mohay és társa • mohay gábor
Kardosfai ökoturisztikai- és konferenciaközpont
Építtető: SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Kaposvár; belsőépítész: Mohayné Farkas Ibolya; statikus: Harsányi Csaba,
Sárdi János; generálkivitelező: Axis ’94 Kft.2005–2007
Kardosfa a Zselic-hegység összefüggő erdőrengetegében,
Kaposvártól délre, Bőszénfa és Zselickisfalud községek kö
zött fekszik, a központ egy déli fekvésű lankás felső részén
található. Az itt álló Esterházy erdészlak, majd vadászház a
XIX. század második felében épült. Az idők során többször
bővítették, ám mindvégig megpróbálták megőrizni karakteres téglaarchitektúráját, faragott faszerkezeteit, tagolt tömegét, díszített oromfalait.
2005-ben az a cél fogalmazódott meg, hogy a helyszíni
adottságokat figyelembe véve, annak előnyeit, értékeit kihasználva és továbbfejlesztve bővítsük az ingatlant, hogy a
jelenlegi vadászház funkcióját megtartva konferenciaturizmusra alkalmas, háromcsillagos szálló létesüljön egy autóbusznyi szálláshellyel. Az elkészült épület tömege hármas
tagozódást mutat: a régi és az új épületszárny és a kettő
közötti fejépület.
A régi szárny teljes egészében megmaradt eredeti formájában. A tetőtérbe födémmegerősítéssel és a 120 éves fedélszer
kezet megtartásával, új válaszfalazással szobaegységek és
kiszolgálóhelyiségek kerültek, a földszinten konferenciaterem, társalgó, vadászszobák, iroda, vizesblokk, az alagsorban
100 adagos főzőkonyha és 56 férőhelyes étterem kapott
helyet. Az étterem déli irányú bővítésével közvetlen kapcso
latba került az udvarral, így nagyobb létszámú rendezvények
lebonyolítására is alkalmas a hely. A bővítmény fölötti fedett
terasz a konferenciateremhez kapcsolódik.

Az új szárny a régi koordinátarendszeréből enyhén kifordul,
középfolyosós rendszerű, a földszinten és a tetőtérben
szobákkal, az alagsorban a felüdülést biztosító lehetőségekkel: 5×10 méteres úszómedence, pezsgőfürdő, infra- és finn
szauna, konditerem, büfé. A fürdőtérnek közvetlen teraszkert kapcsolata van. Rendkívüli élmény a medence teljes
déli üvegfalának felnyitása.
A régi és az új szárny közlekedőtengelyének szögfelezőjére
szerkesztett a meredek toronysisakkal fedett, szabályos
négyzet alaprajzú fejépület. Ez foglalja magába a főbejáratot, a recepciót, a lépcsőt, a liftet, az alagsorban a kiszolgáló vizes helyiségeket, a tetőtérben a galéria-társalgót. Mindkét szárnyhoz rövid üvegezett nyaktaggal kapcsolódik.
A telek déli részére teniszpálya kerül, a pálya és a főépület
közé hatszög alaprajzú nyitott fedett pavilon.
A fejépület függőleges hangsúlyával határozott központja
az együttesnek, nyaktagos kapcsolatai egyértelművé teszik
a különböző korokban épült részek közötti különbséget. A
keletkezett együttes tördeltségével, nyerstégla lábazatával,
vakolt homlokzatával, natúr fűrészelt fa erkélyeivel, korlátaival tiszteletben tartja, mégis továbbfejleszti a régi épület
által teremtett hagyományt.
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hadas műterem • rudolf mihály
Ózd, Liszt Ferenc Művelődési Ház (volt altiszti és munkás
Olvasó Egyleti Színház épület) rekonstrukciója
Építész munkatársak: Szamosi Endre, Dobos Péter, Bereczki Zoltán, Balogh Miklós, Nagy Lívia, Molnár Katalin, Fehér Judit, Papp Dávid Béla; építész konzulens:
Csontos Györgyi; szerkezettervező: Kalydy Zoltán; épület
gépész tervező: Várfalvi Géza; elektromos tervező: Münnich Gábor; falkutató: Simon Zoltán régész, történész;
restaurátori és művészi rekonstrukciós festések: Nemessányi Klára, Boromissza Péter; terazzo burkolat rekonstrukció: Háber Szilvia keramikus; csillárok rekonstrukciója:
Fata György iparművész.
