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Akadémia 
(körbejárás)

Tatai Erzsébet

Intézeti séták

Bicskei Éva az MTA Művészeti Gyűjteményének ve-
zetőjeként feladatul kapta, hogy kis csapatával 
járja körül az ország akadémiai intézeteit (labora-

tóriumait, kutatóközpontjait) és dokumentálja, mérje fel 
a műtárgyakat, műkincsállományt. 2016 és 2019 között 
41 intézetben, öt független kutatóintézetben és hat vidéki 
helyen jártak.1 Tudtuk, hogy kollégánk kiállításra készül, 
és amiatt kicsit izgultam is, hogy hány szürke salabaktert 
és rozsdás műszert kell majd szemrevételeznem, ehe-
lyett igencsak meglepődtem – elsősorban azon, hogy 
Bicskei nem ennek az amúgy rendkívül fontos munkájá-
nak a gyümölcsét, hanem ennél izgalmasabb „mellékter-
mékét” tálalta fel.

1. KÖR (TUDOMÁNYOK TORNYA)
Az univerzumot (amelyet mások Könyvtárnak neveznek) 
meghatározatlan és talán végtelen számú hatszög alakú 
galéria alkotja, melyeknek közepén alacsony korláttal 
körülvett nagy szellőzőaknák vannak. Minden hatszög
ből láthatók lefelé és felfelé az emeletek – sehol sincs 

végük. […] a Könyvtár ab aeterno létezik. 

J. L. Borges: Bábeli könyvtár (Fordította Boglár Lajos)

Ha Borges leírása nem is illik pontosan az Akadémia 
(körbejárás) installációjára, annyiban helytálló, hogy 
mindkettő ihletője a mindentudás tárházának kozmikus 
látomása. Aligha lehet ugyanis véletlen, hogy egy cent-
rális építményt emeltek a Magyar Tudományos Akadé-
mia egykori kutatóintézeteinek bemutatásához, és ez 
aligha merül ki abban a praktikus célban, hogy a tudás 
(építő)köveinek reprezentációit ergonomikusan kis hely-
re lehetett sűríteni és körbejárhatóvá tenni. Az effajta, 
kulturális utalásokkal terhelt építmény, a torony egy-
szersmind a kudarc kulturális jele is – legyen az a tökéle-
tességre (az égbe) törekvés bibliai kódja szerinti bukás, 
vagy abszurd, posztmodern vízió, vagy a magyarországi 
tudomány jelenkori helyzete, vagy a tudomány önma-
gába kódolt szétforgácsolódása. Bármelyik is, szim-
bolikusan (ekképp rétegzetten) erre utal Kaszás Tamás 
kortárs építménye, egy különböző méretű és arányú, 
kubusokból-pillérekből összeállított (ha tetszik, tagolt) 
dekonstruktivista torony falapokból, amely szellemes 
megoldásaival magában tud foglalni 48 művet – külön-
féle tudományszeletek „képviselőjét”. A benne foglalt 
információval együtt befogadóbarát módon arányos, 
akárcsak – előlegezem – az álló és mozgóképek, hangok 
és szövegek együttese.

2. KÖR (BEJÁRÁS) 
Az imponálóan koncentrált elrendezésű kiállítás – tud-
ván, hogy az Akadémia volt intézményhálózatának be-
mutatásáról lesz szó – legfeltűnőbb vonása, hogy a dol-
gok válogatása és elrendezése jobban emlékeztet egy 
bizonyos kínai enciklopédiára,2 mint a Diderot-félére, 
azaz a dolgok – a furcsa képek, a néhol esetlegesnek 
tűnő kompozíciók – nem tudományterületenként so-
rakoznak szép rendben (tehát különös és érthetetlen, 
viszont a legkevésbé sem unalmas). Hamar evidenssé 
vált, hogy a kiállítás tárgyainak (35 fotó, nyolc videó, öt 
hangzóanyag és egy weboldal) elrendezéséből kibonta-
kozó dramaturgia lesz a kulcs. Bizonyos együttállások 
(ha statikusan) és egymásutániságok (lineáris, azaz itt 
körkörös haladás esetén), egymásra vonatkoztatások és 
asszociációk hagynak lenyomatot a tudomány helyzeté-
nek jelenlegi, Bicskei Éva-féle nézetéről, és mindezt egy 
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esztétikai rend és dinamika juttatja érvényre. Azt, hogy 
miféle szereplők viszik színre ezt a dramaturgiát, egyelő-
re csak a címeikre hagyatkozva tekintem át.

