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Tisztelt Olvasó!

2013-ban jelent meg „Ingatlanfejlesztés anno” 

kiskönyvsorozatunk első kötete, amely a Lánchíd 

történetét mutatta be. Ezt követően a Budapesti 

Központi Vásárcsarnok, a budapesti bérházépítés aranykora, a Szabad-

ság tér, a Váci úti irodasugárút, valamint a Szent Gellért Gyógyfürdő 

és Szálló témájának szenteltünk egy-egy könyvet. Tavalyi kiadványunk 

a Bauhausról szólt, s nem csupán alapításának százéves évfordulója 

miatt. A témaválasztásun kat inkább ennek a művészeti iskolának 

a magyar építészetre, Budapest városképére gyakorolt jelentős hatása 

és a modern lakóháztervezés, -építés újszerű megközelítése indokolta.

Idén, 2020-ban a világméretű Covid–19-járvány az egészségügyi  

ellátórendszert helyezte a középpontba, így esett a választásunk a fő- 

város kórházépületeinek történetére. Elhatározásunkat tovább erősítette  

az a tény is, hogy a kormány az Egészséges Budapest Program (EBP) 

keretében 11 milliárd forintot fordít a kórházépületek felújítására és ter-

vezésére. Meggyőződésünk ugyanis, hogy az e könyvben bemutatott 

és a jövő ben tervezett hasonló horderejű egészségügyi fejlesztések 

gazdasági és jóléti fejlődésünk fontos építőkövei. 

4
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Jeney András szerzőnk munkáját megköszönve ajánlom olvasóink 

figyelmébe e kiadványt, bízva abban, hogy ismét érdekes és értékes 

darabbal gazdagítjuk a magyar ingatlanfejlesztés történetét 

bemutató sorozatunkat.  

Budapest, 2020. november 20.

Dr. Takács Ernő

az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal  

Egyesület elnöke



BEVEZETŐ

A mai Budapest területén álló első kórházak igen lassan és sok 

keserves akadály leküzdésével épültek fel. Ezen épülettípus 

elterjedésének igazi lendületet az Osztrák–Magyar Monar-

chia korabeli gazdasági prosperitás és városfejlődés adott. E kötet 

célja, hogy a pest-budai, majd budapesti kórházak első képviselőitől 

a főváros már nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú his-

torizáló architektúráinak korszakáig ívelve történeti keresztmetszetet 

nyújtson. A könyvben először ismertetjük az építkezések történelmi 

hátterét, áttekintjük a külföldi és magyarországi kórházépítési irány-

elveket, majd a hat kórházegyüttesre fókuszálunk, megvizsgálva, 

mi adta az impulzusokat a felépítésükhöz. Megismerjük megvalósu-

lásuk körülményeit, valamint hogy milyen építmények alkották őket. 

Végül pedig szemügyre vesszük őket építőművészeti szempontból is.

Előtörténet

A középkorban még nem léteztek a mai értelemben vett kórházak. 

Akkoriban a kórházhoz hasonló rendeltetésű épületek egyszerre 

szolgálták a betegek, a szegények és az idősek ellátását. Főleg 

szerzetesek segítették ezeket a helyeket, a települési közösségek 

később kezdtek csak bekapcsolódni az ellátásukba. Kontinensünk 

első tervezett kórházai a 14–15. században tűntek fel. Rendszerint 

keresztszerű volt az alaprajzuk: középen helyezkedett el a kápolna, 

ahhoz kapcsolódtak a kórtermek. Később kezdődött a nemek, majd 

a betegségfajták szerinti elkülönítés: létrejöttek a kórházi osztályok.1

A 18. századi történeti Magyarországon a közegészségügy teljesen 

szervezetlennek számított, egyedül Pozsonyban volt 1669-től egy 

100 ágyas kórház az irgalmas rend működtetésében. Magyarorszá-

gon az 1720-as adóösszeírás mindössze 37 orvosról tett említést, 

továbbá 96 borbély-sebész tevékenykedett. Az ország gyógyszer-

tárainak száma is csupán 19 volt.2 Mária Terézia 1752-es főispáni 6
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utasításában elrendelte, hogy az összes megye alkalmazzon képzett 

orvost, akinek a szegénységben élő betegeket ingyen kellett kezelnie. 

A királynő azt is utasításba adta, hogy minden járásban tartsanak 

bábaasszonyt. 1770-ben megjelent egy helytartótanácsi utasítás, 

amely az egészségügy valamennyi területére kiterjedt. 1775-ben 

pedig királynői rendelet tette kötelezővé a megyék és a fölbirtoko-

sok számára, hogy építsenek szegényházakat.3 Még a 19. század 

nagy részében is igen kedvezőtlenek voltak a körülmények: 

ötször is kolerajárvány sújtotta a lakosságot, főleg a városokban. 

Az 1872–1874-es járvány volt az utolsó jelentkezése a kolerának.4 

1876-ban fogadták el a közegészségügyi törvényt, amely nemzetközi 

mércével mérve is jelentős alkotás volt, és kulcsszerepe volt az egész-

ségügyi intézményrendszerünk kiépítésében.5 

Új irányelvek a világ kórházépítészetében

Nemzetközileg a 19. század első felében kezdték el a kórházakat 

városszéli szabad területekre telepíteni. Úgy gondolták, a betegsé-

gek a levegő útján terjednek, vagyis a sok és tiszta levegő, valamint  

a napfény a gyógyulás fontos előfeltételei. Így elkezdtek pavilonrend-

szerben, tehát nagy területeken, geometrikus tengelyek mentén  

egy-egy kórra specializált és nem sokszintes kórházakat emelni. 

Külön épületekbe telepítették a kiszolgáló létesítményeket is: 

halottas ház, mosoda, konyhai üzem. A pavilonok ihletői az ideig-

lenes anyagból készült, kevés beteg befogadására szánt, könnyen 

szellőztethető barakkok voltak: ezeket először háborúk idején alkal-

mazták, például az 1853–1856-os krími háború során.6 Ekkoriban  

keltett nagy nemzetközi feltűnést a brit ápolószakma megreformáló ja, 

Florence Nightingale, aki a brit barakkokban 42-ről 2 százalékra 

redukálta a halálozási arányt.7 

A pavilonrendszer teljes elfogadottságát az 1839 és 1854 között 

megvalósult párizsi Lariboisière Kórház (Martin-Pierre Gauthier) 

hozta meg.8 Angliában, Blackburnben 1858-ban épült az első ilyen 



pavilonos kórház (James Turnbull). Korai és híres amerikai példa 

a bostoni Free City Hospital is, amely 1861–1864 között készült el 

(Gridley J. F. Bryant), és a baltimore-i Johns Hopkins Kórház, amely 

1876 és 1889 között valósult meg (John Rudolph Niernsee). Német 

területen a berlini Friedrichshain Kórház volt az úttörő 1868-ban 

(Gropius & Schmieden), és a lipcsei St. Jakob 1871-ben (Hermann 

Nicolai).9 Más volt a helyzet a gyógyítási és egyben orvosképzési 

céllal épült klinikákkal: ezeket továbbra sem mozdították el a város-

magból, és általában az emeletszámuk is felülmúlta a pavilonokét.10

A korban úgy hitték, hogy nagy mennyiségű tiszta levegő bevezetése 

szükséges a gyógyuláshoz, az egészséghez. Az elhasznált levegő-

ben levő, a tüdő által kilehelt vagy a bőr verejtékéből származó 

organikus anyagok, a gombák vagy baktériumok mérgező hatását, 

az oxigén hiányát, továbbá a kilélegzett nagy mennyiségű szén-

dioxidot okolták a betegségekért.11 Az 1850-es és 1860-as évektől 

Pasteur és Lister felfedezései megkérdőjelezték a korábbi, a kórságok 

terjedéséért a fertőzött levegőt hibáztató álláspontot. Felismerték, 

hogy a sebek steril kezelése az elsődlegesen szükséges tényező.12 

Pontosabban, Pasteur 1857-ben felfedezte a gennyesedést okozó 

mikrobák szerepét, Lister pedig 1865-ben a karbolsav alkalmazásá-

val bevezette az antiszepszist a sebészi gyakorlatba.13 Ám ez akkor 

még nem került be a szélesebb köztudatba, tehát egyelőre 

a pavilonrendszer építészeti modellje terjedt a nemzetközi színtéren. 

A Nightingale-féle modern, de még preantiszeptikusnak minősít-

hető korszakot csak később váltotta fel az antiszeptikus nézetek 

igazán modern periódusa.14

Az első magyarországi kórházak

Hazánk 18. századi kórházai építészetileg vagy teljesen igénytelenek 

voltak, vagy esetenként barokk, illetve klasszicizáló késő barokk 

stílusban „fogantak”. A 19. század elején nem túl nagy számban 

épültek klasszicista kórházak is. A historizmus (más szóval a neo-8
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stílusok) korának kórházait 

a világban alapvetően olasz 

neoreneszánsz stílusban emel-

ték.15 Ez általában a történeti 

Magyarországról is elmondható. 

