Közösségi építés – közösségépítés
Ferenchalmi kápolna. Megújulás és újradefiniálás

TDK- Művészeti és Művészettudományi Szekció-Művészeti alkotások
2020. 10. 31.

Melcher Márk
Tóth Timon
Farkas Dániel

Konzulensek:
Major Zoltán
Fazekas Katalin
Halmos Balázs

BME Közép tanszék

Közösségi építés - közösségépítés
Visszatérő gondolat, hogy mit kezdünk elődeink által ránk hagyott örökséggel. Őseink
nemcsak génjeiket adják át, de szellemi, kulturális vagy épp építészeti javakat is ránk
hagynak.
Egy ilyen örökség a Budakeszi út parányi telkén megbúvó Ferenchalmi kápolna. A helyszínt
napjainkban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fedezte fel. Ebbe a munkába szeretnénk
bekapcsolódni, és megmenteni a kápolnát, de sorsa, jövője még számtalan kérdést állít elénk.
A műemlékvédelem elvei alapján fenntartásra, az eredeti állapotok visszaállítására kellene
törekednünk. Mintha időkapszulaként akarnánk megmenteni a kápolnát a következő
nemzedékeknek.
Az épületet a huszadik század közepén eredeti funkciójától megfosztották, közösségét
elűzték. Ugyan jelentős szellemi háttérrel bír, mégis parlagon hevert sokáig. Összetett feladat
ennek okait feltárni, azonban általánosan elmondható: ha senki nem érzi magáénak a helyet,
akkor az a „senki földje” lesz.
Az utóbbi időkben felmerült hasznosítási szándék eredményességét alapvetően határozza
meg, hogy olyan funkciót és megoldásokat találunk-e, melyek hosszú távon működőképesek.
Csapatunk abban látja a megoldási lehetőséget, hogy a közösséget aktívan bevonva hozzuk
létre a hely arculatát. Munkánk kezdetén feltárjuk a kápolna múltjának lényeges elemeit,
környezetével való kapcsolatát, jelenlegi használóinak igényeit. A továbbiakban azt kutatjuk,
hogyan lehet szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni a helyszínt, és lehetőségeket
keresünk a párbeszédre. Igyekszünk olyan építészeti megoldásokat találni, amik megteremtik
egy fenntartható közösség alapjait. Hisszük, hogy az emberek sokkal inkább magukénak
éreznek valamit, ha a megalkotásában részt vehetnek. Ez megvalósulhat egyrészt a tervezés
vagy a kivitelezés folyamatába való bevonással, de gondolunk itt a használattal és
fenntartással kapcsolatos feladatokra is. Ezért nem egy múzeumszerű épületegyüttest
szeretnénk megalkotni, hanem egy alakítható élő helyet. A terület használhatóságát lehetővé
kell tenni különféle kiszolgáló épületekkel, mindezt azonban úgy valósítanánk meg, hogy a
kápolna dominanciája és a természet egyensúlya megmaradjon.
Összefoglalva, célunk az építészet eszközeit felhasználva egy organikusan szerveződő
közösség építése.
//
Célunk az építész szakmaiságának és egy közösség organikusságának ötvözése által létrejövő
Nem csak építészszemmel vizsgálni a lehetőségeket, hanem a közösség oldaláról
megközelíteni. Olyan események létrehozásával és tanulmányozásával, melyek egy élő
közösség működését teszik lehetővé.

Community building – build community
We have a recurring thought about what to do with the legacy that our ancestors have left us
with. We don’t just inherit genes from them but intellectual, cultural or even architectural
values.
One such heritage is the Ferenchalmi Chapel, hidden on a tiny plot of Budakeszi street. These
days, the site was discovered by the Hungarian Charity Service of the Order of Malta. We
want to get involved in this work and save the chapel, but its fate and future still pose
countless questions.
Based on the principles of monument protection, we should strive to maintain and restore it’s
original state. Just as if we wanted to save the chapel as a time capsule for further generations.
In the middle of the twentieth century the building was deprived of its original function and
its community was expelled. Although it has a spiritual intellectual background, it was
abandoned for a long time. It is a complex task to explore the reasons behind this, but in
general it can be said that if no one feels the place is their own, it will be the “land of no one”.
The effectiveness of the recent recovery intent is fundamentally determined by whether we
find functions and solutions that work in the long term. Our team sees the solution in creating
a face of the place by actively involving the community. At the beginning of our work, we
explore the essential elements of the chapel's past, its relationship with its surroundings, and
the needs of its current users. In the followings, we explore how to make the site accessible to
a wider audience and look for opportunities for dialogue. We strive to find architectural
solutions that lay the foundations for a sustainable community. We believe that people feel a
place much more their own if they can participate in its creation. This can be achieved on one
hand by involving them in the design or construction process, but we are also thinking here of
tasks related to use and maintenance. Therefore, we do not want to create a museum-like
building complex, but a transformable living space. The usability of the area should be
possible by various service buildings, but all this would be done in such a way that the
dominance of the chapel and the balance of nature are maintained.
As a summary our goal is to build a growing community using the tools of architecture.

