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Kardosfai ökoturisztikai- és konferenciaközpont
Építtető: SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Kaposvár; belső-
építész: 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 karak-
teres téglaarchitektúráját, faragott faszerkezeteit, tagolt tö-
megét, díszített oromfalait.
2005-ben az a cél fogalmazódott meg, hogy a helyszíni 
adottságokat figyelembe véve, annak előnyeit, értékeit ki-
használva és továbbfejlesztve bővítsük az ingatlant, hogy a 
jelenlegi vadászház funkcióját megtartva konferenciaturiz-
musra alkalmas, háromcsillagos szálló létesüljön egy autó-
busznyi 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 formájá-
ban. A tetőtérbe födémmegerősítéssel és a 120 éves fedélszer-
kezet megtartásával, új válaszfalazással szobaegységek és 
kiszolgálóhelyiségek kerültek, a földszinten konferenciate-
rem, 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.
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Az új szárny a régi koordinátarendszeréből enyhén kifordul, 
középfolyosós rendszerű, a földszinten és a tetőtérben 
szobákkal, az alagsorban a felüdülést biztosító lehetőségek-
kel: 5×10 méteres úszómedence, pezsgőfürdő, infra- és finn 
szauna, konditerem, büfé. A fürdőtérnek közvetlen terasz-
kert 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 főbejára-
tot, a recepciót, a lépcsőt, a liftet, az alagsorban a kiszolgá-
ló vizes helyiségeket, a tetőtérben a galéria-társalgót. Mind-
két 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, korlá-
taival tiszteletben tartja, mégis továbbfejleszti a régi épület 
által teremtett hagyományt.
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