Ekkor vett igazi lendületet 

a hazai kórházépítés. Viszonylag 

gyakran alkalmaztak nyerstégla homlokzatokat. Ezeket időnként 

épületkerámia díszekkel ékesítették. Az esetek nagy részében 

költségkímélési okból puritán díszítésű volt az exteriőr (és az enteriőr 

is). Következésképp ezek az épületek nem feltétlenül az építészeti 

kvalitásukkal tűntek ki, hanem a tömbök szervezettsége, szimmetri-

ája és a műszaki megoldásaik által.16

Ugyanakkor a lipótmezei Tébolyda egy megjelenésében igen kiemel-

kedő pest-budai kórház lett, mely Ludwig Zettl bécsi építész tervei 

alapján valósult meg 1859 és 1868 között. A betegek lelkiállapotá-

nak javítása érdekében igényes architektúrájú volt: stílusa a roman-

tika várszerű irányzata és barokkos vonulata elegyeként jelölhető 

meg.17 A 20. századi modern építészet alkotásainak felépülte előtt 

lényegében a harmadik legnagyobb méretű budapesti épületnek 

számított a Királyi Palota és a Parlament után. 

A külföldi irányelvek magyarországi megjelenése

A magyarországi historizáló építészet egyik nagymesterének számító, 

később a Királyi Palotát tervező Hauszmann Alajos kulcsszerepű 

alkotó a kórházépítészetünkben. A Szent István Kórház tervezésével 

kapcsolatban 1880 őszén Hauszmann és dr. Gebhardt Lajos orvos 

külföldi tanulmányúton jártak.18 Az előbbi Kórházépítési tanulmá-

nyok cím alatt 1881 márciusában két felolvasást is tartott a Magyar 

Mérnök- és Építész-Egyletben a tapasztalatairól, és ezeket az egylet 

folyóiratában publikálta is. Művében elköteleződött az alapvetően 

amerikai eredetű pavilonrendszer mellett. Nagy hatást tett rá  

1A. TÉBOLYDA,  
LIPÓTMEZŐ 
WWW. 
KEPESLAPMUZEUM.
HOBBIPARK.HU, 
LETÖLTÉS: 
2020. 09. 26.



a drezdai városi kórház és a berlini Friedrichshain Kórház is. Részle-

tesen tárgyalta a természetes és mesterséges légmozgás, az építési 

és burkolóanyagok szerepét. Mindezt igyekezett a Szent István 

Kórház ismertetése keretében bemutatni. Publikációja széles körben 

hatott a magyarországi kórházépítészetre. 1877-ben Pártos Gyula 

is megjelentetett egy kevesebb figyelmet kapó, de tartalmilag 

hasonló tanulmányt a kórházépítés elveiről.19 Hauszmann említett 

kórháza mellett a szintén általa megalkotott Erzsébet Kórházat 

is részletesen ismertetjük a következőkben.

Mielőtt a tanulmány hatásaira kitérnénk, meg kell említenünk, hogy 

a publikálása előtt épültek fel az Üllői úti belső klinikai telep első, 

Kolbenheyer Ferenc-féle (a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

főépítésze) házai. Pontosabban a Sebészeti Klinika (1874–1877), 

a Bonctani Intézet (1876–1878), a Főző és Mosó Intézet (1877–1878), 

továbbá az első Belgyógyászati Klinika (1878–1880). Mint már 

volt róla szó, a klinikák a betegellátáson, illetve a gyógyításon 

kívül a kutatást és a tanítást is szolgálták. Megépítésük előtt csak 

a mai Kossuth Lajos utca és Semmelweis utca sarkán álló 24 ágyas 

klinika szolgálta az orvosképzés gyakorlati oldalát. A részlettervek 

elkészítését megelőzően Trefort Ágoston miniszter öthetes külföldi 

tanulmányútra küldte az építészt Kovács József sebész-tanár, majd 

a belgyógyászati klinika esetében Korányi Frigyes belgyógyász 

kíséretében. E körutazás hatására Kolbenheyer hazánkban elsőként 

pavilonszerű elrendezésben fogott a tervezésbe. Minden épületben 

egy osztályt helyezett el. Nagy figyelmet fordított a ventilációra 

és a berendezés tisztíthatóságára. A hatalmas termekben egy 

egész hallgatói csoport is figyelemmel kísérhette a viziteket, illetve 

a műtéteket. Ezek a méretes kórtermek azonban nem biztosították 

a betegek kényelmét. A két kórodát összekapcsoló központi egye-

temi épületet (1881–1884) és a Szentkirályi utca felőli második Bel-

gyógyászati Klinikát (1882–1884) már a minisztériumnál Kolbenheyer 

utódának számító Wéber Antal építette. (Wéber ezzel egy időben 10
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alkotta meg az Angyalföldi Magyar Királyi Elmebeteg Ápolda vakolt, 

de díszítetlen épületét is.) Ám valószínűleg az elődtől származtak 

az első vázlattervek. E klinikai tömb épületei eléggé heterogé-

nek, szemben az itt bemutatandó kórházakkal. Az egységesség 

hiányának oka, hogy az első tervek megrajzolásakor még nem volt 

az építtető minisztérium tulajdonában az egész telek. Kolbenheyer 

két főépülete neoreneszánsz tagozatokkal, ám barokkizáló jellegű 

monumentális tömegekkel valósult meg (ezekhez stilárisan igazodott 

a Wéber-féle központi épület). A Bonctani Intézet tartózkodóbb 

neoreneszánsz karaktert mutat.20 A korban modernnek minősülő 

építészeti megoldások tehát a nagy hatású publikáció előtt jelentkez-

tek itt, és ez Kolbenheyer külföldi utazásának volt köszönhető. 

1B. AZ ÜLLŐI  
ÚTI BELSŐ  
KLINIKAI TÖMB  
WWW.  
SEMMELWEIS.HU, 
LETÖLTÉS: 
2020. 09. 26.



E könyv kiadásának évében éppen 100 éve hunyt el Freund Vilmos 

(1846–1920), aki az Andrássy út egyik legtermékenyebb építészének 

számított. Bár sok épülettípus tervezésében jeleskedett, kórházépítő 

specialistának is tekinthető. Életművének egy korai darabjaként 

1877-ben valósult meg az Izraelita Siketnémák Budapesti Országos 

Intézete a Bethlen téren. 1888–1889-ben épült fel a Pesti Izraelita 

Hitközség Kórháza a Szabolcs utcában, majd 1893 és 1897 között 

a szomszédos telken a Bródy Adél Gyermekkórház kivitelezésére 

is sor került. 1891-ben épült fel a Chevra Kadisa Aggok Menháza 

a Hungária körúton. 1892 és 1895 között pedig az alábbiakban 

ismertetendő Ferenc József Kereskedelmi Kórház is megvalósult. Bár 

ez nem volt egy kifejezetten nagy méretű kórházegyüttes, az alkotó 

kórházépítészetben elfoglalt helye és az intézmény eddigi feldolgo-

zatlanságának hiánya indokolttá teszi a szerepeltetését e kötetben. 

Freund ezeket az épületeket alapvetően szintén pavilonsémában 

alkotta meg, téglareneszánsz stílusban.

Kauser József (1848–1919) az alábbiakban bemutatandó Szent 

László Kórházon kívül további hasonló funkciójú épületeket 

is tervezett: a Tauffer-féle Klinikát, valamint a Fogászati Klinikát 

(1907–1909). Ezek megalkotásakor ő is csatlakozott a korban divatos 

téglapavilon-rendszerhez.

Kiss István (1857–1902) neve ugyancsak említésre méltó a kórházak-

kal kapcsolatban: ő tervezte a fent megjelölt publikációk hatása alatt 

a Baross utcai nőbetegklinikát és ennek folytatásában a II. Számú 

Sebészeti Klinikát (1899–1901).21 A két, nyerstéglás olasz neorene-

szánsz épülethomlokzat szinte teljesen ugyanolyan megjelenésű. 

A Budai Irgalmasrendi Kórház (1903) neogót stílusban épült meg. 

Az építész segített Hauszmann Alajosnak a Szent István Kórház ter-

vezésében. Ő volt továbbá a Szent László Kórház építésvezetője is.22

Barcza Elek (1853–1913) alapvetően a Fővárosi Mérnöki Hivatal épí-

tészeként alkotta meg az épületeit, így a tanulmányban ismertetett 

Szent János Kórházat is, mely az egyetlen megvalósult kórháza volt. 12
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Hozzá kell tennünk, hogy a kiscelli kórház tervpályázatán is indult: 

ott második díjat nyert.23

Korb Flóris és Giergl Kálmán a szegény sorsú betegek számára 

tervezték meg a Gróf Apponyi Albert Poliklinikát (1904–1905).24 

A külső klinikai telep épületegyüttese is az ő nevükhöz fűződik 

(1904–1913). A tervezés megkezdése előtt németországi szakmai 

tanulmányútra mentek.25 A Szemészeti Klinika a Mária utca mentén, 

a belső klinikai tömb részeként valósult meg (1907–1908). Hangsú-

lyoznunk kell, hogy előtte a világban csak Bécsben épült szemészeti 

klinika.26 Szintén az építészpáros műve a Stefánia Gyermekkórház 

és Ambulatórium a Bókay János utcában (1909).27 Ezeken kívül 

Kolozsvárra és Szegedre is terveztek kórházakat. Az említett épületek 

főleg nyerstégla homlokzatúak. Bár a legkorábbiak neoreneszánsz 

stílusúak, alapvetően szecessziós épületekről beszélhetünk. Néme-

lyik igen magas: három-négy emeletes.