Tervünkkel a ferenchalmi kápolna újragondolását tűztük ki célul. A fenntartható közösség
kérdéseit vizsgálva olyan megoldásokat kerestünk, amivel az építészet eszközeit felhasználva
egy organikusan szerveződő közösség is létrejöhet, mely saját maga határozhatja meg a terület
hasznosítását, arculatát.

Munkánkat a kápolna történetének feltárásaval kezdtük. Az 1821-ben épület kápolna
Kalmmárffy Ignác magánkápolnája volt, majd több mint 100 évvel később, 1927-ben a főváros
tulajdonába került. Ekkoriban aktív közössége volt a helynek. Ez az időszak a második
világháborúval véget ért, az üres kápolnába bútorrestaurátor üzemet helyeztek. Nemcsak
funkciójától fosztották meg az épületet; a korabeli dokumentumokat végignézve
megfigyelhetjük, hogyan szorul egyre kisebb területre, hogyan építik be egykori tágas
környezetét.
Amikor elkezdtünk a területtel foglalkozni egyből megragadta fantáziánkat ez a folyamat. A
tervezés elején elhatároztuk, hogy szeretnénk a kápolnának a hangsúlyát valahogy visszaadni,
de a korábbi korok lenyomatait megőrizni.
Vizsgálódásunk bár a múltból indult ki, és a helyszín értékeinek feltárását tűzte ki célul, egyre
inkább világossá vált számunkra, hogy ha a jövőbe szeretnénk tekinteni, többet kell tennünk
ennél.
A környezetet számos nézőpontból megvizsgáltuk. Elsősorban a környéken élő embereket, és
a kápolna jelenlegi használóit vontuk be vizsgálódásunk homlokterébe, de igyekeztünk
szélesebb rétegeket is megszólítani. Beszélgettünk a kápolnát jelenleg használó Máltai
Szeretetszolgálat munkatársával, a szomszédos Filmarchívum dolgozóival, környéken élőkkel,
és távolabbról ide érkező látogatókkal. Tapasztalataink szerint a hely felfedezői meglátták a
benne rejlő értéket, és sajnálattal látták jelenlegi állapotát.
Bennünk is gyakran felmerült a kérdés, vajon, miért állt sokáig üresen az épület, miért nem
hasznosították a területet. Erre az összetett kérdésre nem könnyű választ adni. A 20. század
elejéig aktív közösséggel rendelkezett a kápolna. A világháború és az utána következő
időszakban azonban ez megszűnt, sőt tudatosan igyekeztek a múltat eltörölni, és szinte
„leradírozni” az épületet a város térképéről. A rendszerváltás utáni időszakban lassan magához
térő emberek már nem érezték magukénak a megcsonkolt területű kápolnát. Nem mehetünk el