Már azonnal az első három kép – amelyen a laikus 
néző ismeretlen műszereket lát és foltos ködöt észlel – 
a tudomány ezoterikus karakteréről beszél, s a címek a 
legkevésbé sem oszlatják el a homályt – 1. Kis hátterű 
mérőhely, 2. Ködkamra, 3. Aktív zóna –, s ugyanígy van 
a két utolsó előtti képpel, illetve gépészeti berendezése-
ikkel: 46. Primér hűtőkör, 47. Szekunder hűtőkör. A la-
konikus címek talán el nem mélyítik, de szinten tartják 
a tudomány misztériumjellegét, a rejtély továbbra is rej-
tély marad, és az intézmény megnevezése – Energiatu-
dományi Kutatóközpont Budapesti Kutatóreaktor – csak 
biztosítja a látogatót a tudomány nagyságáról és az ő 
kicsinységéről, a képek és a címek valójában nem mon-
danak semmit a Dologról. A legutolsó, a 48. Informatikai 
gyűjtemény a Számítástechnikai és Automatizálási Kuta-
tóintézetben készített fotón egy kapcsológomb kinézetű 
tárgy van. Nem ködösít ugyan, ikonográfiája révén még-
is, de ezúttal ironikusan, visszacsatol az ezoterikus vi-
lágba – lévén kapcsoló, de nem tudható, miféle. 

A laborokba és néhány kutatóhelyre ugyancsak be-
tekinthetünk, de valójában semmi nem látszik, semmi 
olyan, amiből a működés és annak az eredménye meg-
ismerhető volna: 4. Laboratórium (Természettudomá-
nyi Kutatóközpont), 5. Sejtlabor (Természettudományi 
Kutatóközpont), 6. Laboratórium (Balatoni Limnológiai 
Intézet), Kutatószoba (Közgazdaság-tudományi Intézet), 
21. A BIX (Budapest Internet Exchange) terem (SZTAKI), 
32. Archeogenetikai laboratórium (Régészeti Intézet), és 
ugyanez mondható el a „tárakról”3 is: 7. Üvegnegatív 
gyűjtemény (Csillagászati és Földtudományi Kutatóköz-
pont), 8. Metszettár (Humán Agyszövet Laboratórium)  
9. Metszettár (Állatorvos-tudományi Intézet), 13. Ar
chívum (Irodalomtudományi Intézet), 14. Az új magyar 
tájszótár (Nyelvtudományi Kutatóközpont), 16. Raktár 
(Geodéziai és Geofizikai Intézet), 22. Képző és iparmű
vészeti, valamint tudománytörténeti tárgyak gyűjteménye 

(MTA Debreceni Területi Bizottság), 31. Robotpark (Öko-
lógiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézet), 42. In
formatikai gyűjtemény (SZTAKI).

Ha eddig csupán a recenzens szkepticizmusának tűnt, 
hogy nem hajlandó semmit látni ott, ahol pedig igenis 
vannak dolgok – egy sereg oldalára fordított üvegnega-
tív, raktárpolcok tekercsekkel, zárt fiókok, irattartók és 
katalógusszekrények vagy számítógépükre meredő tu-
dósok – akkor a tárlat kb. egynegyedénél elhelyezett 11. 
szám alatt üresen álló képkeret, fehér folt rávilágít arra, 
hogy nem erről van szó. Ha nem is publikus, bizonyára 
nem titkos, hogy miért hiúsult meg a fényképezés és be-
szélgetés a Geológiai minták gyűjteményéről4 a Földtani 
és Geokémiai Intézetben. Nem is fontos, nem is egyedi 
eset.5 Azonban a hiány hangsúlyozása neuralgikus pont-
ra mutat. Ez a hiánymetafora ebben a kontextusban egy-
aránt vonatkozhat az intézményrendszerre, a tudomány-
ra és az ismeretelméletre.