Csak az 1930-as évektől – már korszerűbb technikai apparátus 

segítségével – kezdtek hatalmas tömbökben épülni a magyar, illetve 

budapesti kórházak.28
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A régi  
kórház

A régi Szent János Kórház helyén a pestisgyanús betegek 

befogadására szolgáló épület állt, melynek az alapítási 

dátuma pontosan nem meghatározható. E veszteglő házat 

az 1713. március 10-én kelt tanácsi határozat kórházi célokra 

rendelte felhasználni. Az 1732. évi canonica visitatio az épületet 

26 fő befogadására alkalmas szegényháznak nevezte, mert a bete-

gek a szegények köréből kerültek ki.29 

A kórház mellett magasodott a barokk stílusú Nepomuki Szent János-

kápolna, melyet 1735 májusában kezdtek építeni, előtte csak az emlí-

tett szent szobra volt a kórház előtt.30 A szobrot 1717-ben állították, 

és 1818-ig maradt ott.31 A kórház 1819–1820-ban lezajló bővítésekor 

az alkotást egy új szoborra cserélték. Szent János 1340-ben született 

Csehországban, egyházi pályára lépett, a prágai érseki káptalan 

vikárius-generálisaként a királyné gyóntatóatyjának tisztségét töltötte 

be. Amikor a cseh király és a prágai érsek között nézetkülönbségek 

keletkeztek, János hűségesen kitartott ura, az érsek mellett. Vencel 

király mindenáron meg akarta tudni, hogy mit gyónt meg a királyné 

az atyának, de János nem volt hajlandó elárulni a királynői titkokat. 

2A. A RÉGI SZENT 
JÁNOS KÓRHÁZ 
FORTEPAN / 
RÉVAY PÉTER 
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Így a király elfogatta és megkínoztatta a bátor papot, és miután ezzel 

sem tudtak kiszedni belőle semmit, embereivel a Moldvába fojtatta. 

Legendája a 15. század közepétől egyre népszerűbb lett: Nepomuki 

Szent János a jellemszilárdság példaképévé vált.32

A szóban forgó régi Szent János Kórház a Margit körút és a Hattyú 

utca szegletében helyezkedett el, a jelenlegi kis téren.33 1777-ben 

a Nagyszombati Egyetemet Budára helyezték, és mai szóval 

annak gyakorlókórházává avanzsálódott az intézmény.34 1819 

októbere és 1820 szeptembere között emeletes barokk homlok-

zatú épületté fejlesztették a kórházat.35 Végül 1869. január 1-től 

a városi kórházból közkórház lett, ebben az évben a szegények 

polgári ápoldáját kiköltöztették innen, tehát a ház már csak 

betegápolásra szolgált.36 

Az új  
kórháztelep  
építése

A kórházat bővíteni kellett, a lakosság ugyanis kevésbé ide-

genkedett már a kórházaktól – de az igények növekedésével 

még a kórház fokozatos bővítése sem tudott semmiképpen 

lépést tartani. 1873-ban egyesült Pest, Buda és Óbuda, létrejött 

Budapest, és ezzel a régi kórház életében elkövetkezett az utolsó 

időszak. A kórház irányítási rendszere ekkor már hasonlított a mai 

intézményekéhez. Külön igazgató vezette, és nem a tiszti főorvos. 

Osztályokra tagolódott, megszabott létszámú orvosi és ápolónői 

gárda gyógyította a betegeket.37 

Az 1880-as évek elején komolyan foglalkozott a városi tanács azzal, 

hogy a tömbszerű kórházat alaposan ki kellene bővíteni, vagy 

új épületek emelésére lenne szükség.38 Ez volt az egyetlen komo-

lyabbnak minősíthető kórház a budai oldalon. Szűkösségén kívül 

sokba is került, az egyre növekvő forgalmat nem tudták lebonyolí-



tani. 1887. június 28-án Budapest törvényhatóságának közgyűlésén 

a tanácsi bizottmányok hosszas vitája után a kibővítés terveit elvetet-

ték, és az 1887. évi 534. számú határozatban 300 ágyas új kórház 

építését rendelték el.39 Mellesleg az 1893. évi adatok alapján 

az ágylétszám 234-re emelkedett, és 20 kórteremben 6 orvos látta 

el a betegeket; évente mintegy 5000 beteg fordult meg az intéz-

ményben. 1893-ban a kórház költségvetése 135 ezer forint volt.40 

Hivatalnokokból és politikusokból alakított bizottmányok járták 

a budai hegyvidéket, hogy helyet keressenek az új kórház számára. 

A hírlapokból a nagyközönség is tudomást szerzett az új kórházépí-

tési tervről. 1887 októberéig 11 jelentős ajánlat érkezett a fővárosi 

tanácshoz, amelyekben kisebb-nagyobb telekkomplexumokat kínál-

tak megvételre a tulajdonosaik.41 Gebhardt városi főorvos aggódott, 

hogy a beérkezett ajánlatok jogi szempontból nem kifogástalanok, 

ezért felkértek egy közjegyzőt, hogy az ajánlatokat alaposan vizs-

gálja meg, mert félő volt, hogy a tárgyalások élesbe fordulása után 

az ajánlattevők visszalépnek, illetve a telkek árát felhajtják.42

Komolyabb eséllyel három építkezési helyszín gondolata vetődött fel: 

a Kútvölgyi dűlő, a külső Városmajor utca és a Retek utca. A Mérnöki 

Hivatal 1888 szeptemberében a költségvetés előzetes tervezetét 

tekintve a Kútvölgyi dűlői építkezést tartotta a legolcsóbbnak, 

és az építés stílusához az Üllői úti, 1885-ben megnyitott Szent István 

Kórházat ajánlotta mintául. Decemberben a városmajori építkezés 

gondolatát elvetették. A Retek utcai telkek igen drágák voltak, 

ám a megközelíthetőségük kedvezőbb volt, ugyanakkor a későbbi 

terjeszkedési lehetőség ott nehezebbnek látszott. A Kútvölgyi dűlőn 

kiszemelt területen viszont a fogaskerekű vasút füstje miatt aggo-

dalmaskodtak a döntéshozók.43 A két kiszemelt terület talajviszonyai 

hasonlóak voltak. Végül főleg financiális szempontok alapján döntöt-

tek 1889-ben a Kútvölgyi dűlői telekegyüttes mellett: sokkal olcsóbb 

volt, így arra esett a választás. Ezenkívül távolabb helyezkedik el, 

és a forgalmas úttól kissé félreesik, tehát a város fejlődését nem 18
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akadályozza, s fekvése szebb, levegője egészségesebb. Ugyanebben 

az évben eldöntötték: még ha sokan a tömbrendszerű építkezéseket 

szorgalmazzák is,44 pavilonrendszerben fog megépülni a kórház.45 

Az építési programot dr. Ludvik Endre, a kórház igazgatójának a ter-

vei alapján dolgozták ki.46 Mint kiváló szakembernek, nagy érdemei 

voltak az új kórház mintaszerű felszerelésében is.47 A kórházat 

a Mérnöki Hivatal építésze, Barcza Elek tervezte a hivatal munkatár-

saként.48 Könyöki Károly mérnök vezette az építkezést.49 Nagyalá-

sonyi Barcza Elek (1853–1913) a budapesti Műegyetemen szerezte 

építészdiplomáját. Kezdetben Schulek Frigyes irodájában dolgozott 

(a Mátyás-templom átépítésén is részt vett). Kevés magánmegbízása 

volt. Budapest számos iskolája az ő műve, nevezetesen: a Fehérvári 

úti, a Sziget utcai, a Hungária úti, a Korona utcai, az Izabella utcai 

és az óhegyi iskola. Harminc évig munkálkodott a főváros műszaki 

karának tevékeny építőjeként, és hivatalos minőségben műszaki 

tanácsos lett. Ő tervezte a III. és VIII. kerületi elöljáróságok épületét, 

valamint a Mértékhitelesítő Hivatalt is. Műemlék-restaurálások 

ugyancsak köthetők a nevéhez: a terézvárosi és a józsefvárosi katoli-

kus templomok átépítése.50 A Szent János Kórházon kívül egy másik 

hasonló tervpályázaton is indult: a kiscelli kórház terveivel máso-

dik díjat nyert.51 Nevét a Szent János Kórház kapcsán az egykorú 

sajtó – az építészeti szaksajtó kivételével – nem közölte. A megnyitó 

ceremóniára az Épitő Ipar című folyóirat képviselőit nem hívták meg.52 

A Sváb-hegy délkeleti lejtőjén lévő beépítetlen területen53 

tereprendezésre volt szükség, hogy ne kelljen a pavilonok közé 

lépcsőket építeni. Az egész hegyoldalt le kellett ásni, és a kivett 

földtömeggel feltöltötték az itt tátongó óriási téglavető gödrö-

ket.54 Ám a mérnöki hivatal kezdetben szakemberhiány okán 

nem tudta elvégezni a lejtmérési munkálatokat.55 A nagyszabású 

földmunkák 1895. április 15-én indultak meg. Ezek során régé-

szeti leletre nem bukkantak. A lejtős talajrendezés után is némi 

emelkedést mutatott az építési telek, így az épületek teraszszerűen 
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lettek elhelyezve rajta. 1895. augusztus 15-én a falazási munkák 

