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Tisztelt Martinkó Úr!

Hadd kezdjem mindjárt azzal a fájdalmas kijelentéssel, 
hogy Ön az Ön által rátóti csikótojásnak elkeresztelt Szent 
Gellért téri forráskútról a Népszabadságban április 23-
án megjelent írásával igen nagy bakot lõtt. (Ha a végle-
tekig naivnak tettetem magam. De egyelõre maradjunk 
ebben a hiszemben.) Fájdalmasnak azért nevezem a dol-
got, mert az, hogy építészetkritika jelenik meg rendsze-
resen a legnépszerûbb napilapban, az kulturális közéle-
tünk egyik súlyos hiányosságát igyekszik kiküszöbölni. 
Volt idõ, amikor az emberek nagyobb érdeklõdéssel for-
dultak a városképet alakító események felé; hogy egy pél-
dát említsek, 1900-ban az egykori Osztrák-Magyar Bank 
(mai Nemzeti Bank) tervpályázati eredményérõl a napilap-
ok, a hetilapok és a kulturális folyóiratok saját szemleíróik 
és felkért szakértõk részletes, az osztrák és magyar pályater-
veket egyenként elemzõ cikkeivel számoltak be olvasóiknak, 
akik ugyanakkor meg is nézhették a kiállított terveket. 

Most egy ennél is jelentõsebb esemény történik Bu-
dapesten, hiszen száz évvel ezelõtt – túlzás nélkül állít-
hatom – havonta volt egy-egy jelentõs tervpályázat vagy 
középületátadás. Ma, amikor igen elvétve akad ilyesfajta 
pályázat, és többnyire akkor is igen bizonytalan végkifej-
lettel, az történik a szemünk láttára, hogy Budapesten, 
a fõváros pénzén és a fõváros kezdeményezésére (pon-
tosabban: Schneller István fõépítész kezdeményezésére) 
születnek meg egymással összefüggõ (a tervezett új met-
róvonal állomásai feletti) építõmûvészeti-térmûvészeti-
kertmûvészeti alkotások, amelyeknek tehát nem az a 
funkciójuk, hogy valamilyen intézmény belsõ igénye-
it elégítsék ki, hanem hogy az utca embere számára te-
remtsenek magas színvonalú környezetet. Gondosan 
végigvitt folyamat eredményérõl van szó: az egyes hely-
színekre más-más építészirodák részére önálló meghívá-
sos pályázatokat írt ki a fõváros, és e pályázatok eredmé-
nyeképpen sorra épülnek majd kiváló építészek tervei 
alapján a köztéri alkotások. A Baross térre Golda János, 
Noll Tamás és Koszorú Lajos, a Móricz Zsigmond körtérre 
Turányi Gábor, a Bocskai és Fehérvári út keresztezõdésébe 

Nagy Tamás, a Kosztolányi Dezsõ térre Erõ Zoltán kapott 
tervezési megbízást. A Szent Gellért téren elsõként ké-
szült el Dévényi Sándor és munkatársai: Baranyai Bálint 
és Halas Iván alkotása. 

Efféle kezdeményezések Európa sok nagyvárosát 
tették gazdagabbá az utóbbi évtizedekben, foglalkoztat-
va és közismertté téve a legjelesebb mûvészeket. A száz 
évvel ezelõtti századfordulón is a legnevesebb építésze-
ket bízta meg a székesfõváros saját lakásépítési, iskola-
építési és egyéb szociális programjai keretében. Ehhez 
hasonló azonban mindeddig nem történt az utolsõ fél 
évszázadban. Más magyar városokban igen, elsõsorban 
Pécsett, ahol részben Dévényi Sándor kezdeményezésé-
re, és szinte kivétel nélkül az õ tervezésében készült el 
több köztér mûvészi rangra emelése, amelyek ma a város 
vonzerejének, a városi életminõség színvonalának döntõ 
tényezõi. Legnagyobb értékük talán az, hogy formailag fo-
lyamatosan újrafogalmazta egy-egy városi hely minõségét, 
mindig tovább gazdagítva a meglévõ, más esetekben a 
semmibõl megteremtve a személyes kapcsolódásra alkal-
mas értékeket. Dévényit attól, hogy Kossuth- meg Ybl-dí-
jas, meg nemzetközileg (méltán) ismert építész, nyugod-
tan lehetne kritizálni. De súlyos csúsztatásokkal – úgy 
tûnik: behunyt szemmel – mocskolni? Azon a fórumon, 
amely végre az építészet népszerûsítésére hivatott? 

