
12

Az új ravatalozó félnyeregtetõt kapott, alacsony hajlásszöggel
és természetes palahéjazattal. Az eredeti épület tartófalai tovább-
ra is megmaradtak, a ravatalozó terem födémét viszont lebon-
tottam. Kibõvíthetõ volt ugyanakkor az új nagy fal segítségével
az alapterület egy félig nyitott (fedett) térrel. Ez lehetõvé tette,
hogy a ravatal köré több ember gyûljön össze. Az épület keleti
végét egy harangtorony díszíti, helyettesítve a jelenlegi fém-
szerkezetû haranglábat. Az épület falai, a falazott pillérek felü-
lete téglaburkolatos. A nagy déli fal mádi faragott kõ. A tartó-
szerkezet fa elemei sötétre pácoltak.   Berta Attila

VÁNDORISKOLÁS PÁLYÁZAT 2000
BEKECS, RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA

Hegyalján az elmúlt években a vándoriskolások tervei alapján
két ravatalozó felújítása, átalakítása készült el (Ond, Szerencs).
Talán ennek hatására is kerestek meg minket Bekecs község
önkormányzatától, hogy ravatalozójukat szépíteni, felújítani
kívánják.

A hallgatók házi pályázat keretében tanulmányterveket
készítettek, melyeket átadtunk a falu vezetõinek Az elkészült
hat tervbõl a képviselõtestület Salamin Pál javaslatát választotta,
amelyet 2001 nyarának végén elkezdtek építeni.

Feladat: A jelenlegi, barakk-hangulatú épület átformálása,
a földi lét utolsó állomásának méltó építészeti keretet adva.
Fedett-nyitott ravatalozó tér, úgy, hogy a ravatalt kb. 200 fõ
körül tudja állni ( nem kell, hogy mind  fedett helyen álljanak),
valamint a belsõ ravatalozótérrel is igény szerint összenyitható
legyen. További helyiségek: Öltözõ, raktár, wc-csoport,
hullahûtõ , sírásó szerszámraktár, árnyékszék.

Mondják, az építészet feladata összekötni a Földet és az Eget.
Valahogy úgy, ahogy a fák teszik. Különösen fontos lehet ez
egy ravatalozó-épület esetén. A ravatal a földi lét utolsó állomá-
saként ezt az átmenetet képviseli.

Szóval, mint a fák. Hát akkor legyenek fák. Liget, mint az
ókori görögöknél, gyümölcsöskert, mint a székelyeknél. Egy
gyönyörû gesztenyefa áll már az épület elõtt, annak szinte a
tengelyében.

Pályamunkámban megkíséreltem egy újraértelmezett liget
létrehozását. Az épület köré élõ, elõnevelt fákat ültetnék, ame-
lyek lombkoronái összefüggõ „mennyezetet” alkotnának. E
mennyezet szinte észrevétlenül változna át az épület elõtetõ-
jévé, amelyet a legkülönfélébb oszlopok támasztanának alá.
(Falazott terméskõ, hántolt farönk, faragott, esztergált fa oszlo-
pok). A belsõ ligetet valóságos liget veszi körül. A tetõszerkezet
szabálytalan helyzetû szelemenekbõl és szarufákból áll a fák
ágait szimbolizálva. Erhardt Gábor
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Az eredeti ravatalozó fedése és tetõszerkezete bontásra kerül.
A fõfalak megmaradnak, azonos magasságúra felfalazva. Az
épület gerincének iránya megváltozik, a  ravatalozótér fölött
látszó szerkezetû tetõ készül.

Az épület elõtt háromhajós, fedett-nyitott tér készül. A két
szélsõ hajó fölött árnyékoló pergola készül, szükség esetén ez
is lefedhetõ. A külsõ és belsõ tér határán áll a torony, a koporsó
fejrészével alátolva, a nyitott tornyon beesõ fény ide vetül. A
nyitott torony (két oldalról zárt) tetején van a meglévõ harangláb
lélekharangja.

A középsõ hajó oszlopai falazottak, a két szélsõ  hengeres
faoszlopok szegélyezik. A terasz téglaburkolatú.

Volt egyszer egy látomásom. Temetésen voltunk, nagy tömeg
állta körül a ravatalozót, közeli hozzátartozómat temettük. Egy-
szer csak azt vettem észre, hogy egy örvény visz magával, egy
örvény, melynek talpa a gyászoló tömeg volt, csúcsa valahol
fent, a végtelenbe tartott, középpontja a koporsó fölött volt.
Egy pillanatig tartott az egész, és újra a földön találtam magam,
de még mindig láttam a fordított örvényt. A torony a lélek-
haranggal ezért került oda, ahová került, a külsõ és belsõ tér
határára, mindkettõ részeként, a látni vélt lélekörvény közép-
pontjába. És a búcsúzó lélek elköszönésképpen megkondíthatja
a lélekharangot. Fábián Rigó Tamás

A fõút felõl érkezve kápolnaszerû, zárt homlokzat jelenik meg.
Az épületet a domb felé fordítottam. Ezzel a megoldással úgy
az elhunytak szállításánál, mint a gyászolók közlekedésénél
elmarad a lépcsõhasználat.

Új tetõ készül a nyitott tér fölé, a terem levegõhöz jut. Az
épületet körülvevõ zömök, görnyedt pillérek: siratóasszonyok.
Vaskos termetükre szükség is van, mert õk hordják a nyitott
fedélszék súlyát.

A fõhomlokzat fa burkolatának üvegezett résein fény áram-
lik a helyiségbe. Igyekeztem helyi természetes anyagokat hasz-
nálni. A falak és a pillérek durván vakoltak, meszeléssel. A pad-
lóburkolat kõ vagy tégla. A meglévõ harangláb helyett fából
kéne újat építeni. A ravatalozó utca felõli oldalán lévõ füves
részre a már nem gondozott régi sírkövekbõl kellene sírkertet
létrehozni.  Molnár László
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A vándoriskolás Salamin Pál
pályázati terve alapján épülô

bekecsi ravatalozó befejezés elôtt
(fotó: Salamin Ferenc)


