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A Vándoriskola 2008. évi felvételi meghallgatására szeptem-
ber 6-án került sor a Magyar Művészeti Akadémia termé-
ben. A felvételi feladat a zsámbéki romtemplom mellett 
fekvő római katolikus temető új ravatalozójának megter-
vezése volt. Pályatervének ismertetése, portfóliójának be-
mutatása és egy általános bemutatkozás alapján a Mesterek 
testülete Mike Diána, Varjasy Anikó, Dénes Albert és 
Kovács Pál építészeket vette fel a Vándoriskolába. Ugyan-
ezen a napon került sor a végzett vándorok diplomázásá-
ra. Diplomamunkájának ismertetése alapján a Mesterek 
testülete mindhárom jelölt, Dobrosi Tamás, Kováts Ábel 
és Őrfi József részére megadta a diplomát. Az alábbiakban 
bemutatjuk a felvett vándorok pályamunkáját.

Varjasy Anikó

A ravatalozót a kijelölt terület felső részén helyeztem el, 
ahonnan a legszebb a kilátás. Célszerűnek láttam az épület-
hez új, külön bejáratot nyitni, mely a fenti utca és a dűlő-
út kereszteződésében található. Így a ravatalozó járművel 
is kényelmesen megközelíthető.

Félig a föld alá terveztem az építményt, de a ravatalt 
kihoztam a föld alól és megfordítottam. A teraszt kettéoszt-
ja a ravataltól induló, tereppel ellentétes lejtésű rámpa, 
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amely a föld alá vezet. A rámpa által kijelölt vonal össze-
köti az eget a földdel. A rámpa elején emelkedik a ravatal, 
felette a lélekkapu, amely könnyed, valójában csak egy-egy 
faoszlop, világítótesttel a tetején. A szertartás alatt a hoz-
zátartozók az ég felé fordulhatnak, ahová az elhunyt lelke 
távozik. A szertartás végeztével a rámpán elindul lefelé a 
temetői menet. A testkapu súlyos kő tömege alatt haladnak 
el, a kapu szűk hasítéka folytatódik a kapu alatti sötét ala-
gút mennyezetén is, mintha a külső világ egyre távolabb 
lenne. A föld alatti tér emlékezőhely. A föld alatti áthaladás 
élménye után a fájdalmat, szorongást felváltja a remény, 
amikor a menet a temető felé vezető útra kanyarodik, és 
ismét a szabadba érve fokozatosan érkezik a felszínre. A 
ravatalozó teraszára lépcsőn lehet lemenni az épület két 
oldalán. Az építmény részei a védetten elkülönülő kút és 
imahely, melyek a teraszról közelíthetők meg, terükbe az 
oldalsó nyílásokon át befolyik a gazdagon telepített örök-
zöld növényzet. Legbelül találhatók a szükséges helyiségek, 
melyek felülről kapnak megvilágítást. A terasz fedése na-
gyon könnyű szerkezet, lehet fa rácsszerkezet vagy ponyva. 
Használt anyagok: a templométól eltérő kő, vörös tégla, 
sötétbarnára pácolt fa, föld, kiszolgáló helyiségekben vilá-
gos színek.

Dénes Albert

Az alapkoncepciót a helyszíni adottságok erősen megha-
tározták: a félkör alakú, Golgota nevet viselő kis sírkert, a 
kilátás a lejtős temető tetejéről a zsámbéki romra és a te-
mető megközelíthetősége. Szerettem volna olyan épít-
ményt tervezni, ami épület ugyan, de nem ház jellegű; 
szakrális tér, mely a kápolna jelleget hordozza magában, 
de nem az. Olyan alaprajzi elrendezést, illetve formákat 
kerestem, melyek egyszerűek, illeszkednek a terephez, 
archetípusos elemek – nyeregtető, kapu, fal, szimmetria 

– de ezeket egy átlagos épülettől eltérő jellemzőkkel pró-
báltam kidolgozni. Törekedtem rá, hogy nyugodt épületet 
tervezzek; kerültem a dinamikát, erős aszimmetriát és a 
templomrommal konkuráló építészeti karaktert. Ezért az 
épület félig a földbe van nyomva. Két oldalról két íves fal 

öleli magába magát az épületet és a fedett, nyitott ravata-
lozó teret. A megvilágítást magas párkányú ablakok biz-
tosítják. A bélletes kapuzattal a román kori környezethez 
szerettem volna hasonulni, de nem utánozni azt. Az elő-
renyúló tetőszerkezet alacsony hajlásszögű. Erős, szege-
csekkel összefogott faoszlop-csokrok tartják a szintén né-
gyes-fogatba összefogott szelemeneket. Ezzel az egyedi 
faszerkezettel is szerettem volna eltérni egy átlagos fedél-
széktől, de ezt az alacsony hajlásszög is megkívánta. A 
harangtornyot és a keresztvíz-csobogót az építmény egy-
egy oldalán helyeztem el. Maga a lélekharang-tornyot az 
íves fal meghosszabbítása. Vele szemközt egy falsarokban 
alakítottam ki a vízvételi csobogót. Egyik oldalon a halál, 
másik oldalon az élet szimbóluma. Az anyaghasználat 
jellemzően kőburkolat, fa lécezések, deszkázatok, fa nyí-
lászárók, fémlemezfedés. 

Kovács Pál

A temető templomromra néző domboldalán a terep 
emelkedésére válaszul a föld alól nyílik ki a ravatalozó. A 
temetési menet – mint sziklasírból a napvilágra – a domb-
oldal által magába ölelt ravatalozó térből indul, majd kí-
séri az elhunytat az örökkévalóság felé induló úton. A 
felszínen az épületből két íves előtető jelenik meg; a na-
gyobbik a temetési szertartáshoz fedett-nyitott előteret, a 
kisebbik gépkocsibeállót fed le. A harangláb aljában imád-
ságos fülke található. Az épületben a ravatalozó tér mellett 
öltöző, hűtő, előkészítő tér, raktárhelyiség és látogatói wc 
kapott helyet. A kiszolgáló épületrészt a nyilvános terektől 
fal választja el, mely a két tetőforma határvonala is. A 
külső  és néhol belső  falburkolat mészkő, a tetőfedés 
természetes pala. A ravatalozó tér dongafödéme és a ka-
puzatok kialakítása a templom melletti pálos kolostorrom-
nál alkalmazott megoldásokat idézi.

Varjasy Anikó terve, alaprajz és metszet Dénes Albert terve, távlati képek Kovács Pál terve, alaprajz
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