is kezdetüket vették. 1897 őszére már a tetők és a belső szerke-

zeti munkák is befejeződtek, ekkortól a berendezési, felszerelési, 

mázolómunkák folytak.56 

1898 elejére az épületek teljesen készen álltak.57 A régi Szent 

János Kórház személyzete átköltözött az új épületegyüttesbe, csak 

néhány új állást kellett meghirdetni. Tehát nem új intézmény nyílt 

egy régi helyett, hanem ugyanaz a kórház kezdett el működni egy 

új épületegyüttesben. 1898 augusztusában az eredetileg tervezett 

300 ággyal szemben az új kórház 420 ággyal nyitotta meg kapuit.58 

Az új Szent János Kórház felépültével a régi épületben fiókkórház 

működött. A második világháborús lebombázását követően marad-

ványait elbontották.59

A Budapesti Hírlap egykorú cikke kiemelte, hogy szemben az összes 

többi fővárosi gyógyintézménnyel, a Szent János Kórház kedvezőbb 

helyen fekszik: nincsenek a közelben ipari kémények, és az intéz-

mény nem a város közepén helyezkedik el. A természeti környezet-

ben emelt kórházegyüttest észak és nyugat felől elsősorban a Sváb-

hegy, odébb pedig a Hármashatár-hegy és a Szent János-hegy 

védelmezi a közvetlen szélrohamoktól, következésképp a kórház 

fekvése valóban ideálisnak mondható.60 

A kórházegyüttes  
külső-belső leírása

A z 50 ezer négyszögméternyi telken 420 beteg befogadá-

sára összesen 7 pavilon épült: 1 sebészi, 2 belgyógyászati, 

1 nőgyógyászati, 1 szemészeti, 1 gyermekpavilon és 1 tel-

jesen elkülönített pavilon fertőző gyermekek számára.61 A tervező 

a későbbi bővíthetőségre is gondolt: még 2 pavilon számára volt 

hely.62 A betegpavilonokon kívül a telep közepén épült a tornyos 

kápolna apácalakkal, elöl a felvételi épület, hátul pedig a gazdasági 
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épület, a főző- és mosóház, a gép- és kazánház, valamint a halottas-

ház. Összesen tehát tizenhárom épület áll a telken három sorban. 

Valamennyi épület homlokzata keletre néz,63 és mindegyik Monier-

féle vasbeton szerkezettel épült.64

A bejárati, egykori felvételi épület látványos, diadalív-motívumos 

középrizalitja Leon Battista Alberti mantovai Szent András-bazilikájának 

(tervezve 1472-ben) homlokzatát idézi. A stíluskapcsolat abban mutat-

kozik meg, hogy a két pilaszterpár háromszögű oromzatot tart, és ezen 

belül két kisebb pilaszteren félkörív támaszkodik. 

Az oromzaton egykor szobrok álltak. Középen kovácsoltvas rácsú portál 

nyílik, melyet fenn nagy méretű lunetta zár, középen volutás zárókő-

vel. Az ívzugokban koszorúmotívumos stukkódíszek láthatók. A rizalit 

két szélén egy-egy szoborfülke található, fölöttük felirattal: „ÉPÜLT: 

1895–98.” Oldalt félköríves, volutás zárókövű ablakok sorakoznak. 

2C. A FELVÉTELI 
ÉPÜLET HOMLOK
ZATA MA 
JENEY ANDRÁS 
FOTÓJA, 2020
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A felvételi épület hátsó homlokzata hasonló kialakítású, de sokkal 

kevésbé díszes. A napfényes előcsarnokban kétoldalt barokkizáló orom-

zatú ajtók nyílnak, fenn páros kapcsolt ablakok vannak. A pilaszterek 

és a párkányok levél- és tojásléces díszítésűek. Hátrább, kétoldalt lép-

csők vezetnek fel a visszafogottan dekorált emeletre, ahol fennmaradt 

a terrazzopadlózat. 

A felvételi épületben az irodákon kívül lakások voltak. A kórház igazga-

tójának összesen 4 szobából és a mellékhelyiségekből, a gondnoknak 

pedig 3 szobából álló lakása volt. Lakást alakítottak ki még például 

az ellenőrnek, kapusnak is. Mindegyik lakás – az igazgatóé is – szerény 

méretű és berendezésű lett.65

Míg az imént bemutatott felvételi épület főhomlokzata viszonylag 

gazdagon díszített neoreneszánsz formákat használ, kis áthajlással 

a neobarokkba, addig a többi épületet artisztikus egyszerűség jellemzi, 

2D. A FELVÉ
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költségkímélési okból. A kórház egy-, illetve kétemeletes pavilonokból 

áll. Mindegyik nyerstégla burkolatú. Alapvetően sárgásbarna téglákat 

látunk, de az ablakokat vöröses színű téglák keretezik. A nyílások félkör- 

vagy szegmensíves záródásúak, és fenn egy-egy hangsúlyos, zárókövet 

formázó tégladísz ékeskedik. Több oldalhomlokzatot hármas, kapcsolt 

vakablakok tagolnak. Az öv- és koronázópárkányok téglából készültek, 

és fogrovatsorból, valamint geiszonból állnak. Barcza az épületek egy 

részén láthatóvá tette az ácsmunkát: míves faragású fakonzolok tartják 

a tetőzetet. Egyes ablakok mellvédjén balusztereket idéző tégla-

elrendezés jellemző.  

A neoromán stílusú kápolna szintén nyerstégla felületű, s néhány kőpro-

fillal van ellátva. Homlokzatának közepén négyzetes keresztmetszetű, 

bádoggúlával zárt torony magasodik, az aljában nyílik a portál. A nyí-

lásai főleg rózsaablakok és páros kapcsolt ablakok. A keresztboltozatos 

lefedésű előcsarnokból kecses, faragott fa lépcsőház vezet a karzatra, 

ahonnan kockafejezetű pillérek között tekinthetünk le. Az enteriőr 

födéme nyílt fedélszékes kialakítású. Minden falfelületet díszítőfestés 

borít. A kórházzal egyszerre átadott kápolna 1926-ban új szentéllyel 

bővült. Ennek kapcsán, 1927 és 1933 között készítette el Leszkovszky 

György (1891–1968) a freskókat és a díszítőfestést. Többek között 

megcsodálható itt a szenvedőket nyugtató Krisztus, a betegápolásban 

jeleskedő Szent Erzsébet, de látható az is, ahogy Szent István felajánlja 

Magyarországot Szűz Máriának, s ahogy Szent László vizet fakaszt 

a sziklából. E festészeti világ erősen elszakad az egykorú modern művé-

szettől.66 A historizmus korabeli épülethez azzal egy stílusú kifestést 

volt illő alkalmazni. 

Érdekes, hogy egy 1941-ben, Horváth Antal építész által a kápolnáról 

készített, levéltári felmérési rajzon az olvasható, hogy az Hauszmann 

Alajos tervei alapján épült.67 Ezt megerősítő vagy cáfoló másik adat 

eddig nem került elő – végül is az épület stilárisan beleilleszthető lenne 

a hauszmanni életműbe. Hauszmann 1876-ban tervezte Gyomán 

a Jézus szíve templomot, valamint a Wodianer-mauzóleumot.68 Ezen 24
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a János kórházbeli épülethez hasonlóan szintén szakrális művön a neo-

reneszánsz mellett ugyancsak feltűnik a neoromanika stílusa is, bár 

további kapcsolatok nem fedezhetők fel. Mivel más forrás az említett 

felmérési rajzon kívül nem áll rendelkezésünkre, indokoltabb Barcza 

Elek szerzőségét feltételezni.

A kórházegyüttes telke enyhén lejtős, a pavilonokat teraszokra építették. 

Az utókor a hegyoldalon felfelé terjeszkedett, és ott két támasztófalat 

is beiktattak. Ezek fölött későbbi, de a historizáló formákkal nem telje-

sen szakító stílusokban valósultak meg a vakolt homlokzatú épületek.

A felvételi pavilon mögött közvetlenül a sebészeti pavilon áll. Hátsó 

homlokzatának külön kiszögellése a napfényes operációs szoba, mely 

teljesen üvegből készült, vasszerkezettel. A falakat mindenütt zománcos 

fehér festékkel mázolták le úgy, hogy azokat is, és a mozaikpadlót 

is akár minden operáció előtt és után fertőtleníteni lehetett. Az összes 

elképzelhető lehetőség adott volt, hogy e szobát és a vele összefüggő 
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helyiségeket teljesen tisztán tarthassák.69 A műtő mellett volt a sterili-

zálóhelyiség, ahol forró gőzzel és levegővel tisztították a sebekre szánt 

kötszert; volt itt altatószoba és röntgenszoba is. Külön kisebb operációs 

teremben műtötték és kötözték a fertőző betegeket. A telek északnyu-

gati sarkában teljesen elszigetelten állt a fertőző gyermekek pavilonja, 

oda kívülről külön kapu vezetett, és külön bejáratú osztályok nyíltak. 

A kórtermek berendezése egyforma volt az összes pavilonban. Egy-egy 

helyiségben 12–80 ágy állt. Minden betegterem mellett fürdőszoba 

nyílt, amelyben a legújabb szerkezetű és drága angol fajanszkádak 

álltak, amelyek igen könnyen tisztíthatók. A mosdók márványból voltak, 

s hideg-meleg vizű csapokkal szerelték fel őket.70

A korban problémát jelentett, hogy a lábadozó betegek, akik lépcsőn 

járni nem tudtak, és így az udvarra, a kertbe nem mehettek ki, friss leve-

gőt sem szívhattak. Németország akkoriban modernebbnek számító 
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kórházaiban verandák kialakításával próbálták megoldani a helyzetet, 

de a három oldalról is szabad verandákat (tornácokat) nagyon átjárta 

a szél, aminek következményeképpen a páciensek gyakran meghűltek. 

