszáz évesre tehető kúria (feltehetően jegyzői lakás),
mellette található az hozzá tartozó egykori istálló, egy
1970-es években épült emeletes lakóház, egy sufniszerű
garázs és a másik utcáról nyíló egykori borház (présház).
A felújítással a borhoz kapcsolódó tevékenységeknek helyt
adó létesítmény jött létre.
Borok Háza • A nagypolgári kúria földszintjét négy tanácsi
lakássá szabdalták fel, főhomlokzatához végig toldalékokat
építettek. A rekonstrukcióval létrejött rendezvényházba
új faszerkezetű verandán át jutunk, az előcsarnokból két
előadóterem, két iroda, kiszolgáló helyiségek nyílnak, a
pincében boltozatos borkóstoló termet találunk. Az előkerült értékes részleteket helyreállítottuk, például a főbejárati
kapu faragott kő keretét, a pincébe vezető lépcsőt és kő
ajtókeretét, az egykori jégverem leadónyílását.

Vinotéka • A volt istálló utcai szárnyából bort és tájjellegű
termékeket árusító bolt lett, az udvari szárnyból kiállításokra és vásárokra alkalmas terem. Itt is a főépületéhez
hasonló faszerkezetű veranda és tornác készült.
Egyesületek háza • A településképtől idegen lakóház
átalakításával borászati egyesületeknek, szervezeteknek és
vendégszobáknak alkalmas épület jött létre.
Kemenceház • A volt kerti garázsból szabadtéri kemence
és kerti evés-ivást szolgáló hely készült.
Bormúzeum • Az egykori borház helyreállításával kiállításra
alkalmas boltozatos nagyterem jött létre hozzá kapcsolódó
mosdóhelyiségekkel.

14

A zebegényi főtér – mint a legtöbb településen – negyven
év alatt a falu szépségéhez méltatlan módon alakult át:
légkábelek kötegei, beton villanyoszlopok és vas traverzek,
a legnagyobb összevisszaságban lerakott beton és aszfalt
burkolatok, a tér közepére lejtő felületek – ahol a lefolyó
mindig eldugul –, meredek, járhatatlan lejtők, elrontott
homlokzatok jellemezték.
Az első tanulmánytervünk alapján tizenhárom év alatt
nagyrészt elkészült az összes fontos helyreállítási munka, a
középületek felújítása, a villamos vezetékek földbe rakása,
kandeláberek elhelyezése, a burkolatok cseréje kockakőre
először kisebb szakaszokban, majd az egész felületen.
Ezalatt az idő alatt a főtér mentén kibővült az iskola, torna
terem, orvosi rendelő és könyvtár készült, megépült a
szolgáltatóház árkádja. Krebsz Ferenc polgármester és a
falu áldozatos munkájával visszanyerte régi fényét a település központi tere, rendezett és hangulatos lett a járda, az
út, a zöldterületek, az épületek.
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AXIS • Salamin ferenc

axis • salamin ferenc
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AXIS • kováts – erhardt – Salamin

axis • salamin – erhardt
Bodrogkisfalud, Kúria gazdasági épülete és térrendezés,
Salamin Ferenc és Erhardt Gábor; belsőépítész: Jakab
Csaba; kerttervező: Vincze Attila, 2005–2007

Szegilong, tájház
tervező: Kováts Ábel, Erhardt Gábor és Salamin Ferenc;
belsőépítész: Jakab Csaba; kerttervező: Vincze Attila,
2005–2007

Bodrogkisfalud történelmi településmagjában található a
két Haller-kúria és a hozzájuk tartozó egykori gazdasági
épület. A ház a teljes pusztulás határán állt, benne raktárak,
kiégett szobák és a közmunkások melegedője volt berendezve. Az egykori parkban sufnik és garázsok, a szomszédos sportpályához rendelt budik álltak, beton színpad,
elhasznált aszfalt. A helyreállítással olyan épület jött létre,
amelyben a kiállítások és rendezvények mellett, a sportpályához kapcsolódó kávéház, kocsma és mosdók is tudnak
működni. A ház és a mellette álló sportöltöző között kaputorony-átjáró köti össze és választja el egymástól a focipálya térségét és a kúriák közti térhez kapcsolódó, kőburkolattal fedett „főtér” területét, egyben hangsúlyt ad a falusi
eseményeknek helyet adó térnek.