Mert mirõl is van szó?  
Elindulóban van igen viszontagságos történet után az 

ország egyik legnagyobb beruházása, a (tavalyi árakon, áfa 
nélkül 200; azaz prognosztizálva és áfával legalább 300 
milliárdos) metróépítés. Az eddigi események hátterében 
is a pénz állt: ki kerül majd közel a munkához. A törté-
net úgy alakult, hogy a beruházás elsõ ütemében, a be-
ruházás elenyészõ töredékéért megvalósulnak a felszíni 
mûalkotások, elsõnek a Szent Gellért téri forrásház. Elké-
szültéig mindenki hallgat, utána megjelenik az Ön cikke. 
Komolynak, elfogulatlannak, szakmainak látszó értékelés 
a mû értéktelenségérõl. Két nappal késõbb már politikai 
szinten születnek meg a döntések (Népszabadság, ápri-
lis 26.), hogy meg kell vizsgálni a lebontás lehetõségét, 
tekintettel az építési engedély hiányára. Ami egyébként 
nem is így igaz (fõleg nem úgy, ahogy Seres László írja a 
Népszabadság május 3-i számában) a kétségtelenül elkö-
vetett formai hibák és mulasztások mellett. (Elsõként So-
mogyi László, nyugalmazott építésügyi miniszter hívja fel 
a figyelmet arra, hogy ha igaz a vád, akkor a felelõsség a 
vádlókat terheli – Népszabadság, május 2.) A bontás körüli 
hisztéria – nagyon remélem – nem arra szolgál, hogy bont-
sanak, hanem (kilépve a naivitás szférájából, elszönyedve 
attól tartok) arra, hogy kiderüljön és közbeszéd tárgya le-
gyen, nem a megfelelõ kezekbe került a metróépítkezés 
tervezõi, beruházói és kivitelezõi szinten egyáránt. Talán 
nem kell mondanom, hogy az építészetkritika természe-
ténél fogva veszélyes területen mozog, de nem szolgálhat 
szakmán kívüli érdekeket – errõl szól az újságírói etikát ju-
talmazó Pulitzer díj (amelyet most nyert el, de mivel szol-
gált meg az OCTOGON Építészetkritikai Mûhely?).*

A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS MÁSIK OLDALA
Nyílt levél Martinkó Józsefnek, az OCTOGON Építészetkritikai Mûhely tagjának.
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Ezek után nézzük meg, hogy mi az a forrásházon – me-
lyet Ön a posztmodern organikus építészeti stílus (a meg-
fogalmazásban rejlõ inszinuációra itt csak rámutatok) dics-
telen befejezéseként (amely feletti sajnálkozása cinikusan 
hangzik) aposztrofál, és amelynek dilettantizmusát, bor-
nírt arroganciáját és döm-dö-döm bumfordiságát emlege-
ti –, ami elkerülte az Ön figyelmét!

Dévényi forrásháza (és a Szent Gellért tér általa kita-
lált egész kertészeti, utcabútorozási koncepciója, amelyrõl 
még szó lesz) eddigi életmûvének (amely a magyar építé-
szeti életmûvek élvonalába tartozik!) dicsõ megkoronázása. 
Aminek szemétre vetésérõl most politikusok vitatkoznak 
saját pártjukon és pártszövetségükön belül is botrányosan 
civakodva, az az elsõ, valóban a huszonegyedik századnak 
szóló épület Budapesten. Amit Ön egy primitív számító-
gépes építészeti tervezõprogram ötlettelenségét tükrözõ 
formának lát vagy láttat, az kivételes tudatossággal, fan-
táziával, formaérzékkel megfogalmazott mûvészi alkotás, 
amely jóformán minden jelentõsnek tekintett újabb buda-
pesti épülettel szemben világos emberi, történelmi, nem-
zeti és kozmikus üzenetet hordoz. (Nincs kétségem afelõl 
– a naiv megközelítésen túljutottunk már –, hogy ez maga 
ok volna a lebontására.)