A magyar kórházban egészen leleményesen oldották meg a kérdést: 

a nappali tartózkodóból üvegajtón át erkélyekre jutott a lábadozó beteg, 

ahol háromoldalt fallal körülvéve, szélmentes helyen és kissé mégis 

a szabadban, teli tüdővel szívhatta magába az éltető hegyi levegőt.71

Az egykori szellőztetésről elmondható, hogy nyáron a szabadból 

aknákon át hajtották a termekbe a friss levegőt, amelyekben folyton 

permetező víz tisztította és hűtötte le azt. Télen pedig a gőzfűtéssel 

felmelegítve bocsátották a helyiségekbe a levegőt. Az egész kórház 

minden helyiségét villanyvilágítással látták el. A kórtermekben éjjel úgy 

szabályozhatták a fényt, hogy csak vörös izzással világítson, kellemes 

félhomályt előidézve. A laborokba gázvilágítást építettek be. A gép- 

és kazánházból az egész telepet behálózó föld alatti betoncsatorna 

vezetett a pavilonokhoz; e közel 1 kilométernyi hosszúságú csatorná-

ban vezették a fűtő-, szellőzőcsöveket és a villamos kábeleket, s ezt 

olyan tágra építették, hogy végigmászhatott benne egy ember, ha javí-

tásra volt szükség.72 Telefon hálózat is összekapcsolta az épületeket 

egymással és a várossal.

A kórház kiemelkedő orvosainak hosszú sorából most dr. Manninger  

Vilmos (1876–1945) sebészt mutatjuk be. A pesti egyetem elvégzése 

után külföldi tanulmányutakat tett. 1902-től a Szent János Kórház-

ban kapott munkát. 1907-ben kulcsszerepe volt a magyar sebészek 

egyesületbe szervezésében. 1908-tól a kórház Gyermekosztályának 

sebész főorvosa lett. 1908 és 1914 között egyúttal a Margit Kórháznak 

is a főorvosa volt. 1914-ben a Szent János Kórház sebész főorvosává 

nevezték ki. Az első világháború idején létrehozta a Hadikórházat. 

1937-ben vonult nyugdíjba. Nemzetközi viszonylatban is a modern hasi 

sebészet egyik megteremtőjének minősül. Közel 80 szakmai publikáció 

fűződik a nevéhez. Ráadásul a reneszánszot idéző polihisztor volt: 

muzsikált, festett és szobrászkodott is.73
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A kórházépítés  
előzményei

Mint már esett róla szó, Budán az 1710-es évektől működő 

régi Szent János Kórház volt az első kórház. Pesten először 

a mai Kossuth Lajos utca és Semmelweis utca sarkán nyílt 

egy kisebb polgári kórház 1701-ben.74 1710-től kezdték építeni 

a Szent Rókus Kórház későbbi építési telke mellett a kápolnát, 

amelyet 1711-ben avattak fel Szent Rókus és Szent Rozália tiszte-

letére. A francia származású Szent Rókus és az itáliai Szent Rozália 

a járványos betegségek, így a pestisben szenvedők védőszentjei. 

(Szent Rozália emlegetése a kápolnával kapcsolatban később 

háttérbe szorult.) Szent Rókus Montpellier-ben született gazdag 

családban. Egész életét a szegények, betegek védelmének szentelte. 

Utóbbiakat a legenda szerint kézrátétellel gyógyította. Egyszer súlyo-

san megbetegedett, egy nemesember kutyája járt hozzá kenyérrel, 

és mikor erre az állat gazdája felfigyelt, ő gyógyította meg a szentet. 

Szent Rókus az orvosok és a sebészek védőszentje. Attribútumai 

a vándorbot, a combján lévő pestises daganat, valamint a sebnyalo-

gató, illetve a szájában kenyeret hozó kutya.75

A kápolnát 1739–1741 között bővítették. 1794-ben Zitterbarth 

Mátyás építész egy felújítás keretében homlokzati toronnyal látta 

el az épületet.76 1763-ban a kápolna melletti majorságot meg-

szüntették, az épületeiben szegényházat hoztak létre. A major 

épületeinek további átépítése révén kórházat is ki kívántak alakítani. 

Azonban ekkor a szóban forgó átépítési munkálatok megszakadtak.77 

Sürgető volt az új kórház létesítése, ugyanis a már említett régi 

polgári kórház a mai Semmelweis utca és Kossuth Lajos utca 

sarkán leégett, és telkén a kalocsai érsek palotát épített. Az később 

a jezsuitáké lett, majd az orvosi egyetem költözött bele. Kórház 

itt hosszú ideig nem működött. Helyette egy új, belvárosi gyógy-

intézményt a mai Veres Pálné és Nyáry Pál utca sarkán rendeztek 30
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be, ám az ottani állapotok lényegében alkalmatlanok voltak erre 

a célra. A Rókus-kápolna mellett 1781 májusában kezdték csak 

meg a szegényház bővítését alapítványi pénzekből.78 Az erede-

tileg 80 szegényházi ápolt befogadására szolgáló épületbővítési 

terveket Jung József rajzolta meg, aki barokk és klasszicizáló késő 

barokk építészetünk meghatározó alakja volt. Később kiegészítette 

a plánumot egy 144 beteg 

és 26 szülőnő befogadására 

alkalmas kórházzá.79 Az épít-

kezések azonban pénzhiány 

miatt félbeszakadtak.

1793 áprilisában Haffner 

Mihály, Pest tiszti főorvosa 

német nyelvű memorandumot 

adott ki, és a város tanácsa elé 

terjesztette. A címe: Szabad 

királyi Pest városának felesküdt Testorvosa által egy alkalmatos 

betegek ispotályának felállítására, beszerzésére és tartására készített 

tervezete volt. Ebben a viszonylag terjedelmes műben 66 oldalon, 

359 bekezdésben írt pénzforrásokról, várható adományokról, épü-

letről, működési-szervezeti szabályzatról,80 s ismertette a belvárosi 

polgári kórház elszomorító helyzetét. Felhívta a figyelmet arra, 

hogy a szegények fertőző, nyomorúságos körülmények között 

tengődnek az épületben. Összevetette a lesújtó állapotokat a bécsi, 

hasonló funkciójú, számottevően jobban felszerelt és sokkal 

nagyobb méretű intézményekkel.81 (Haffner az új bécsi általános 

közkórház hatása alatt állt.82) Tanulmányának meglett a foganatja: 

a városi tanács nagyszabású gyűjtést szervezett a pesti polgárság 

köreiben. 1795-ben pedig a helytartótanács rendeletet adott ki, 

mely növelte a Rókus-kápolna melletti építési telket, engedélyezte 

a kórházépítést, szabályozta az építkezés vezetését, s végül megje-

lölte, hogy az ágyak száma 237 legyen.83 
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A kórházegyüttes  
építéstörténete  
és külső-belső  
leírása

1796 augusztusában kezdődött meg végre az épít-

kezés Jung József terveinek Kardetter Tamás 

által módosított változata szerint. 1797 őszén 

a munkálatok befejeződtek.84 Ezt követően a berendezési és felsze-

relési munkákra került sor. Az intézmény 1798 májusában kezdte 

meg a működését; Haffner Mihály volt az első igazgatója.85 Az ágyak 

száma 228 lett,86 ezekből 100 ingyenes volt, a többiért fizetni kellett. 

Továbbá a gazdagok számára 12 különszobát tartottak fenn napi 

50 krajcárért, illetve 1 forintért.87 Az intézmény neve kezdetben Pesti 

Polgári Köz Ispotály, más források szerint pedig „a Szent Rókusnál 

lévő betegbefogadó ház” volt, de fokozatosan elterjedt a Szent Rókus 

Kórház elnevezés is.88 1827 előtt készült a Gyulai Pál utcai földszintes 

homlokzat, melyre később egy emeletet építettek.89 A klasszicizáló 

késő barokk stílusú, kőből faragott korabeli főportál a Rókus-kápolna 

falához csatlakozó rövid szárnyon nyílik. Fölötte relief található,90 

amelyet 1874-ben ablakká alakítottak, és ekkor nyitották meg a mai 

főbejáratot.91 (Az ablak azóta ismét ajtóvá lett visszaépítve, de már 

ez nem számít főportálnak.) 

1836-ban (a később a régi pesti klasszicista városházát tervező) 

Kasselik Ferenc benyújtotta bővítési terveit a helytartótanácsnak, 

ám azok rejtélyes módon elvesztek. Így Pollack Mihály 400 beteg 

számára készült kórházterve került az érdeklődés középpontjába.92 

Pollack bécsi származású építészből lett a magyarországi klasszicista 

építészet nagymestere. Fő műve a Nemzeti Múzeum. 

Viták merültek föl, hogy esetleg a Kerepesi (ma Rákóczi) út széles-

ségét csökkentené az új szárny. Végül József nádor eldöntötte, hogy 

az útvonal szélessége tiszteletben tartandó, akkor is, ha ezáltal 32
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szabálytalan belső udvar keletkezik. 1837-ben kezdődtek Pollack 

tervei szerint az építési munkálatok, részben kórházi tőkéből, 

részben alapítványi pénzekből. Az 1838-as nagy pesti árvíz komoly 

károkat okozott a kórházban. 1841-re a tervező fia, Pollack Ágoston 

áttervezésének az eredményeként át lehetett adni az új épület-

szárnyat.93 Összegezve elmondható, a Rákóczi úti szárny egésze 

és a Márkus Emília utcai szárny egy része lényegében Pollack Mihály 

rajzai alapján épült meg. A szakirodalom szerint Pollack ezen műve 

nem sorolható az esztétikailag kiemelkedő alkotásai közé, viszont 

az alaprajzi beosztása (elkülönítve elhelyezett idősek, elmebetegek, 

rabok és fertőző betegek), továbbá a központi fűtés betervezése 

arról árulkodik, hogy az építész jól ismerte a kórházat mint épület-

típust.94 1842-ben az új szárnyban belső átalakításokat végeztek, 

a nagyobb kórtermeket kisebbekre tagolták.95 A kórház eredeti 

Jung-, Kardetter-, illetve Pollack-féle megjelenését ma már lénye-

gében csak archív fotókról ismerjük. 