Látható még egy sor kevésbé bezárkózónak mutat-
kozó kép, amelyek mintha beszédesebbek lennének az 
előzőeknél – és valóban, némelyikük illusztrál (10. Me
legház, Növényvédelmi Intézet, 27. Júlia major, Nagy-
kovácsi Agrártudományi Kutatóközpont Julianna majori 
telephely, 36. Babalabor, Természettudományi Kutató-
központ, 38. Utazási fotódokumentáció, Néprajztudo-
mányi Intézet) vagy nem különösebben rejtélyes, mint 
például a 25. Vendégkönyv (videó, 8:48, MTA Miskolci 
Területi Bizottság), a 26. Talajminták (Agrártudomá-
nyi Kutatóközpont, Talajtani Intézet), végeredményben 
mégis éppoly némák. A Duna-kutató Intézet Mintavétele 
(18.) mintha egy akció pillanatát dokumentálná (bizo-
nyos értelemben teszi is), de hogy miféle mintát vesznek, 
miért, kik és hogyan, az bizony nem tudható. A Wig-
ner Fizikai Kutatóközpont Kísérleti jegyzőkönyve (24.) 
töredékes mivoltában éppúgy értelmezhetetlen, mint 
az Utazási fotódokumentáció (38.). Az meg egyenesen 
ironikus, hogy a vácrátóti Szabadföldi fejlődéstörténeti 
növényrendszertan (28.) 1961-es fényképe többet árul 
el a koncepcióról,6 mint a mai színes fotó. Az Agrártu-
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dományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének Fi
totronjában készített videójának (29.) hanganyaga (1:01) 
pedig kispetri nők éneke 1968-ból7 (30. Hangarchívum, 
BTK Zenetudományi Intézet). A Rényi Alfréd Matemati-
kai Kutatóintézet A nagy előadótermében (35.) tébláboló 
férfi – feltételezzük – a táblára rajzolt ábrák megfejtésén 
gondolkodik. A Heydeféle 60 cmes tükrös teleszkóp és 
kupolája (40. videó, 1:50, Konkoly Thege Miklós Csilla-
gászati Intézet) egyáltalán nem ismeretlen, bár a műszer 
a felkentek számára tesz lehetővé értelmes használatot 
és nyújt értelmezhető képeket, közvetít tudományosan 
hasznos tudást. De nem oldódik tudásba a várakozás 
a megelevenítő elbeszéléskezdemény által sem, amikor 
követjük a férfit, aki – nyilvánvaló szimbólummal a fején 
(lámpa) – liftbe száll (12. Lexikongyűjtemény, Művészet-
történeti Intézet, videó, 1:50).

Az elefántcsonttorony burkán mégis bizonyos ponto-
kon apró repedések támadnak, a képek (hangok) átlen-
dítenek a titokzatosságon, még ha épp olyan töredéke-
sek és tudományos mivoltukban épp úgy érthetetlenek, 
mint a többi, és ha címeik a tárgyilagosság protokollja 
szerint ugyanolyan semmitmondók is. Ezek nem tűn-
nek fel, nem lógnak ki, hangvételükkel belesimulnak az 
egészbe, mégis, mint a barthes-i punctum esetében, a 
rejtőzködő tudomány reprezentációján ezek váratlanul 
megszólalnak: az online adatbázis böngészhető (19. Ku
tatási Dokumentációs Központ, Társadalomtudományi 
Kutatóközpont), a Képző és iparművészeti, valamint 
tudománytörténeti tárgyak gyűjteménye képen (23. Tör-
ténettudományi Intézet) a gyűjtemény egy darabja látha-
tó, a Hangarchívum hangfelvételén (44. BTK ZTI, 1:04) 
furulyaszó hallik.8 Továbbá meghallgatható egy részlet 
abból, hogy hogyan lehet valakiből sámán9 (33. Sámá
nizmus archívum, hangfelvétel, 1:25, BTK Néprajztudo-
mányi Intézet), hallható madárhang – ha nem is úgy, mint 
egy erdőben (17. Madárhanggyűjtemény, szonogram, 
1:04, Ökológiai és Botanikai Intézet, Budapest). Az In
tézeti tárhelyen (37. Kísérleti Orvostudományi Kutató-
intézet) egy idegsejt, az Üvegnegatívgyűjteményen (41. 

digitális print, CSFK KTMCSI) egy égi jelenség látható. 
A tudományosan hűvös, a laikus tekintet elől szorosan 
záró hám legjobban annál a félperces hangfelvételnél 
feslik fel – vérzik be –, amit 1955-ben vettek fel Recs-
ken: „Jaj, Miklóskám, drága, szép gyerëkëm, jaj, jaj, jaj, 
jaj, jaj nëkëm,/ kedves, szép gyerëkëm! / Jaj, Istenëm, 
Istenëm, jaj, kedves gyerëkëm, drága, jó gyerëkëm...” 
– énekli egy asszony (15. Hangarchívum, hangfelvétel, 
0:37, Zenetudományi Intézet).10

