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LÉTEZNEK OLYAN ÉPÜLETEK, AMELYEK ERŐTELJES SZIMBOLIKUS JELENTÉSSEL BÍR NAK. A 19. SZÁZA D ELSŐ FELÉTŐL
KEZDŐDŐEN A MAGYAR TUDOMÁN YOS AK A DÉMIA VITATH ATATLAN SZER EPET TÖLTÖTT BE A H AZAI KULTÚR A
MEGTER EMTÉSÉBEN ÉS KÉPVISELETÉBEN. A HUMÁN TUDOMÁN YOK KUTATÓH ÁZÁNAK 2016-BAN ÁTA DOTT ÉPÜLETE
E KULTUR Á LIS FOLYAMATBAN K APOTT LÉN YEGI SZER EPET.

Szöveg: KOVÁCS PÉTER
Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS

“…a legtekélletesebb eszköz: tudni illik, egy

épület mellett azonban a Budai Vár is nagyon fon-

Tudós Magyar Társaságnak felállíttatása, amely-

tos helyszín volt intézményi értelemben, hiszen

nek egyedül való dolga a lenne, hogy a mi nyel-

a humán- és társadalomtudományi kutatóhelyek

vünket minden tudvalévő dolgokra kiterjesz-

e patinás közegben léteztek sok-sok éven keresz-

sze, annak szólásának formáit kipallérozza, vagy

tül. A 2016/17-es év azonban hatalmas változást

újakat is, a dolgoknak és a nyelvnek természeté-

hozott: átadták a Humán Tudományok Kutatóhá-

hez alkalmaztattakaít találjon, s maga mind a for-

zát Ferencváros nyugati részén elhelyezkedő Ferenc-

dításokban, mind egész munkák írásában az egész

városi Malom egykori területén, amely a várból

magyar hazának példát mutasson” – írja a magyar

kiköltöző kutatók számára teremt modern munka-

felvilágosodás egyik legjelentősebb gondolkodó-

körülményeket.

ja, Bessenyei György 1781-ben. A szerző profeti-
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Az épület hátsó traktusán is
visszaköszönnek a főhomlokzat
elemei.

‹ Hatásosan emeli ki az épület
éles szögben záró homlokzatát
a kutatóközpont főbejáratához
vezető előtető.

Már az épület elhelyezkedése is szimboli-

kus érvelésében bemutatja, hogy egy francia min-

kus jelentőségű, amely szinkronban áll Besse-

tára felállított intézmény – amely aztán 1830-ban

nyei György elképzelésével. Az író sokat küzdött

ténylegesen megkezdte működését – rendkívül jó

azért, hogy a rendkívül szűkkörű tudományos-

hatással lenne a hazai kulturális élet megerősödé-

ság sokkal nagyobb nyilvánosságot kapjon, eljut-

sére. A Magyar Tudományos Akadémia bő másfél-

hasson az átlagemberekhez, éppen ezért szorgal-

száz éve olyan ikonikus épületként és intézmény-

mazta a magyar nyelv elsőbbségét ezen a területen

ként működik, amely lényegi szerepet tölt be a hazai

is. Budapest kerületeihez még a közbeszédben

tudományosság reprezentálásában. A központi

is sztereotipikus képek, értékek kapcsolódnak,
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amelyek azonban manapság erősen átalakulni lát-
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A Kutatóház építészeti értelemben az egyszerű