Az egykori pásztorház helyreállításával és kiegészítésével
létrejött tájház a régió tipikus falusi lakóháza. Hozzá
kapcsolódik egy kemenceház, valamint a gyümölcsös. A
parasztházban az előtérrel szemben van a szabadkéményes
konyha, jobbra és balra egy-egy szoba, hátrafele az egykori
istállóból és felette a szénapadlásból kialakított két szoba.
A berendezés nagyrészt régi parasztbútorokkal készült. A
kemenceházban szabadtéri kemence, kisebb nyárikonyha,
mosdó- és zuhanyzó helyiségek kaptak helyet. Az együttes
a tájház funkció mellett alkalmas régi hangulatú szálláshelynek, kerti mulatságok lebonyolítására, nagyobb falusi
rendezvények megtartására.
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AXIS • kováts – erhardt – Salamin
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működni. A ház és a mellette álló sportöltöző között kaputorony-átjáró köti össze és választja el egymástól a focipálya térségét és a kúriák közti térhez kapcsolódó, kőburkolattal fedett „főtér” területét, egyben hangsúlyt ad a falusi
eseményeknek helyet adó térnek.

Az egykori pásztorház helyreállításával és kiegészítésével
létrejött tájház a régió tipikus falusi lakóháza. Hozzá
kapcsolódik egy kemenceház, valamint a gyümölcsös. A
parasztházban az előtérrel szemben van a szabadkéményes
konyha, jobbra és balra egy-egy szoba, hátrafele az egykori
istállóból és felette a szénapadlásból kialakított két szoba.
A berendezés nagyrészt régi parasztbútorokkal készült. A
kemenceházban szabadtéri kemence, kisebb nyárikonyha,
mosdó- és zuhanyzó helyiségek kaptak helyet. Az együttes
a tájház funkció mellett alkalmas régi hangulatú szálláshelynek, kerti mulatságok lebonyolítására, nagyobb falusi
rendezvények megtartására.
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AXIS • kovács – Salamin

axis • salamin ferenc

Tokaj, Demeter Zoltán háza, műemlék lakóház felújítása
és bővítése; Kovács Ágnes és Salamin Ferenc, 2003–2006

Szerencs, katolikus templom felújítása, munkatárs: Hegedűs Alice; kertészet: Herczeg Ágnes, 2005–2006

Tokaj történelmi belvárosában találjuk a több mint 200
éves műemlék lakóházat és a hozzá tartozó nagy kertet.
Fiatal borász megbízónk leendő otthonát találta meg itt,
és magánborászatának vendégforgalmát is itt szeretné
fogadni. A meglévő ház sok átalakításon esett át a legutóbbi száz év alatt, a tervezett beavatkozással az eredeti térrendszert figyelembe véve, a nagy tereket megőrizve oldottuk meg a funkcionális igényeket. A két lakószoba és a
konyha eredeti helyén van, a körülbelül 100 éve beépített
nagy kapualj (az újkori válaszfalak elbontásával) nappali
tér lett, az egykori cselédszoba háztartási helyiségként és
fürdőszobaként szolgál. Egyedül a régi nagy éléskamra
tagolódott kisebb terekre: egy belépő közlekedőre, egy
kézmosó-wc-re és egy spájzra. Az utcafronti homlokzaton
a boltívesen keretezett kapuzatba épített ablakokat megszüntettük. A kapunyílást újra kibontottuk, s az egykori
tölgyfa kapuszárnyakat visszaállítottuk.
A borkóstolásra szolgáló teraszok és verandák építésével az
épület kert felőli karaktere változott leginkább, a zárt veranda egyben a lakás fogadó előtere, a nyitott veranda a
pincelejárat helye. A kapcsolódó szabadtéri sütőtér és a
közrefogott öbölszerű terasz egyazon tetőidom (kis lejtésű,
félnyeregtető) alá igazodnak. A kert kiskockakő burkolatainak, járdáinak építése befejeződött, teraszburkolatok,
lábazatok is készülnek majd. Az utcafronti homlokzat is
megújul egyszer, a csatlakozó kerítés átépítésével együtt. A
végleges tereprendezés után őshonos fafajták, bokrok keretezik majd a testes műemlék házat.

A város központjában, a fürdő, a vár és a várkert szomszéd
ságában álló katolikus templom igen lepusztult állapotba
került. A külső homlokzat megújulásával helyreállított
műemlék simított, festett vakolatot, kiegészített vagy újra
vakolt párkányokat és pilasztereket, kőlap lábazatot, rézlemez tetőfedést, rejtett villámhárítót kapott. A régi kő
ablakkereteket és az 1764-es évszámú, faragott kő kapukeretezést restauráltuk, a vasrácsokat eltávolítottuk, a terepszintet visszasüllyesztettük az eredeti szintre. A felújítási
munkákkal együtt készült el a parkosítás a várkert részeként
új körüljáró ösvénnyel, kockaköves bevezető úttal, füvesítéssel, faültetéssel.
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Tokaj, Demeter Zoltán háza, műemlék lakóház felújítása
és bővítése; Kovács Ágnes és Salamin Ferenc, 2003–2006