1860 és 1862 között elkészült a Márkus Emília utcai szárny déli 

része, a Pollack-féle rész exteriőrjével uniformizáltan.96 Az új épít-

kezés révén az ágyak száma 678-ra emelkedett.97 1870-ben épült 
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a halottasház boncteremmel és temetkezési kápolnával.98 1874-ben 

a főportált a Gyulai Pál utcai főhomlokzat közepére helyezték. Ekkor 

vízvezetékrendszert is kiépítettek az épületben, továbbá új műtőket 

és rendelőket alakítottak ki a meglévő épületben.99 

1869-ben az Üllői úton eredetileg katonai raktárnak szánt földszin-

tes épületegyüttest berendezték a Rókus Kórház Üllői úti barakk-

kórházának.100 Budapest 

1873-as létrejötte ellenére 

a pesti és a budai oldalon lévő 

kórházak külön igazgatása 

megmaradt. Ez a két vezetői 

pozíció 1911-ben a „Duna 

bal parti”, illetve „jobb parti 

kórházi igazgatója” megjelölést 

kapta.101 Az egyes, alárendelt 

kórházak élén egy-egy felügyelő orvos állt, akiket tehát a két igaz-

gató valamelyike ellenőrzött.102 A pesti oldali kórházak mindegyikét 

a Rókus Kórház igazgatója vezette. 1885 augusztusában megnyílt 

az Üllői úti Új (1893-tól Szent István) Kórház, amely tehát felügyelet 

és irányítás szempontjából a Rókus Kórház alá tartozott. Az anya-

intézmény néhány orvosát és a barakk-kórház osztályait (kivéve 

a fertőző betegeket) is ide helyezték át.103 1892-ben az utóbbi új kór-

ház mögött a Pékerdőben újabb gyógyintézmény építésébe kezdtek 

Kauser József műépítész tervrajzai alapján, a fertőző betegek 

elhelyezésére. 1894-ben készült el az épületegyüttes. Ekkor a régi 

barakk-kórházat bezárták, pontosabban felégették. Igazgatás szem-

pontjából a járványkórház is a Rókus Kórház alá tartozott. 1893-tól 

Szent László Közkórháznak nevezték.104 1899 januárjában a Szent 

László Kórház mögött megnyílt a Szent Gellért Közkórház, mely szin-

tén a Rókus-anyakórház igazgatása alatt kezdett működni. 1921-ben 

beleolvasztották a Szent László Kórházba.105 1917-ben szűnt csak 

meg a budapesti kórházak centralizált rendszere. Ekkor több buda-
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pesti kórházcsoportot alakítottak ki. Ám a gyakorlatban a központi 

igazgató a Rókus-csoport igazgató főorvosi állását is betöltötte.106

A város közepéből kitelepítendő új Rókus Kórházra még 1897-ben 

tervpályázatot írtak ki, melynek elbírálására bizottság jött létre. 

Ennek tagjai Heuffel Adolf középítési igazgató, Hauszmann Alajos, 

Czigler Győző, Freund Vilmos, Kauser József, Pucher József és Quitt-

ner Zsigmond építészek voltak.107 A folyamat hasonlított volna 

a Pesti Izraelita Hitközség Kórházának esetéhez, melyet 1889-ben 

kiköltöztettek az Oktogon közeléből a Szabolcs utcába. Azonban, bár 

a Rókus Kórház áthelyezése sokszor felmerült, ez végül soha nem 

valósult meg. 1907-ben a külső Kerepesi útra kívánták kitelepíteni 

a kórházat. Mielőtt végérvenyesen eldőlt volna, hogy nem fognak 

kiköltözni, a Székesfővárosi Mérnöki Hivatal eltávolította és megsem-

misítette a templom homlokzatának eredeti kővázáit és szobrait.108

A második világháborús bombázást főleg a födémek, valamint 

a kápolna és az azt a kórházzal összekötő szárny szenvedte meg. 

A helyre állításkor feltárták a szentély középkori, háromkaréjos talap-

zatát. A kórház három sarkát megszállták a német tüzérek, ezért 

kapta a sok bombát.109 1956-ban a forradalom és szabadságharc 

során egy kórtermet súlyos kár ért, továbbá az egész tetőszerkezet 

megrongálódott. Mindezt 16 tankágyúbelövés és 1 akna okozta.110

A kápolna melletti összekötő szárny egyemeletes és kéttengelyes. 

Eredeti építészeti részletnek csak a klasszicizáló késő barokk stílusú 

aedikulás kapuzat minősül. Kétoldalt pilaszterpár tart egy szobor-

kompozíciót, közepében kartussal. Ennek pajzsán egy ruhátlan koldus 

ápolását láthatjuk. Felülről korona zárja az ábrázolást. Kétoldalt dús, 

növényi levelek között egy-egy figura támaszkodik. Lejjebb, az ajtó 

fölött záróköves kosárív és latin nyelvű felirat található. Az utókor 

pusztításai miatt csak ez a portálépítmény és általában a főhomlokzat 

őrzi számottevően az eredeti külső megjelenést. A kétemeletes főhom-

lokzat közepén nyílik a mai főbejárat. A historizáló főportál aedikulás 

kialakítású: pilaszterpár tart egy szemöldökpárkányt. A két pilaszteren 
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egy-egy kovácsoltvas kandeláber függ. A földszinti ablakok szalagkere-

tesek. Az emeleteken szintén szalagkeretes, zsalus ablakok sorakoznak 

hangsúlyos könyöklőpárkánnyal. A főhomlokzat jobb szélső tengelyei 

az aszimmetrikus rizalitok miatt utólagos hozzáépítésre engednek 

következtetni. Feltűnik itt egy kovácsoltvas rácsú erkély is. 

A kórházegyüttes Rákóczi úti homlokzatának kialakítása sematizálva 

maradt ránk. Az egykori szalagkeretek, övpárkányok és armírozások 

ma már csak jelzésszerűen vannak belefugázva a homlokzat síkjába. 

Ugyanez mondható el az előbbivel uniformizált megjelenésű Márkus 

Emília utcai homlokzatról.

1985-ben végre megtörtént a már egy évszázada óhajtott bővítés. 

Elkészült a Stáhly111 utca felőli oldalon a hatszintes modern épület. 

Így a C betűhöz hasonlítható alaprajzú kórházegyüttes O betűhöz 

hasonló alakúvá vált. 1990-ben adták át a Stáhly utca túloldalán 

a rendelőintézet ugyancsak hatszintes épületét.112 Ezt az utca fölött 

folyosóval kapcsolták össze az 1985-ös épülettel.

Fontos kiemelni az intézmény híres orvosai közül kettőt. Semmel-

weis Ignác (1818–1865) szülész és sebész, valamint jogász Bécsben 

és Pesten végezte tanulmányait. A császárvárosban, az I. Számú 

Szülészeti Klinikán tette korszakalkotó felfedezéseit a gyermekágyi 

lázzal kapcsolatban. Észrevette, hogy abban a bécsi kórházban, ame-

lyikben kórbonctani gyakorlatokat is végeztek, sokkal nagyobb volt 

a gyermekágyi lázban elhunyt anyák száma. Elmélete kidolgozásakor 

nemzetközi statisztikákat tanulmányozott. Felfedezte, hogy a szü-

lésben segédkezők a kezükön visznek bomló szerves anyagot (mai 

szóval baktériumot) a szülő anyákra.113 Elrendelte a kéz és az esz-

közök klórvizes fertőtlenítését, így zuhanásszerűen leszállította 

a nagy halandóságot. A rá irigykedő főnökei ellenséges viselkedése 

okán végül hazaköltözött Budára.114 1851 márciusában lett a Rókus 

Kórházban a sebészeti osztálytól ekkor függetlenedő 37 ágyas 

szülészeti osztály vezetője.115 A halottakkal és gennyes sebekkel 

foglalkozó kollégáit kizárta az osztályáról, és elrendelte a meleg 38
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szappanos vízzel, majd klóros vízzel való kézmosást. Az itt töltött 

évei alatt 933 szülésből mindössze 8 végződött gyermekágyi lázzal 

járó halálesettel. 1855 júliusában a Pesti Egyetemre került oktatónak. 

Felfedezéseiről 1858-ban jelent meg az első magyar nyelvű publi-

kációja (A gyermekágyi láz kóroktana címmel az Orvosi Hetilapban). 

Ugyanezen tárgyban a nagyszabású német nyelvű fő műve (Die 

Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxe des Kindbettfiebers címen) 

1860-ban került a nyilvánosság elé.116 Azonban sokáig elsősor-

ban nem publikációkban, hanem sebészeknek küldött leveleiben 

terjesztette nézeteit. Magyarországon 1861–1862-ben írásba foglalt 

elveit elküldték a szülészeti tanulóknak és a körzeti hatóságoknak.117 

Semmelweis szembekerült az egykorú világ orvostársadalmának 

igen jelentős részével. Eredményeit széles körben csak halála után 

ismerték el. Pasteur 1878-ban fedezte fel a gyermekágyi láz okozóját, 

a Streptococcust. Az utókor Semmelweis nevét és munkásságát halála 

után néhány évtizedig lényegében elfeledte. Azonban 1906-ban már 

szobrot állítottak neki; Stróbl Alajos alkotása 1948-ban került mai 

helyére, a Szent Rókus Kórház főbejárata elé.118

Dr. Gebhardt Lajos (1836–1908) a belgyógyászati osztály főorvosa-

ként tevékenykedett. 1874 és 1877 között volt a kórház ideiglenes 

igazgatója, majd 1877-től 1888-ig végleges igazgatója. Szigorával 

az előtte meglazult rendet és fegyelmet helyreállította. Az ő igaz-

gatása idején szüntették meg a kápolna melletti díszes, ám keskeny 

bejáratot. Az árnyékszékeket vízvezetékkel szereltette fel. Az intéz-

mény férőhelyeinek súlyos hiánya miatt több fiókkórházat nyitott. 

