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A LEGKOMOLYABB 
JÁTSZÓHÁZ

A z Ag ro ve r zu m l átogatóközpont 
M a r tonvá sá ron

Építészet: 3H MÉRNÖKI IRODA 
Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

L ÁTSZÓL AGOS ELLENTMONDÁSOK OLDÓD-

NA K FEL EGY SZERV ES EGYSÉGBEN A M AGYAR 

TU DOM Á N YOS A K A DÉMI A AGR ÁRTU DOM Á N Y I 

KÖZPONTJÁ BA N, A M ARTON VÁSÁR I BRU NSZ-

V IK-K ASTÉLY PAR K BA N. A Z AGROV ER ZUMBA N 

K IDERÜL: A „TU DOM Á N YOS JÁTSZÓH Á Z” ÉPP-

ÚGY NEM OX IMORON, A HOGY EGY BAROK K-

K L ASSZICISTA-NEOGÓTIKUS ÉPÜLET IS 

K A PH AT KORTÁR S TOLDÁST; HOGY A K LÍM A-

VÁ LSÁGRÓL IS BESZÉLHETÜ NK ÉR DEMBEN 

Á LTA L Á NOS ISKOL ÁSOK K A L; HOGY A TÁ PL Á L-

KOZÁSTU DOM Á N Y IS EMÉSZTHETŐV É TEHE-

TŐ; ÉS MINDEBBŐL A FELNŐTTEK NEK SEM 

K ELL K IM AR A DNIUK.
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Az MTA tavaly októberben avatta fel a meg-
újult Brunszvik-kertet, míg idén, még éppen 
nyár előtt az Agroverzumot adták át. Marton-
vásár, a Brunszvik család és az Akadémia tör-
ténete eddig is összefonódott, mostantól pedig 
még szorosabb a kötelék. A Brunszvik-kas-
télypark 1775-ben került a családhoz, ami-
kor Mária Terézia a grófi címet és vele együtt 
a martonvásári birtokot adományozta Brunsz-
vik Antalnak. Mindebből ekkor még jófor-
mán csak a terület létezett: a hetvenhektá-
ros angolparkot Brunszvik Antal f ia, Ferenc 
alakíttatta ki, a Szent László patak felduz-
zasztásával még egy kis szigetet is létrehoz-
tak rajta. Ugyancsak Brunszvik Ferenc épít-
tetett kastélyt az addig egyszintes barokk 
kúriából, amely 1820-ban új emeletet és klasz-
szicista stílusjegyeket kapott. A f ia, Brunsz-
vik Géza bő fél évszázaddal később neogót stí-
lusban építtette át, majd a 20. században több 

S

»  Közelebb hozza az új 
generációhoz az 
élelmiszeripar alapjait

renoválást, kisebb-nagyobb felújítást végez-
tek rajta a tulajdonosai, előbb József Károly 
Lajos főherceg, majd Dreher Antal sörgyáros. 
1945-ben hadi kórházat rendeztek be a kastély-
ban, majd egy időre gazdátlanná vált az épület.
1953-tól az MTA fennhatósága alá került a kas-
tély és park, az utóbbi ekkortól természetvédel-
mi terület. Az Agrár-innovációs Centrum, és 
a hozzá kapcsolódó agrárturisztikai fejleszté-
sek megvalósítására még 2015-ben biztosított 
tízmilliárd forintot a kormány. Az MTA és 
a helyi önkormányzat a Brunszvik család szel-
lemiségét ápoló, a kor követelményeihez igazító 
fejlesztési tervet dolgozott ki: egy Európában is 
egyedi, globális kihívásokra választ adó agrár-
innovációs környezet kialakítását. A központ 
kettős célhoz igyekszik felnőni, egyrészt szá-
mottevő tudományos és gazdasági érték előál-
lítását, másrészt a nemzetközi színvonalú kul-
turális-turisztikai célponttá válást. Ez utóbbi 

›    Egyszerre 
tudományos és 
turisztikai központ
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A kiállítótér a legmoder-
nebb múzeumpedagógiai 
eszközöket vonultatja fel