Szerencs, katolikus templom felújítása, munkatárs: Hegedűs Alice; kertészet: Herczeg Ágnes, 2005–2006
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fogadni. A meglévő ház sok átalakításon esett át a legutóbbi száz év alatt, a tervezett beavatkozással az eredeti térrendszert figyelembe véve, a nagy tereket megőrizve oldottuk meg a funkcionális igényeket. A két lakószoba és a
konyha eredeti helyén van, a körülbelül 100 éve beépített
nagy kapualj (az újkori válaszfalak elbontásával) nappali
tér lett, az egykori cselédszoba háztartási helyiségként és
fürdőszobaként szolgál. Egyedül a régi nagy éléskamra
tagolódott kisebb terekre: egy belépő közlekedőre, egy
kézmosó-wc-re és egy spájzra. Az utcafronti homlokzaton
a boltívesen keretezett kapuzatba épített ablakokat megszüntettük. A kapunyílást újra kibontottuk, s az egykori
tölgyfa kapuszárnyakat visszaállítottuk.
A borkóstolásra szolgáló teraszok és verandák építésével az
épület kert felőli karaktere változott leginkább, a zárt veranda egyben a lakás fogadó előtere, a nyitott veranda a
pincelejárat helye. A kapcsolódó szabadtéri sütőtér és a
közrefogott öbölszerű terasz egyazon tetőidom (kis lejtésű,
félnyeregtető) alá igazodnak. A kert kiskockakő burkolatainak, járdáinak építése befejeződött, teraszburkolatok,
lábazatok is készülnek majd. Az utcafronti homlokzat is
megújul egyszer, a csatlakozó kerítés átépítésével együtt. A
végleges tereprendezés után őshonos fafajták, bokrok keretezik majd a testes műemlék házat.

A város központjában, a fürdő, a vár és a várkert szomszéd
ságában álló katolikus templom igen lepusztult állapotba
került. A külső homlokzat megújulásával helyreállított
műemlék simított, festett vakolatot, kiegészített vagy újra
vakolt párkányokat és pilasztereket, kőlap lábazatot, rézlemez tetőfedést, rejtett villámhárítót kapott. A régi kő
ablakkereteket és az 1764-es évszámú, faragott kő kapukeretezést restauráltuk, a vasrácsokat eltávolítottuk, a terepszintet visszasüllyesztettük az eredeti szintre. A felújítási
munkákkal együtt készült el a parkosítás a várkert részeként
új körüljáró ösvénnyel, kockaköves bevezető úttal, füvesítéssel, faültetéssel.
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axis • márton – salamin
Mád, Gaál vendégház, 2002–2003
Tervező: Márton László Attila és Salamin Ferenc
A lakóépülettel szembeni egykori nyárikonyha bővített
újjáépítésével jött létre a vendégház. A tömegalakításnál a
településképhez igazodás, az építészeti részleteknél a tulajdonos jó ízlésű igényessége formálták a házat. A hegyaljai
tufa falazat, az ugyanebből kézzel faragott kő nyíláskeretek,
oszlopfejezetek (Kolyankovszky István kőfaragó munkái
– www.tanaki.atv.hu) mind az időtlenséget, a helyi karaktert kívánják megjeleníteni.
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Beöthy & Kiss • Beöthy Mária
Budapest, IX. Ferencváros, Bokréta utca 12. sz. lakóépület
teljes átalakítása felújítása, emeletráépítéssel
Megbízó: Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hiva
tal; kivitelező: Fővárosi 2.sz. Építőipari Rt.
A hajdani Blumengasse –1874-től Bokréta utca – 12. számú
telkén 1893-ban épült szűk belső udvarral az egyemeletes
– korábbi borpincét magába foglaló – romantikus épület,
mely a legenda szerint egyik vendégfogadója volt a boldog
békeidőkben a száz korcsma kerületének nevezett egykori
Franzstadtnak.
A Ferencváros 1990-es években kezdődött és napjainkban
is folytatódó nagyszabású rehabilitációs programja kapcsán
került sor a leromlott, 17 komfort nélküli lakást tartalmazó épület teljes áttervezésére a védett épületrészek megtartásával. Az utcai homlokzat, a kapubejárat, az udvari folyosó kőkonzoljai, a kovácsoltvas korlátok rekonstrukciója mellett az északi, udvari szárny lebontásra került.
Szerkezeti megerősítés után az utca felől két, az udvar felől
három emelet ráépítésével, a tetőtér ráépítésével, s a kertet
a szomszéd épület kertjével összenyitva kedvező arányú
együttes jött létre.
Az átépítés révén 18 összkomfortos lakás és 2 üzlet alakult
ki kellemes belső kerttel. A tervezői célkitűzés az eredeti,
megmaradó épületrészek és az új ráépítés szerves együttélésének megteremtése a térbeli arányok, a részletek, az
anyagok, a színek összehangolásával úgy, hogy a megvalósult épület a napjaink léptékváltása alapján teljesen
átépült Bokréta utca képéhez is harmonikusan illeszkedjék. Az ott élők és az odalátogatók szerint ez a tervezői
szándék teljesült.
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