Ahol a forrásház áll, az a hely – a pálos sziklakápolná-
val a hátterében – Budapest geomantiai talppontja. (Hogy 
a geomantia nálunk egyelõre áltudománynak, babonaság-
nak számít és illetlenség komoly összefüggésben említeni, 
az mit sem von le létezésének tényébõl és jelentõségébõl. 
Európa és a világ jelentõs városaiban gondot fordítanak rá 
ma már, hogy a felvilágosodás korától feledésbe merült, ám 
addig az építészet számára a legfontosabb tervezési szem-
pontot jelentõ tudást a település érdekében hasznosítsák. A 
személyes élet mindennapjaiban, a betegségmegelõzésben, 
sõt a magánházépítésben egyre jobban terjed ennek a tu-
dásnak a felelevenítése Magyarországon is. De a „hivatalos” 
és az „alternatív” felfogás közötti szakadékot nagyon nehéz 
átlépni. Ezt jól jellemzik például a Népszabadságnak a gú-
nyos hangnemtõl megszabadulni nem tudó tájékoztatói az 
Attila-dombot gyógyulásért felkeresõkrõl. A helyet és az ott 
folyó események megértését éppen a pontos geomantiai 
információk hiánya nehezíti és csökkenti használatának ha-
tékonyságát is, különösen összehasonlítva például a szom-
szédos Szlovénia egyik hasonlóan gyógyító erejû helyével, 

ahol a területet felkeresõk nyomtatott egészségügyi tájé-
koztatót kapnak arról, hogy a helyszínen megjelölt pontok 
milyen problémák orvoslását segítik elõ. Vagy Muraszom-
bat központjában a kipusztulással fenyegetett park évszá-
zados fáit ugyancsak a geomantia segítségével mentették 
meg a pusztulástól, amire a város igen jelentõs összeget ál-
dozott – szemmel látható eredményességgel.)

Ezen a helyen gyógyvíz fakad, amelyrõl Brown, angol 
orvos 1673-ban írja: „A természettõl meleg budai fürdõk a 
világon a legjelentõsebbnek tartatnak. Budán nyolc fürdõ 
van, ezek közül az elsõ, mely a Konstantinápolyba vezetõ 
úton van, mely közvetlen a magas, sziklás hegy lábánál 
buzog fel…” Ortelius 1615-ös leírása szerint: „…a víz a 
fürdõben folyamatosan ömlik, egy sziklából jõ, mely felett 
a Blockhaus áll, s különösen télen olyan forró, hogy az em-
ber bõrét megveresíti, egyúttal olyan hasznos, hogy hideg-
lelést, rühességet és bélpoklosságot gyógyít.” A régen itt 
állott fürdõ a Szabadság-híd építésekor, a terület feltölté-
se miatt szûnt meg, a forrás a térfelszín alatt, a híd tenge-
lyében egy hatszögletû kupolás csarnokban van, részben 
ez látja el gyógyvízzel a Gellért fürdõt. Ennek a föld alat-
ti kupolának a föld feletti megjelenítése az új forrásház, 
amely azonban nyolcszögletû, hogy Buda nyolc forrását, 
illetve a nyolc legjelentõsebb budapesti gyógyfürdõt jele-
nítse meg. 

Budapest számára a gyógyvíz több, mint idegenfor-
galmi nevezetesség (egy újságírói megállapítás szerint a 
fürdõk idegenforgalmi propagálására aligha lehetne en-
nél a forrásháznál hatékonyabb módot találni), a Kár-
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pát-medencében lévõ természetes gyógyító erõk legele-
venebb megnyilvánulása. A Budapest, mint fürdõváros 
jelszó – aminek ez a forrásház a nyilvánvaló szimbó-
luma –, a Kárpát-medence természetadta gyógyító 
erõforrásainak hasznosítására történõ legerõteljesebb 
felhívás.