Építtető: Ózd Város Polgármesteri Hivatal
Lebonyolító: ARCHINVEST 97 Kft.
Építéstörténet
A gyári dolgozók az 1880-as évek elején még az Ózd község
közepén lévő Hellebrun-féle vendéglőbe jártak szórakozni.
Nyáron fészertetős lugasokban, télen ivóhelyiségekben
társalogtak. 1884-ben létrehozták a Rimamurány-Salgótar

ján Vasmű Rt. Ózdi Gyári Felvigyázó- és Munkásszemélyzet
Olvasó Egyletét. Az Egylet célja a gyár felvigyázó- és munkás
személyzetének csekély anyagi áldozat mellett szellemi és min
den tekintetben magyar nemzeti irányú működésére, szív és
kedélynemesítő társalgásra és szórakozásra alkalmat nyújtani.
1896. júliusában az Olvasó Egylet önálló székházat
kapott. A gyári főkapuval szemben álló két főmesteri lakást
alakították át erre a célra. Ennek során kiképeztek egy
17×5,2 méteres nagytermet, egy kisebb termet és egy ivóhe
lyiséget. Mindezek mellett a székház tágas kertjében egy
sétakertet és nyári tánchelyiséget is kialakítottak. 1901-ben
az egyesületi tagok száma meghaladta a háromszázat. Na
gyobb rendezvények számára az épület kicsinek bizonyult,
ezért hozzáépítettek egy tánctermet színpaddal. A folyamatos bővítések ellenére is mindinkább szűkössé vált a
régi épület. Az új székház a Rima művek költségén 192324-ben épült Marschalkó Béla műépítész, Zrumeczky
Dezső egykori irodavezetője tervei szerint, a Pittel és Brause
wetter budapesti építő vállalat kivitelezésében. A székházat
ünnepélyes keretek között 1924. október 19-én nyitották
meg. A megnyitó díszelőadáson Basilides Mária, a Magyar
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Királyi Operaház tagjának szólóénekese, az ózdi gyári zenekar, a dalárda és színjátszó csoport adta a műsort.
A színház hivatása, hogy úgy az ózdi, mint a környéken
lévő telepek, Borsod-Nádasd, Bánszállás bányatelepek, stb.
intelligenciáját és munkásait a magyar kultúra fejlesztésében,
művelésében egyesítse. Az épület ezen feladatnak hatalmas
méreteivel (41 méter széles, 63 méter hosszú), kényelmes helyi
ségeivel minden tekintetben megfelel. … A főbejárat mellett
az ének-, zene- és egyesületi termek vannak elhelyezve. Középen az 1140 helyet magába foglaló nézőtér van, két vasbeton
oszlopon nyugvó hatalmas erkéllyel, pompás csillárokkal,
festéssel. A színpadnyílás 10 méter széles vasfüggönnyel van a
nézőtértől elválasztva. A színpad előtt külön tűzbiztos folyosón
megközelíthető süllyesztett zenekari hely van a 40 tagú zenekar számára. A színpad zsinórpadlással, munkáskarzatokkal,
a modern színpadtechnika minden vívmányával van felszerelve. … Az építkezés 12 milliárdba került és nagyságára
nézve a hazai színházak között a hatodik helyen áll. (OrszágVilág, képes hetilap, 1924. december 14.)