amellett a tény mellett sem, hogy egy forgalmas út mellett található az épület, nehezen
hasznosítható kicsiny területen.
Több dolog is állhat az épület kihasználatlansága mögött, megállapításunk szerint leginkább a
közösség hiánya okozta ezt. Úgy gondoljuk, ha senki nem érzi magáénak a helyet, akkor az a
senki földje lesz.
Több kísérletet is folytattunk, hogyan tudjuk megszólítani az embereket, és megismertetni
velük a kápolnát. Szeptember közepén koncertet szerveztünk a helyszínre, ahol a hely
szellemiségébe illő szakrális zenét hallhatott a közönség. A rendezvény során világossá vált
számunkra, hogy az emberek nyitottak a kápolna felé, különleges, unikális hangulatú helynek
tartják. A koncert előtti napon a terület rendbetételekor a környékbeliek érdeklődve
kérdezgettek minket a kápolnáról. Mindezekből kiderült számunkra, hogy létezik olyan csoport,
akik a kápolna sorsát szívükön viselik.
Hasonló célú programunk volt a kápolnához köthető rajzpályazatunk általános iskolások
számára. Ezzel a gyerekeket, családokat szerettük volna bevonni a kápolna életébe. Öröm volt
számunkra, hogy voltak, akik érdeklődéssel fogadták ezt a lehetőséget. Ezzel ismét
bebizonyosodott, hogy érdemes a közösséget bevonni a hely vérkeringésébe.
Úgy gondoljuk, hogy ezek a kezdeményezések jó talajt adhatnak a további közösségi
építészetnek és a közösségépítésnek. Minél többen megismerik a helyszínt, annál inkább
közelebb érzik magukhoz, és tapasztalataink szerint szívesen részt vennének tervezésében,
alakításában.
Igyekeztünk olyan utakat találni a közösség felé, amely során nem direkt megoldásokat adunk
a kezükbe, hanem várakozva, együttműködő partnerként tudunk részt venni a folyamatokban.
Mivel eredeti célkitűzésünk a kápolna középpontba állítása, kézenfekvőnek tűnt, környezetének
lehatárolása, az épület zárt térbe helyezése. Ha szabad hasonlattal élnünk, mintha átkarolnánk
a helyet. Ez az óvó gesztus másrészről egy olyan formát teremt, amivel létrehozható egy belső
világ, egy mikrokozmosz. Ebben a zárt térben egy kertet alakítanánk ki, ahol az irányelveket az
alakíthatóság, a közösségi építés megteremtése, és az újra(fel)használás adja. Tervünk alapja a
területet körülvevő fal, amibe igyekeztünk belerejteni a funkciókat: egyéni elvonulásra
alkalmas terek, gondnoki lakás, vizesblokk. A falon olyan szerkezetet alakítottunk ki, ami
lehetővé tesz kétféle méretű (egy 120x120 cm-es és 60x120 cm-es) elem csatlakoztatását. Ezek
padnak, asztalnak, tetőnek vagy éppen falnak használhatók fel, igazodva az aktuális

igényekhez. Az elemek könnyen felépíthetőek-elbonthatóak, mi csupán a lehetőséget teremtjük
meg a sokféle kombinációk alkalmazására.
Ezek a fal zsaluzatának felhasználásából készülnek, a csatlakoztatási szerkezetet acélrudak
biztosítják. A szerkezet további alakíthatóságát jellemzi, hogy nemcsak a fal mellett, hanem a
kert más pontjain is felállíthatóak. Akár összetettebb rendszereket is felépíthetünk belőlük.
Ilyen szerkezetből alakítottuk ki a vizesblokkot is.
A belső tér használatát nem definiáltuk pontosan. Igyekeztünk minél több zöldfelületet hagyni,
hogy az ideérkező közösség maga hozhassa létre a számára kedvező elrendezést. A kertben lévő
épületalapozás maradványát magaságyásnak használtuk fel. Ez a telek napfényes részén
található, ezért felel meg ilyen célra, és közösségi veteményesként is hasznos lehet.
A kert középpontjában – a közösség párjaként – a kápolna áll. Szeretnénk, ha az épületen
megmaradnának a történelem lenyomatai, így csak az egységes belső tér kialakítása miatt
rendeznénk minimálisan a templomot, az állagmegóvó beavatkozásokon túl. A belső térből
eltávolítanánk a 20. században épített vagy mára használhatatlanná vált épületrészeket. Ez a
nagy, nyitott tér a közösség fő tere, ahol különféle szakrális, kulturális és más programok várnák
az ideérkezőket.
A külső terek a közösségi programok, kertészkedés mellett, egyéni elvonulásra,
kikapcsolódásra, vagy kiscsoportos beszélgetésekre is alkalmas. A terület kert jellegéből
fakadóan elsősorban a tavasztól őszig terjedő időszakban lenne állandóan látogatható.
A helyszínre érkezés két ponton történik. Egyik a meglévő lépcsősor a város felől, a másik az
erdő felől, így a terület a környéken kirándulók, a Mária-útvonal zarándokai számára is
elérhetővé válik. Ez utóbbi akadálymentesített is, hiszen a parkolási lehetőség is innen van a
legközelebb.
A két bejáratot a fal köti össze, oly módon, hogy a bejáratok felett áthidalókként haladnak
tovább: így a fal megszakítás nélkül éri körbe a területet.

Úgy gondoljuk, a munkánk a tervezéssel nem ér véget, egy ilyen projekthez hozzátartozik
annak utóéletének, használhatóságának vizsgálata. Mivel a terv alapeleme az alakíthatóság, így
a jövőben továbbfejleszthetjük a közösség igényei szerint. Hiszünk abban, hogy a jövő építésze
a közösséggel együttműködő szociálisan érzékeny építész.