Dévényi a Gellért Szálló belsõépítészeti rekonstruk-
ciójának tervezésével foglalkozott az elmúlt években. 
A Fõvárosi Levéltárban õrzött 16 doboznyi, évtizedek, 
vagy talán keletkezésük óta nem bolygatott tervet nézte 
át (állapotuk miatt ezek zárlat alatt vannak) az elpusztí-
tott eredeti berendezés rajzainak feldolgozásakor. Ennek 
egyik eredménye, hogy az egész épületet és bútorait is 
átható sajátos stílusjegyeket jelenleg mindenki másnál 
jobban ismeri – és alkalmazni is tudja (ami a forráshá-
zon és a rekonstrukcióhoz készített tervein egyaránt leol-
vasható) – az Ön állításával szöges ellentétben, másrészt 
tapasztalhatta, hogy (mûleírásából idézem): „a homlok-
zati kõkonszignáció lapjai 1915 õszén készültek. Miköz-
ben Przemyslnél a monarchia végóráit sejttetõ ádáz üt-
közet folyt, a nyugodt Budapesten, a Sáros (azaz Gellért) 
Gyógyfürdõt tervezõ építészek irodájában a monarchia 
egyik utolsó nagy alkotását tervezték, amely méretei, 
jelentõsége, de a magyar formakincset idézõ építészeti 
gondolatisága okán is a nemzeti egységet jelképezi.” Dé-
vényi (miután a Gellért Szálló berendezésének az õ ter-
vei szerinti rekonstrukciója a külföldi tulajdonos gazda-
sági megfontolásai miatt elakadt) a forrásházzal ennek a 
gondolatnak és jelképiségnek a huszonegyedik század-
ra érvényes megfogalmazását kívánta adni.

Tehát Budapest geomantiai talppontján (azaz a vá-
roson áthaladó egyik – egyébként a Szabadság szobor 
által, más hasonló közép- és kelet-európai felszabadu-
lási emlékmûvekhez hasonló módon súlyosan terhelt – 
energia-, vagy élettengely, Ley-vonal legdélibb kitünte-
tett pontján, az átalakulás, a kezdet, a születés minõségét 
megtestesítõ helyen) áll az a kupola, amely Budapest-
nek és Magyarországnak a jövendõ Európa számára 
nyújtható egyik legfontosabb értékét: a természet adta 
gyógyítás lehetõségét jelképezi. Húsz év múlva a most 
születõk gyengébbnek fogják tartani minõségi értelem-
ben az egész Gellért téri épületegyüttest, mivel nem tud-
ják majd elválasztani az újat a régitõl – írja Ön, nemcsak 
megdöbbentõ mûveletlenséggel, de rémületbe ejtõ ér-
zéketlenséggel is elõre vádolva az eljövendõ nemzedé-
ket. Ha ma örömmel veszik birtokukba a járókelõk a tér 
padjait, az új, izgalmas látványokat, a forrásház lépésrõl 
lépésre kibomló rétegeit, húsz év múlva miért ne vol-
nának erre képesek? A forrásház éppen az élmény ér-
zékletes megközelítéséhez segít minden részletével. 
Húsz év múlva nem fogják észrevenni a félgömbkupo-
la opeionján át besütõ nap fénykúpjának eleven mozgá-
sát (ami minden kupola kozmikus képzetének alapja)? A 
közvetlen és tükrözõdõ fények végigkísérik a négy égtáj-
nak megfelelõen a pillérekbe vésett kozmogrammokat: 
keleten a Hold (csíkszeredai faragás), délen a Föld (szkíta 
aranykorong), nyugaton a Nap (népi fafaragás mintájára 
készült) vésetét és északon az Orion csillagkép Nimród 
tamgával közös ábrázolását. Köztük földi jelképek kaptak 
helyet: a hétszer vágott címerpajzs II. András címerébõl, 
a kettõskeresztes címerpajzs V. István pecsétjérõl, Pest 
címere 1481-bõl és Budáé a XVI. század elejérõl, legko-
rábbi elõfordulásaik ábrázolásmódjával. A kupola alsó 
övén Weöres Sándor verse olvasható (a négyes, földi vi-
lágmodellel szemben a hármas, égi modell): 



4 5

Ének a határtalanról

Amikor még senkise voltam,
fény, tiszta fény,
a kígyózó patakokban
gyakran aludtam én. 

