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TOKAJ-HEGYALJAI HÁZAK FELÉLESZTÉSE
AZ AXIS ÉPÍTÉSZIRODA MUNKÁI  1989-2012

A miniszteri rendelettel szabályozott Kós Károly-
díj a helyi építészeti örökség védelme és az épí-
tészeti hagyományok őrzése területén kimagas-
ló eredményt elért személyek, közösségek elis-
meréséül adományozható miniszteri díj. A két 
odaítélhető díjat az országos főépítész által elnö-
költ bizottság javaslata alapján a belügyminiszter 
adományozza, melyeket minden évben Kós Ká-
roly születésének évfordulója alkalmából adnak 
át. Egyéni elismerésként 2012. december 14-én 
Szikszay Júlia, munkacsoportként az Erhardt Gá-
bor, Salamin Ferenc, Salamin Miklós, Tusnády 
Zsolt és Varga Csaba alkotta Axis Építészcsoport  
vehette át a díjat  Dr. Szaló Péter területrendezé-
si, építésügyi és örökségvédelmi helyettes állam-
titkártól a Belügyminisztérium márványaulájá-
ban. Az Axis munkáit Prof. Ferencz István Habil. 
DLA a következő szavakkal méltatta: „Tokaj-Hegy-
alja, Világörökség, tokaj-hegyaljai házak. A fenn 
leírt háromság teljes harmóniáját megtaláltam az 
átnézett magas építészeti teljesítményben. Gratu-
lálok és sok szép házat, s vele együtt jó híreteket 
ajánlom a Bizottságnak!” 

 „Bennem a megtörtént, és ami megtörténhetett 
volna, együtt adják a jelenvalót. Mint Uriel, vagy 
Csaba királyfi, felettünk robog az égen a történe-
lemből, a győzelemből, az érvényesülő hatalom-
ból kimaradtak szervezőereje: a sokak által lebe-
csült és veszélyesnek tartott mintha világa.  ...

Mikor a lehetetlen megérinti a formátlanságból 
kitörni vágyó anyagot, az az a hely, az architectúra 
maga, a lehetségességek és a lehetett volna 
egyetlen helye…

Kós Károly-díj • 2012
AXIS 

ÉPÍTÉSZIRODA

Salamin Ferenc: Kakas-dűlő, Szőlőház, 2011

Tusnády Zsolt: Vámosújfalu, Búzavirág  Alapítvány közösségi épületei, 2011

A természet meg van bélyegezve és fertőzve 
általunk. Nincs olyan élő és látszólag élettelen 
polgára a természetnek, amely ne szeretne 
végre egyesülni a megváltott ember termé-
szetével. A fa lehetett volna ember, az állat 
lehetett volna ember, a Föld lehetne új Nap.”

Makovecz Imre: Ami megtörtént 
és ami megtörténhetett volna

Az elhagyott, lepusztult, megbecstelenített 
házak gyógyítása, életre lehelése a munkánk, 
épületek, kúriák az 1600-as évek elejétől az 
1970-es évekig, melyek felújítás után a telepü-
lések díszei lettek. A lehetett volna világának 
megérzése érdekel, ősi emberek világa, kard-
csörtetés, lovasok vágtája. Milyen lehetne 
Ma gyarország, milyen a megtörténhetett volna, 
a lehetett volna világa, ha nem vagyunk szovjet 
gyarmat oly sokáig, milyenek lehetnének az 
elrontott, lepusztult, elhagyatott, elfuserált 
épületek, hogyan virágozna a meg nem be-
csült építészeti hagyomány, a lenézett magyar 
kultúra?

Létrehozni a lehetetlent, megvalósítani az 
épületek történelmi folytonosságát, termé-
szetes fejlődését. Kézen fogva együtt tervezni 
az egykori, a ma már az anyagi világban nem 
létező tervezővel, a tervező nélküli népi épí-
téssel. Felfedezni az épület történetét, fizimis-
káját, az ott járó egykori lakókat, és segítségül 
hívni őket. Így építeni, fényt adni ismét az 
em bertől megbélyegzett házaknak, ez az iga-
zán kalandos építészeti gesztus, ez az, aminek 
tétje van.

A győzelemből kimaradt mellékutcai há-
zacskákat, a háború után épült „szocreál” há-
zakat, és a többi, figyelemből kimaradt épüle-
tet beleilleszteni abba a sorba, ahol a folyama-
tosság, a tradíció és a modern felfogás ötvö-
ződik. Megadni ezeknek a házaknak és tele-
püléseiknek ismét az érvényesülés lehetősé-
gét, a szépséget.

Az ötvenes években meghirdetett, a régi 
világot elpusztítani felszólító diktátum mára 
megszelídült automatizmussá vált, de tovább-
ra is pusztítja tradicionális építészetünket, tu-
datlanságból, vagy gazdasági érdekekre hi-
vatkozva. Ezek a házak ennek az erőnek akar-
nak ellenállni, az épület lehetne ember, lehet-
ne büszke polgára a falunak, hirdethetné 
története dicsőségét, és az emberi szellem 
magasságát.

Salamin Ferenc

Salamin Miklós: Tarcal, orvosi rendelő felújítása, 2010

Varga Csaba: Szerencs, Rákóczi-vár rekonstrukciója, 2010

Erhardt Gábor: Mád, Rákóczi-kúria felújítása, 2009 • munkatárs: Salamin Ferenc
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Fent, balra: Salamin Ferenc: borászat, Rátka

jobbra: Salamin Ferenc: Golop, 
Vay-kastély felújítása, 2009

középen:  Erhardt Gábor: Vajdácska, 
római katolikus templom, 2007

lent, balra: Salamin Miklós: 
Tarcal, Takarékszövetkezet felújítása, 2009

jobbra: Salamin Ferenc: Bodrogkisfalud, 
Várhegy-dűlő, Patricius borászat, 2003

Fent: Salamin Miklós: Gergely 
borászat és lakóház,Mád, 2006

középen: Erhardt Gábor:
Tarcal, piac, 2007

lent: Erhardt Gábor: Mád, 
Szilvás fürdő, rekonstrukció, 2006
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