Négy videó különböző tudományterületekről a tudo-
mány (és a benne működők) helyzetét képviselheti – kul-
csot adva ehhez a bábeli világhoz az „ártatlan” szem és 
fül számára is, és így azok a világban levés metaforái 
is lehetnek: Egy férfi előadásának részletei hallgatha-
tók (34. Videotorium, videó, ’0:38, ’6:30, ’3:09, ’3:37, 
BTK Filozófiai Intézet) – akár a kiállítás ars poeticája – 
a platóni dialógusokról. „A Phaidónban Szókratész ba-
rátai azt kérik Phaidóntól, hogy beszélje el azt is, hogy 
mit mondott és azt is, hogy mit tett Szókratész. Tehát 
nemcsak a tartalmi igazságot keresik, hanem a személy 
tetteire is kíváncsiak, és véleményem szerint pontosan 
erről szólnak Platón dialógusai. Platón maga is utal arra, 
hogy ne válasszuk szét ezt a két aspektust.” Heller Ág-
nes filozófus 1992-ben beszél meneküléstörténetéről és 
az arról való beszéddel kapcsolatos apóriáiról. A gon-
dolkodó „oral history” „adatközlése” – adalékok a tör-
ténettudomány és források a holokauszttanulmányok 
számára – elmélkedés, ugyanakkor kísértetiesen hozza 
mindazokat a „szindrómákat”, melyeket a pszichológiá-
ból a poszttraumás stressz-zavar tüneteiként ismerünk 
(39. Huszadik Század Hangja Archívum és Kutatóműhely, 
videó, ’4:57, ’3). Egy lépéssel arrébb egy madár hangját 
egy kitömött örvös légykapó mechanikus ide-oda forgó 
mozgása kíséri (43. Madárhanggyűjtemény, videó, 1:09. 
Ökológiai és Botanikai Intézet, Budapest), s enyhén fel-
felé tekintve azt figyelhetjük meg, hogyan keres partokat 
egy kör alakú medencében úszó kísérleti egér (45. Vi
deógyűjtemény, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
videó, 2:20, KOKI).

Archeogenetikai 
laboratórium, ELKH 
Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont 
Régészeti Intézet, 
Budapest
Fotó: Bicskei Éva
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3. KÖR (AZ OLVASÓVÁ VÁLT NÉZŐ)
A lakonikus című, enigmatikus képek megfejtésében 
azonban Bicskei nem hagyja magára a nézőt, minde-
gyik képhez (hanghoz) kézbe vehető kartonon egy-két 
oldalnyi szöveget kínál. Az összes tudomány laborató-
riumában elkalauzolnak alapos ismeretterjesztő leírásai 
a korrekt adatoktól a képkészítés körülményein át az in-
tézetek történetéig.

A kis hátterű mérőhely (1.) olyan mérőhelyiség, ahol 
kicsi a radioaktív sugárzás. A Ködkamrában (2.) tetten 
lehet érni – mint egy krimiben – a neutrinót, amint túlte-
lített alkoholos gőzben kondenzcsíkot húznak a részecs-
kék. Az Aktív zóna (3.) (mintha Tarkovszkij Stalkeréből 
jönne a cím) kék fényében megleshető a Cserenkov-féle 
sugárzás, az a pillanat, amikor egy részecske sebessége 
(bizonyos körülmények között) nagyobb a fény sebessé-
génél (bizonyos közegben). A Művészettörténeti Intézet 
Lexikongyűjteményébe Hornyik Sándor művészettör-

ténész indul, hogy a kutatóknak felvigye a kiválasztott 
cédulaanyagot. A 40-es nyomaton látható képpel (csil-
lagvizsgáló) együtt érdemes nézni a 41. számú Üvegne
gatívgyűjteményt, amely egy égkép: az 1974-ben ké-
szített felvételen az Androméda-köd mellett a Phaethon 
kisbolygó látható, amit műholdról csak 1983. október 
11-én észleltek. Az utolsó, 48. digitális fotó, a „gomb” 
pedig az 1978 körüli időkből származó, elavult, „hanyatt 
egér” a SZTAKI muzeális Informatikai Gyűjteményéből – 
navigálhatjuk magunkat vissza az első tablóhoz… 

4. KÖR (SZITUÁCIÓBA ÁGYAZOTT TUDOMÁNY)
Aki most él kis hazánkban, a szituációt ismeri, így az 
akadémiai intézetek einstandolásának, a CEU szám-
űzésének és az egyetemi autonómia megcsonkításának 
tanúja. Bicskei Éva azonban egy másfajta szituációba is 
elhelyezi a tudományágakat, a szakokat és módszereket 
jelképező képeket, hanganyagokat, nevezetesen egy ki-
állítási kontextusba egy múzeumban, amely ugyancsak a 
tudásteremtés helye.11 Túl a részletekben rejlő adatokon 
és múzeumi kontextuson, installációjukkal együtt a ké-
pek és a szövegek teszik szóvá a közbeszédben amúgy 
is jelen levő tudományokra vonatkozó kérdéseket. Bics-
kei tudományokra vonatkozó állításaival újra beágyazza 
és generálja mind a tudást, demonstrálja a szituációba 
ágyazottságot. Tudományról lévén szó és nem tudásról – 
a kettő már régóta nincs fedésben egymással12 – a kettő 
közötti játéktér az, ahol lehetséges az erről való beszéd. 