Hogy majdnem valaki lettem,
kõ, durva kõ,
hegylejtõn, jég-erezetten
hömpölygetett nagy erõ.

És végül élni derültem,
láng, põre láng,
a szerte határtalan ûrben
mutatom valódi hazánk.

A forrásházban üldögélõk szorgalmasan betûzik.
Dévényi a Gellért Szálló alkotói iránti kivételes 

alázattal Sebestyén Artúr saját betûivel és az õ vázla-
tán látható formában kedvenc dekoratív motívumával, 
egy tengeri csikóval tiszteleg alkotásuk elõtt az õ szel-
lemükben megformált teraszmellvéd egyik végfalán ol-
vasható vésettel. Az alaprajzában a szálloda középsõ 
tetõfelépítményének körvonalát követõ útburkolat két 
végén két-két gránitkorong képez kaput. A homokfúvott 
minták mintegy fogadásul a rakamazi ezüstkorong tu-
rulját, a pazirliki szkíta vagy hun szarvast, az esztergomi 
várkápolna oroszlánját és egy szkíta táltos lovat ábrázol-
nak. A fehér kõbõl faragott kupola közepén áll az élénk 
színû, mázas kerámiából készült kút, amely a Zsolnay-
gyár révén idézi fel a rokonságot a fürdõvel. A víz által 
életre keltett, sarjadó rügyet formázó kutat (Dobány 
Sándor munkája) a száz évvel ezelõtti Zsolnay termé-
kekrõl ismert színvonalú eozinmáz borítja, ebben a kü-
lönös sûrûségû pontban az egyik legszebb és szorosan 
a nemzeti kultúrához kötõdõ ipari értékre irányítva a fi-
gyelmet. (Ez a Budapesten új alkalmazásban megjelenõ 
építészeti kerámia még azon is segít elgondolkodni, mi-
ért nem a kivételes nemzeti értéknek megfelelõen bá-
nik az ország a Zsolnay-gyárral.) Innen, a középpont-
ból a nyolc csapból kiömlõ víz nyolc csatornán folyik 
el nyolc örvényt formázva a kupola terének peremén. 
Ha megindul a víz (amit egyelõre a kisteljesítményû 
szivattyú áramdíjának fedezetén vitatkozó lehetséges 
üzemeltetõk megegyezésének késlekedése akadályoz), 
akkor annak mozgása igazi, ellenállhatatlan élettel fog-
ja telíteni a kupola terét és környezetét. 

A felrótt vád a túlzó kõhasználatról nemcsak a kõ ol-
dott formálása miatt indokolatlan, amit a folyó víz meg-
jelenése fog tovább fokozni, hanem a Szent Gellért tér 
közlekedési rendje miatt kialakult zónák különbözõ ke-
zelése miatt is. A tér Duna-parthoz közelebb esõ szele-
tén a fa- és fémszerkezetû, hullámzó felületû padok ha-
tározzák meg a park látványát. A víz legerõteljesebben 
a metrókijáró fölé épített, alulról átlátszó, jelenleg 
még füvesített medence adja majd (terve korábban 
készült, mint az Erzsébet téri medencéé), ahonnan a 
víz alóli felbukkanás élményével érkeznek a felszínre 
a mozgólépcsõvel a metró utasai. Fölé még fából épült 
stég és szobor is kerül majd – a terv szerint. Formájával 
a Duna egykor itt kiszélesedõ medrének vonalát idézi 
fel belekapcsolva a kompozícióba az eltünt idõt.
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Az elegáns lámpasorral kísért sétány túloldalán is 
háromszögletû gyepes terület van egy Dévényi tervez-
te ivókúttal és egy megdöbbentõ eleganciájú és finom-
ságú kõpaddal a sarkán, a kõ puhaságának újabb bi-
zonyítékával. A munka magas színvonalú, kivételesen 
igényes kivitelezése miatt fontos említeni, hogy azt a 
Strabag Rt. (Fábián András fõépítésvezetõ), a kõfaragó 
munkát a Reneszánsz Rt. (Furka Dávid építésvezetõ irá-
nyításával) végezte.