1874-ben kidolgozott egy nagyszabású kórházépítési programot: egy 

budai és két pesti kórházat szeretett volna építtetni. Ám ebből a pro-

jektből (jóllehet az 1870-es évek közepi gazdasági világválság okán) 

egyedüliként a Szent István Kórház valósult meg, s az is csak 1881 

és 1883 között.119 1888-tól Budapest tiszti főorvosa volt. Nevéhez 

fűződik a főváros csatorna- és ivóvízrendszerének korszerűsítése.120



40

K
Ó

R
H

Á
Z

É
P

ÍT
É

S
Z

E
T

 B
U

D
A

P
E

S
T

E
N



A  S z e n t  I s t v á n  
 

K ó r h á z



Előtörténet

A z Épitési Ipar 1881-ben megjelent cikke szerint a gyors fejlődés 

folytán, amelyen Budapest a kiegyezés óta eltelt szűk évtized-

ben keresztülment, a fővárosi kórházak a szükségleteknek 

és a kor kívánalmainak nem voltak képesek többé megfelelni.121 Itt 

kell megemlíteni, hogy az új kórházak létrehozásának szükségességét 

jóval a főváros egyesítése előtt felvetették,122 amint arról már ejtettünk 

szót. Dr. Gebhardt Lajos kezdeményezésére 1876-ban három új kórház 

megtervezésére hirdettek pályázatot. Ezekre 1877. április 10-ig 22 terv 

érkezett be, 324 darab tervrajzzal.123 A három tervezett helyszín 

az Üllői út, a Kerepesi út vámon kívüli része és a budai Retek utca volt. 

Az Üllői úti győztes plánumot Hauszmann Alajos rajzolta meg. A pálya-

nyertes kórháztervek szerinti építkezéseket a kedvezőtlen pénzügyi 

helyzet miatt azonnal nem lehetett megkezdeni.124 

Budapest főváros 1880 augusztusában 6 millió forint kölcsönt 

vett fel építkezésekre. Mikor e kölcsön felhasználásáról volt szó, 

a fővárosi közgyűlés kimondta, hogy abból egy kórház is építendő, 

és erre 1 milliót szánt.125 Felállítottak egy bizottságot is, azzal 

a céllal, hogy az eleinte tervezett három kórház helyett egynek a hol 

és milyen módon való létesítése és berendezése kapcsán véleményt 

fogalmazzon meg.126 A bizottság javaslatai alapján a tanács 1880 

októberében indítványozta, hogy az Üllői úti intézmény építése 

már 1881 tavaszán megkezdődjön, bár kimondta, mind a három 

új kórházra szükség lenne, és a főváros sürgette egy állami közkórház 

alapítását is. A kórház 6 osztályán több mint 800 ággyal számoltak, 

az eredeti kisebbre készült tervet Hauszmann feladata volt módo-

sítani, és a költségvetést is elkészíteni. A bizottság a legkorszerűbb 

berendezés felhasználása céljából Gebhardtot és Hauszmannt 

kiküldte a berlini, lipcsei és drezdai kórházak, klinikák tanulmányo-

zására.127 Akkoriban nem tartották célszerűnek a fertőző betegek 

közkórházakban való elhelyezését, így dr. Patrubány Gergely tiszti 42
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főorvos előterjesztésére, párhuzamban az új közkórház építésével, 

egy barakkszerű járványkórház felállítását is tervbe vették.128

1880 őszén Gebhardt és Hauszmann külföldi tanulmányúton jár-

tak.129 Hauszmann Kórházépítési tanulmányok címmel 1881 márci-

usában a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletben a tapasztalatairól 

két felolvasást tartott, és ezeket az egylet folyóiratában publikálta 

is. A berlini tanultságú építész igen termékeny alkotó volt: körül-

belül 80 ház fűződik a nevéhez, és számos épülettípus jelenik meg 

oeuvre-jében. Neoreneszánsz és neobarokk stílusban alkotta meg 

a műveit. Legnépszerűbb munkái az egykori budavári Királyi Palota 

és a Kossuth téri Kúria.   

A modern  
kórházépítési elvek  
megvalósulása 

A kórház építkezései 1883-ban kezdődtek. 1885. augusztus 

5-én nyílt meg, akkor még Üllői úti Új Kórház néven (tehát 

e könyv megjelenésekor 135 éve). 1894-ben nevezték 

el Szent István Kórháznak.130 Az építési telek fekvése és nagysága 

okán kórházi célra igen alkalmas volt. Nem esett messze a város-

központtól, magas fekvése következtében (átlag 16 méterrel a Duna 
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nullpontja felett) egészséges és tiszta levegőjű terület volt. Továbbá 

a környezete csak csekély mértékben volt beépítve, északkeleti 

részéhez közel található az Orczy-kert, délkeleti irányban egy kisebb 

erdővel határos. Fő előnynek volt tekinthető azon körülmény is, hogy 

a talaja nem volt még beépítve.131

A kórház betegosztályainak épületeit hossztengelyükkel az ural-

kodó szelek, tehát északnyugat–délkelet irányába pozicionálta 

a tervező. Az elhelyezés folytán megfelelő volt a kórtermek 

szellőzése, továbbá délelőtt és délután is kaptak napsugarat.132 

A hőmérséklet-különbségeken alapuló mesterséges szellőztetés, 

a szél szívóerejét is használó úgynevezett aspiráció egy régebbi 

megoldás volt, és mint a fűtés mellékhaszna, szinte önmagától 

működött. A költségei sem voltak oly magasak, mint az elvileg még 

hatékonyabb, mechanikus erővel történő légújításéi, amelynek 

az esetében gép segítségével hajtották be a levegőt a szellőzte-

tendő helyiségekbe.133 Az aspiráció Hauszmann szerint a következő 

eszközök által volt elérhető: A terem alatt lévő szuterén, amelynek 

az ablakai csak redőnyökkel voltak lezárandók, mint légrezervoár 

szolgált; ebben nyáron a talaj öntözése révén a levegőt hűteni 

is lehetett. Innen beömlőkön át jutott el a levegő azon gőzkály-

hákhoz, amelyekben azután felmelegedve a kórtermekbe került. 

A felmelegített tiszta és légújításra szolgáló levegő a fűtés kiegé-

szítő részét képezte: főleg hideg őszi vagy tavaszi napokon, amikor 

még nem volt szükséges a teljes fűtési szerkezetet alkalmazni, 

meg lehetett emelni vele a kórtermekben uralkodó hőmérsékletet. 

Könnyebb súlyánál fogva e levegő fölszállt a kórteremben, a falon 

és a mennyezeten lassanként lehűlt, és a padlóig ereszkedett, 

ahonnan a közvetlenül a padlózat fölött elhelyezkedő beömlő-

kön át a szívókéménybe volt elvezetve. Ez gőzcsövek által nyerte 

el szívó hatását, amelyek emeletenként mindig nagyobb hőséget 

fejlesztettek, és mivel levegőjét csakis az említett légcsatornákból 

vehette, a rossz levegőt azokból folyamatosan felszívta. A meleg 44
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mellett azonban a kémény szívóhatására még bejutottak a szelek 

is, ezért olyan, úgynevezett Volpert-féle kéményfejjel (szívófejjel) 

lett ellátva, amelynek az alakja a széláramlatot úgy vezette, hogy 

a felemelkedő levegőt magával rántotta. E rendszert a budapesti 

klinikáknál is alkalmazták, csakhogy ezeknél a rossz levegő elveze-

tése nem emeletenként, hanem mindig a szuterénen keresztül volt 

megoldva.134 Fűtési rendszernek Hauszmann centralizált gőzfűtést 

tervezett. Ennek előnye volt, hogy az összes betegosztály számára 

csak egy helyen, a kazánházban kellett fűteni. A kályhafűtéshez 

vagy az úgynevezett calorifére típusú fűtéshez képest is kevesebb 

fűtőanyagot fogyasztott. A beruházási költségei sem voltak sokkal 

nagyobbak, mint a vízfűtésnek. A főzőkonyhát, a mosóintéze-

tet, a gőzfürdőt és a fertőtlenítő kemencét is ellátta, továbbá 

a betegosztályokban is folyton meleg vízre volt szükség, ami ismét 

gőz által volt előállítható csekélyebb költséggel, mint bármely 

más fűtéssel.135 A Hauszmann által kezdeményezett aspirációs, 

falcsatornás szellőztetőrendszert, valamint centralizált gőzvíz fűtést 

vezették tehát be a Szent István Kórházban.136 Mindkét újítás első-

ként jelent meg a magyarországi kórházépítészetben.137 

4B. HOMLOKZAT 
EGYKOR 
BUDAPEST FŐVÁROS 
LEVÉLTÁRA /  
KLÖSZ GYÖRGY 
FÉNYKÉPEI



Hauszmann úgy látta, hogy a kórtermek egészségességére a legna-

gyobb befolyással a padlózat és a mennyezet van, mivel az előbbinél 

fontos, hogy olyan anyagból készüljön, amely lehetőleg kevés 

nedvességet szív fel, és amelynek a gyakori tisztítás, felmosás sem 

árt. A mennyezetnek pedig tűzállónak kellett lennie, és olyan anyag-

ból kellett megépíteni, amelyen nem tudnak áthatolni a kórokozók. 