5. KÖR (A TUDOMÁNY MINT MŰVÉSZET)13

A kiállítás a tudomány(ok)ról szól, mozaikdarabokból 
állít össze egy intézménytörténetet tudományos és mű-
vészeti nyelven. Tudománytörténet és tudományfilozófia 
ez témáját és módszerességét tekintve. Bicskei böl-
csészként jár el, de nem elfogult a bölcsészettudomá-
nyok iránt – sőt úgy tűnik, hogy az atomkutatás, a mező-
gazdaság vagy akár a félelmi memória14 jobban érdekli.  
A bemutatás módszere (és az így előállított tudás) mégis 
sokat köszönhet a művészetnek (legkevésbé azért, mert 
a vizuális anyag nagy része Bicskei saját műve). A hihe-
tetlenül óriási területből való vállaltan szubjektív váloga-
tás, a megírt ismertetések a kiállítás egészének státuszá-
ra is rákérdeznek. A művészi módszerekkel megalkotott 
tudomány e helyszínen konceptuális műalkotássá lett, 
ami az együttállásokból, a részek egymást követő (tar-
talmi és módszerbeli) dinamikájából rakódik össze kö-
zös művé. A megalkotható tudomány itt nem szigorú, 
nem egyszerűen vidám, hanem művészet.

Bicskei Éva: Akadémia (körbejárás). Kiállítási katalógus, Budapest, tranzit.hu.
Foucault idézi a kínai enciklopédiára hivatkozó Borgest. Michel Foucault: A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Buda-
pest, Osiris, 2000, 9–10.
Az intencionális volt ugyan, hogy a bemutatás központjában a gyűjtemények álljanak, de elég kérdéses, hogy egy gyűjtemény egyszeri látványa 
(bármiféle nézőpontból és optikából) vajon mit mond el a gyűjteményről. Bicskei, 12.
Bicskei, 37.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem névsorolvasás a kiállítás célja, amit az is jelez, hogy míg 53 kisebb-nagyobb kutatási intézménye volt az 
Akadémiának, addig itt csak 48 cím szerepel (ráadásul némely intézmény többször is), ugyanakkor kimaradt komplett kutatóbázis is. Egy tudo-
mánykoncepcióról van itt szó, amit egy valós kutatóhálózat képvisel.
A koncepció természetesen épp a kiállításon ismerhető meg.
A nemi alapú „munkamegosztás” gyönyörű egymásra írása gyanánt.
Györgylőrinc Lajos játszik furulyán; 1963. Bicskei, 134.
Korántsem érzem véletlennek épp ezt a választást, amelyből megtudhatjuk, hogy a sámánjelöltnek fel kell darabolódnia. Bicskei, 96.
Bicskei, 48–50.
És amelynek helyzete szintén nem mondható éppen rózsásnak. Lásd Exkurzus Kiscelli Múzeum (körbejárás) című kiállítást ugyanott, 2021. au-
gusztus 1-ig.
Erről legalább Feyerabend és Haraway óta tudunk, ha nem akarunk a Nietzschét idéző Hamvas Bélára hivatkozni. Hamvas Béla: Természettudo-
mányos mitológia (1934). In Hamvas Béla 33 esszéje. Szerk. Dúl Antal, Budapest, Tartóshullám, 1987, 45–57. Paul Feyerabend: A módszer ellen 
(1970, 1983), Budapest, Atlantisz, 2002. Donna Haraway: A szituációba ágyazott tudás (1988). In Férfiuralom. Szerk. Hadas Miklós, Budapest, 
Replika Kör, 1994, 121–141.
Sajnos nem én találtam ki ezt a címet. Paul Feyerabend: Science as art: A discussion of Riegl’s theory of art and an attempt to apply it to the 
sciences. Art & Text, 12/13. Summer 1983–Autumn 1984.
„Az emocionális kötődésű memóriák különböző agyterületeken helyezkednek el, de a félelmi memória az egyik legősibbel – az állatokban jól, az 
emberben azonban visszafejletten, mégis meghatározó hippokampusszal – áll összefüggésben.” Bicskei, 69.
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