›  A különböző 
talajminták több 
helyen is megjelennek

küldetéshez kulcsfontosságú az Agroverzum.
Talajtan, klímaváltozás, növénynemesítés, 
növényvédelem, ál latorvostudomány – a láto-
gatók alaposan megismerhetik az intézmény-
ben folyó tudományos munkát, a városokból, 
osztálytermekből kiszakadó látogatók köz-
vetlen kapcsolatba kerülnek a hétköznapok-
ban csak közvetve megtapasztalt világgal. Job-
ban megbecsüljük a martonvásári munkát, ha 
tudjuk, hogy a helyi búzafajták tavaly a hazai 
vetésterület több mint 30 százalékát foglalták 
el, ezzel piacvezetők az országban, míg a K+F 
tevékenységek eredményeiből talán a ProPlanta 

szoftvert érdemes kiemelni, amely révén tavaly 
mintegy 500 tonna nitrogénnel, 1000 tonna 
foszforral és 1200 tonna kénnel lehetett csök-
kenteni a műtrágya-felhasználást. Számos inno-
vációt sorolhatnánk még, de folytassuk kissé 
földhözragadtabban, az elsősorban iskolás cso-
portok igényeire szabott – de családok, felnőt-
tek, bármilyen érdeklődő látogatására is nyitott 
–, előremutató múzeumpedagógiai megoldá-
sokkal megfogalmazott élményközponttal.
Mert a valódi tét, a környezetszennyezés, és 
a vele járó klímaváltozás tétje felbecsülhetetlen. 
Az újonnan épült, 1100 m2-es, kétszintes 

épület – ahová évente 35-40 ezer látoga-
tót várnak – egy nagyvonalú, elegáns fogadó-
teret kapott, mintegy aláhúzva a látogatóra 
váró témák fontosságát. Ugyanez a tér távo-
záskor lelassít, maradásra, beszélgetésre ösz-
tönöz az ajándékbolt és a kávézó közreműkö-
désével. Maga a 650 m2-es kiál lítótér viszont 
mindent a játékos megismerésnek rendel alá, 
erős vizuális megoldásokkal, érintésre, kísér-
letezésre, befogadásra sarkallva. Egy kivetí-
tőn futó képsor igen hatásosan mutatja be a klí-
maváltozás hatásait, a súlyosan pergő képek 
a gimnazistákat is lekötik; VR-szemüveg 

KOMPLEX 
PROGRAMMÁ 
ALAKÍTHATJUK  
A LÁTOGATÁST 
A KASTÉLYPARK 
TANÖSVÉNYÉVEL, 
ÉS A KÖZELBEN 
ELÉRHETŐ TÖBBI 
SZOLGÁLTATÁSSAL
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Tervezés éve: 2016-2017

Kivitelezés éve: 2017-2019

Meglévő épület hasznos alapterülete: 698 m²

Bővítmény hasznos alapterülete: 404 m²

Építészet: 3H MÉRNÖKI IRODA 

(PÁLINKÁS ISTVÁN, 

HAJÓSNÉ JAUCH KATALIN, 

HAJÓS IMRE)

Belsőépítészet: ESTE’R PARTNERS 

(SZABÓ CSILLA PROJEKTVEZETŐ, 

R ADNÓCZY ESZTER)

segítségével élhetjük át egy méh egy napját; 
rengeteg kérdésre játékos formában kapunk 
választ, a magyarországi talajfajtákat, és azok 
sajátosságait látványos interaktív térkép mutat-
ja be. Aki még mindig szkeptikus lenne 
a „modern népbetegségekkel”, például a glutén 
intoleranciával szemben, befáradhat az élmény-
laborba, ahol jel lemzően 45-60 perces foglal-
kozások keretében készíthet különböző típusú 
kenyereket vagy gumicukrot, színes növénye-
ket, i l letve vizsgálhatja a talajban élő élőlé-
nyeket és az őszi lombszíneződés folyama-
tát. A tanteremnyi élménylabor mellett egy, 
a kisebbeknek tervezett foglalkoztató, vala-
mint egy nagyobb terem is található – eskü-
vők, koncertek, előadások potenciális helyszíne 
–, ám ezek a terek csak kiegészítik a kiál lítást.
Az eredeti kastélyépület és az új szárny 

Az élménylaborba elsősorban 
osztályokat várnak, de 
a családok számára is nyitott

ta lá lkozása egészen természetes, az utób-
bira kívülről automatikusan mint foga-
dótérre, előcsarnokra tekintünk, köszön-
hetően a kisebb léptéknek. Belü l végképp 
feloldódik minden határ, az organikus/
high-tech és a sárga/fehér váltakozás észre-
vét lenül szabja meg a tér ritmusát, miköz-
ben a jobb megf igyelők olyan belsőépí-
tészeti poénokat is kiszúrhatnak, mint 
a föld rétegrendjét ábrázoló dupla belmagas-
ságú díszítőfestés. A kiá l l ítás egész évben 
látogatható, de ha családi programot fűz-
nénk fel rá, akkor tavasztól őszig járunk 
a legjobban, amikor kel lemesen bejárható 
a Kastélypark tanösvénye is . Még a mobi l-
függőkre is gondoltak, akiknek egy appl iká-
ció (benne információkkal és szórakoztató 
feladatokkal) segít a f igyelmük lekötésében.