A gyárral szemben, a kaszinó mellett áll az Olvasó
épület magas, rusztikus kőlábazattal, vakolt festett oldalfal

lal, kapcsolt-gerébtokos, pallótokos ajtó és ablakszerkezetekkel, öntöttvas tartószerkezetű előtetővel, ereszén faragott
szaruvégekkel, műpala fedéssel, a gerincen nagyméretű
drótüveg bevilágító-dobozzal. Marschalkó az épület belsejében figurális és növényi indás díszítőfestészetet készíttetett a reprezentatív színházterem falpilléreinél. A kazettás,
tagolt erkélymellvéd, valamint a fallezáró aranyozott orna
mens sáv színházias megjelenése kicsit eltért a falpillérek
és az épület külső magyar-szecessziós stíljétől, de nem
került ellentmondásba azzal. Kazettás, színes egyedi üvegmennyezeten csalta be a fényt az égről. Figyelemre méltó
a nézőtér fölötti acél rácsostartókon csüngő festett rabic
szerkezet, melyre 1931-ben Marschalkó akusztikai okokból
préselt faforgácslapokat aplikált. A tamburos üvegszerkezet
és a festett kazettás díszüveg közt kiagyalt árnyékoló ponyvaszerkezet volt hívatott sötétíteni, mikor a funkció úgy
kívánta. A fonatos-tulipános, színes díszítő festészetet a
lépcsőházi terekben is folytatja, ahova gyönyörű kovácsoltvas pálcás és szecessziós lemezdíszes korlátokat tesz. Díszes
csillárokat és falikarokat helyez az előcsarnoki és emeleti
foyer-kba, a táncterembe, s még díszesebbeket a nézőtérre.
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A főhelyiségek magas gipszlábazattal készültek, amit az
1962-es felújítás olajfestékkel vont be, s a falkutatás tanúsága szerint az alsó hullámzó fogas-szerszámmal készített
gipsz mező, és az azt lezáró gipsz-szecessziós jegyeket hordo
zó sáv pasztellszínű lehetett, ami fölött a zárófonat aranyo
zott, és zöldes fémes színű volt.
Ózd városa 2004-ben elhatározta, hogy a kohászati művektől a KVI-n keresztül a városi önkormányzathoz került
nagy jelentőségű középületet felújítja. Az épületet a KÖH
2005-ben műemléki jegyzékbe vette. A Hadas Műterem
Kft. 2006 januárjában eredményesen szerepelt a tervezési
ajánlatok versenyén.
Az épület rekonstrukciója – sikerek és kudarcok
Elkészült a színházi nézőterem felújítása, a földszinti és
emeleti foyer, valamint az emeleti táncterem rekonstrukciója. Helyreállításra kerültek az öltözők és zenetermek az
irodablokkokkal. Szegényes színpadtechnikával ugyan, de
működik a vasfüggöny mögötti világ. Felújításra került a
mennyezeti üvegmunka és a belsőtéri díszítőfestészet nagy
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része. Felújításra kerültek a díszes csillárok és falikarok. Az
épület új műpala fedést kapott Rheinzink bádogosmunka
kiegészítéssel. Visszaépítésre kerültek az egyedi ereszcsator
na üstök, a mintás hófogók és más kovácsoltvas szerkezetek. A teljes installációs tervezés szerint megépültek a gépészeti és elektromos vezetékek, de a szellőző- és klímagépeknek csak egy része került beépítésre, s a színpadtechni
kai erős- és gyengeáramú rendszerek végpontjaira nem
kerültek aktív eszközök.
A Hadas Műterem Kft. megtervezte az épület külső környezetének rekonstrukcióját. Javasolta újraépíteni az előkertszerű kocsifelhajtót, a keleti oldali kerthelyiséget és a
színészbejáró felőli liget közepére a régi szaletlit. A mélyföldszint keleti oldalára szakköri helyiségeket, nyugati ol
dalára stúdió-mozit tervezett. Ezek remény szerint egyszer
megvalósulnak. 2008 tavaszán elkezdődik a főhomlokzati sgrafitto restaurálása, két nézőtéri falpillér művészi rekonstrukciós festése. Megvalósul a bejárati terazzo burkolat rekonstrukciója.

Rudolf Mihály DLA
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