Tisztelt Martinkó Úr!
Végezetül az Ön záró szavainak kifordításával hadd 

kérdezzem: az egyszerû, döntési helyzetben nem lévõ, 
zsûrikben helyet nem kapó, az ítéletalkotáshoz szük-
séges információkkal és mûveltséggel nem rendelkezõ 
városlakónak hány alkalommal kell bekapnia a kritikus 
által az értékelés helyére csempészett manipulációval 
töltött kakukktojást?

Amilyen például az Ön valótlanságokkal terhes leg-
utóbbi, május 28-i cikke a budakalászi faluházról.

Gerle János

* Az események ilyetén láncolata az ötvenes évek szocreáljá-
nak gyõzelmes térhódítását (Vita építészetünk helyzetérõl), 
a hatvanas évek házgyári egyeduralmának bevezetését, a 
hetvenes évek stílustisztító hadmûveleteit („Tulipán vi-
ta” a paksi házgyári elemek emberi léptékûvé tételének 
megakadályozására) idézi. Napjainkból pedig kísérteti-
esen hasonló példa olvasható Vargha Mihálynak az ÉS 
2002. november 29-i számában megjelent Még gödör-
ben címû írásában, amelyre mint az építészeti internetes 
honlapon található érdekességre hívja fel a Népszabad-
ság olvasóinak figyelmét A. N. M. (március 4.). Vargha Mi-
hálynak az épülõ Millenniumi Városközpont koncepció-
ját megkérdõjelezõ, egyébként racionális írásában van egy 
elrejtett, de ki-kilátszó szál, ami a probléma gyökerének 
magyarázata kíván lenni – a vájtfülûek számára. A.N.M. 
éppen ezt idézi az írásból: 

Az 1998-as országgyûlési választásokat követõen a Kós 
Károly Egyesülés konferenciát tartott, ahol megállapították, 
hogy az akkor épülõ, Bán Ferenc-féle Nemzeti Színház nem 
alkalmas szerepének betöltésére. Makovecz Imre ezután arról 
nyilatkozott a sajtóban, hogy a piliscsabai auditorium ma-
ximum van olyan jó, mint a Nemzeti Színház lett volna, 
amelyet most már a Dózsa György útra kellene helyezni 
az általa tervezendõ Nemzeti Pantheon és a helyreállítan-
dó Regnum Marianum mellé. Ennek a koncepciónak a ré-
szeként készült a Nemzeti Színház elvetélt orosz tervvál-
tozata. Bár Orbán Viktor a maga változatát építtette meg 
a Duna-parton, Makovecz Imrének a részvételét az akci-
óban Corvin-lánccal honorálta.

Itt van tehát a pontos recept az építészeti kritika fegy-
verként való felhasználására (Vargha Mihály írásának elsõ 
mondata: Az építés folyamata háború, ami némileg sza-
bad interpretációja Makovecz Imre gondolatának, misze-
rint az építés dráma.). Használati értékén nem változtat, 
hogy állítása szemenszedett hazugság és mocskolódását 
azzal kendõzi, hogy egy nemes cél érdekében folytatott 
küzdelemnek állítja be leleplezését, holott nyilvánvaló, 
hogy tisztában kell lennie azzal, hogy ha valóban a közbe-
szerzési törvény eredeti szándékának megfelelõ érvénye-
sítéséért, a nemzeti érdekek képviseletéért száll harcba, 
akkor súlyos téveszme fegyverét éppen Makovecz Imre 
és a Kós Károly Egyesülés ellen fordítania.
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