szanak. Jól láthatók azon revitalizációs törekvé-

struktúrákat és a lineáris formavilágot kívánja érvé-

sek, amelyeknek hatására a korábban perifériá-

nyesíteni. A három blokkból álló épületegyüttes

ra helyezett területek is megújulnak – szép példája

tervezői (Golda János, Madzin Attila, Noll Tamás

ennek a 8. kerület megannyi projektje. Az épület

– M-Teampannon Kft.) egy nyolc- valamint egy hat-

olyan városi szövetben létezik, amelynél elenged-

emeletes tömbben gondolkodtak, amelyet egy tágas

hetetlen a megújulás különféle lépéseinek érvé-

aula köt össze. Már maga a közeg is sokatmondó,

nyesítése, ebben a folyamatban pedig jelenléte

hiszen volt ipartelepi részen helyezkedik el, amely

rendkívül lényeges. Ferencváros e területének fejlő-

önmagában is meghatározza a hely auráját. A telek

déséhez elengedhetetlen, hogy olyan ikonikus épü-

eredendően lakóháznak adott volna otthont, azon-

letek kerüljenek ide, amelyek megteremtik a szük-

ban az Akadémia költözése miatt szükség volt e sze-

séges légkört a változásokhoz. Ebben pedig nem

rep átértelmezésére, így született meg a Kutatóház

pusztán az épület minősége, hanem a benne zaj-

terve, amelynél jól látható módon nem a kirívó esz-

ló tudományos munka is segítséget nyújt, hiszen

tétikumot és tömegképzést tartották hangsúlyosnak

szimbolikus módon kinyitja a tudományosságot az

az alkotók, hanem sokkal inkább egy modern for-

átlagember irányába is.

mavilágú, burkolati megoldásaiban is ezt előtérbe

Csavarga Rózsa és Major György
belsőépítészek törekedtek arra, hogy
a központ minden terében visszaköszönjön a fogadótér nagyvonalúsága,
amelyben a belmagasságot
és a hatalmas üvegfelületeket erősen
hangsúlyozza a nagyméretű, tiszta
vonalvezetésű lámpa.

‹ Véletlenszerű elhelyezés hatását
keltő gyaloghidak biztosítják az
épületszárnyak összeköttetését.
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helyező épületet alkottak meg. Szép játékként jele-

tapasztalható meg az enteriőrben is, amely a csiszolt

nik meg az épület bejáratánál a V-alakú előtetős

fémlemezek, a natúrfa és a látszóbeton hármasá-

megoldás, amely vizuálisan is a bejárat felé veze-

ra épül. Az aula felületének mintázatában, valamint

ti az oda tartókat. A bejárat előtt kialakított rész

az íves lámpatestek elhelyezésével a kortárs képző-

átmenetet képez a közvetlen utcafront és az épület

művészetet is beemelték a központ terébe. Az épület

között, ezáltal kerülték el az utcáról „beesők” funk-

szemléletében van valami végtelenül szimpatikus:

cionálisan kevésbé működő jelenségét. A figyelmes

egy térben jelenik meg a hajdani ipartelep kétke-

szemlélő a lépcsőn a reáltudományok allegóriáját

zi kultúrája és a hazai tudományosság legmagasabb

is megfigyelheti, hiszen Fibonacci-számok alkot-

szintje – így figyelmeztet arra, hogy a társadalmi

‹ Az udvar felől elhelyezett

ják annak mintázatát – emlékeztetve a logika jelen-

rétegek közötti párbeszéd elengedhetetlen egy nyu-

árnyékolók horizontális textúrája

létére, amely már az antik filozófiában is belépő-

gati szemléletű nagyváros fejlődésében.

követi a padló burkolatának

je volt minden tudománynak. Ez a visszafogottság

› Felülvilágítók látják el napfénynyel az aula monumentális terét.

mintáját.
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A menza tere közvetlenül

Alaprajzi elrendezésben

kapcsolódik a kerthez is.

a tájolásra helyezték a hangsúlyt.
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›› A transzparens,
illetve zárt
megjelenésű terek
karakterjegyeit az
épület éjszakai
világítása tovább
erősíti

› Az üveghomlokzatokat a Rolla
Invest Zrt., a teljes
belső nyílászáró
kivitelezést
a Novoferm
Hungária Kft.
végezte.

A bejárat keskeny
lizénákkal képzett
függönyfala légies
hatást kelt.
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