A padlózatot illetően a kórház sebészeti, rákos- és bőrgyógyászati 

osztályainak termeibe mettlachi vagy keramitlap burkolat volt 

betervezve. A mettlachi égetettagyag lapokat ilyen célra sikerrel 

alkalmazták már kórházakban. Kizárólag a nagyobb beruházási 

költségek miatt nem javasolták minden osztályon e burkolat 

használatát. Hauszmann a többi pavilonba amerikai módon rakott 

tölgyfa padlózatot tervezett be, amelynek a hézagait aszfalttal 

töltötték ki. A tűzállóság bizotsítása céljából a mennyezetek szerke-

zete többnyire vasgerendák közti boltozattal készült akkoriban. 

Hauszmann szerint az ilyen szerkezet tűzálló, ahogy ez az Üllői úti 

belső klinika tetőszerkezetének korábbi leégésekor be is bizonyoso-

dott. Azonban az a hátránya, hogy nem akadályozza meg a levegő 

átömlését az alsó teremből a felsőbe, továbbá hogy nagy súlya van, 

ezáltal erősebb gerendákat és gyakran vastagabb falakat igényel, 

ami a költségeket növeli. Hauszmann a Szent István Kórház beteg-

pavilonjainál csak a mellékhelyiségek és a különszobák befedésére 

alkalmazott vastartók közt boltozott mennyezetet, a kórtermek pedig 

egymástól 2 méter távolságban fölállított görbített vasgerendák közé 

helyezett hullámos vaslemezekkel lettek lefedve. A hullámos lemez 

alá deszkaborítás került, és erre a vakolás, föléje pedig úgyneve-

zett omladványréteget és talajburkolatot helyeztek. E mennyezeti 

szerkezet előnye a tűzbiztonság, az áthatatlanság és a rendkívüli 

könnyűsége mellett még az volt, hogy költsége a vasgerendák közti 

boltozatos mennyezet költségét alig lépte túl.138

Hauszmann szerint a kórtermek tisztaságát a falak és a mennyezet 

mázolása is befolyásolja. Az a probléma, hogy milyen anyaggal 46
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mázolják be a falakat, hogy azok a kórokozók számára áthatol-

hatatlanokká váljanak, és ne vegyenek föl fertőző anyagrészeket, 

megoldatlan volt az akkori világban. A franciák a kórtermek falait 

csiszolt gipsszel (stukkóval) burkolták, így sima felület keletkezett, 

amelyet más vakolattípusoknál könnyebben tisztán lehetett tartani. 

Hauszmann viszont leírta a tanulmányában, hogy ez a megoldás 

nem vált széles körben elterjedtté a magas költségek miatt. Észak-

német területen több helyen mettlachi vagy zománcolt lapokkal 

tettek kísérletet falburkolatnál, csakhogy ez is nagyon drágának 

bizonyult. Leginkább a falak olajfestékkel való bemázolását javasol-

ták, és a német, angol kórházak java részében a termek falainak 

belső síkjai ily módon készültek. Így a falat egyszeri lemosással 

teljesen le lehetett tisztítani, fertőző anyagokat a felület a sima-

sága folytán nem vett fel, és sokáig nem igényelt felújítást sem. 

E felhozott előnyök ellenében azonban bizonyították, hogy éppen 

az olajfesték mint organikus és ragadós anyag veszi fel a fertőző 

baktériumokat, inkább, mint bármely más felület. A tisztítása 

pedig csak látszólag könnyű, mert az egyszerű lemosás sohasem 

lehet olyan alapos, amennyire az kívánatos volna. Így Hauszmann 

tanulmánya szerint az olajfestékes mázolás a kórtermek falain 

nem igazán célszerű, legfeljebb csak a fal alsó részén, az ágy 

magasságáig, mivel azt könnyen és gyakrabban lehet tisztí-

tani. A fal felső részét és a mennyezetet, ő úgy vélte, mésztejjel 

érdemes bemázolni. Ugyanis, ismerve a mész fertőtlenítő hatását, 

csak ezen eljárás által lehet a kórterem egészségességét elérni, 

és meggátolni az úgynevezett kórházi szag terjedését, melyet még 

az olajfestékkel bemázolt kórtermekben is oly gyakran lehet érezni. 

A Szent István Kórházban a kórtermekben meszelést alkalmaztak, 

a nappali szobák és folyosók falát pedig a meszelés után 2 méter 

magasságig olajfestékkel mázolták be.139 A födémszerkezet végül 

Schlick-féle I tartók közötti hullámos vaslemez födémmel készült, 

hazánk kórházépítészetében első ízben.140



A kórházegyüttes  
külső-belső leírása

A Szent István Kórház alaprajza háromtengelyes. A középső 

tengelybe került a felvételi épület mögé a kápolna, a gyógy-

fürdő, a konyha, a mosóház, a fertőtlenítőház és a gépház. 

A két szélső tengelyben a 4-4 pavilon állt. A bal hátsó sarokban, 

fallal elválasztva található a halottasház. A jobb hátsó sarokba 

került a jégverem.  

Hauszmann-nak a tervezésben Kiss István műépítész segédkezett. 

Igazán artisztikus kiképzést csak a felvételi épület kapott. Itt a vörös 

és sárgásbarna téglákon kívül kő- és terrakottadíszek is találhatók. 

Középen rizalitosan előugró, pavilonosan felmagasodó portálépít-

mény van. A vaskaput két téglapillér fogja közre, amelyek maszkos 

zárókövű félkörívet tartanak. Az ívzugokban figurák fekszenek. Ezután 

kőből faragott aedikula következik, fölötte sóskúti mészkőből faragott 

Szent István-szoborcsoport zárja a kompozíciót. Az eredeti kőanyag 

az időjárás viszontagságainak nem tudott túl sokáig ellenállni, 

de sorsa az 1970-es években pecsételődött meg egy villámcsapás 

miatt. Ezután újra kifaragták.141 Tehát a levéltári tudományos doku-

mentáció e plasztikát Szent István-ábrázolásnak minősíti, a szakiro-

dalom azonban Kiss György Krisztus-szoborcsoportjaként emlegeti.142 

A figurák mozdulatai (tanító, vigasztaló középső figura) és a Szent 

Korona hiánya tényleg kétségessé teszik, hogy az államalapítót 

mintázták volna meg. Kétoldalt 4-4 tengelyes összekötő, nyerstéglás 

szárny található páros kapcsolt ablakokkal, fölöttük tárcsamotívum-

mal. E nyílásokat balusztrádos mellvéddel látták el. Az ablakok közötti 

medalionokban orvosportrék tűnnek fel. Ezek balról jobbra haladva 

a következő orvosokat ábrázolják: Pólya József, Flór Ferenc, Kovács 

Sebestyén, Windisch Lipót, Piskovics János és Haffner Mihály. Fenn 

füzéres és angyalos domborműfríz zárja a kompozíciót. A két szélső 

épületrész falsávokkal elválasztva 2 + 3 + 2 tengelyes és egyemeletes. 48
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Az ablakok mellvédjén rozetták sorakoznak. Fenn triglifes konzolok 

váltakoznak rozettákkal. E két szélső tömb előkertek mögött található, 

eredeti kovácsoltvas ráccsal elkerítve. A felvételi épület hátsó hom-

lokzata hasonló rendszerű, de ott jelentősen visszaszorul a díszítmé-

nyek száma. Az előcsarnokban posztamensen álló oszlopok tartotta 

golyvázott párkányon van a boltozat. Lejjebb háromszögű oromzatú 

aedikulák helyezkednek el. 

A többi épület alapvetően egy- vagy kétemeletes. Sárgásbarnás 

nyerstéglás felületűek. Az ablakok felső szegmensíves lezárását 

vörös téglasávok követik. Az ablakokat ívesen profilozott téglák 

keretezik. Sok épület koronázópárkányában feltűnik a terrakottából 

gyártott, csúcsára állított négyzet motívuma. Többnek az ereszén 

fafaragásos ácsmunka látható. A halottasház főbejárata fölötti 

félkörívet hatalmas kagylódísz tölti ki. A másik portálja fölött 

pedig elegáns terrakottatagozatok sokasága ékeskedik (timpa-

non, domborműfríz, voluták és konzolok formájában). A felvételi 

épület kivételével az enteriőrök eredeti részletei lényegében 

elpusztultak, bár a jelenlegi laborépület kapualjában sikerült díszes 

stukkó konzolokat találni. 

Az adminisztrációra szánt épületek legfontosabbika az építészetileg 

már bemutatott felvételi épület volt a főbejárattal. A jelentkező bete-

get itt vizsgálták meg és vették fel kórházi kezelésre. Várótermek,  

4D. HOMLOKZATI 
RÉSZLET 
JENEY ANDRÁS 
FOTÓJA, 2020
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vizsgálószobák és felvételi irodák lettek benne kialakítva. Volt még 

itt gyógyszertár, ülésterem, igazgatósági és tiszti hivatalos helyisé-

gek, a plébániai hivatal, ebédlőterem a házban lakó alorvosok szá-

mára, a főtisztviselők, valamint a kapus lakásai. A kis méretű temp-

lom a kórházegyüttes központját képezte a középkert főtengelyében, 

egyszerű, emlékszerű alakban, egy kiemelkedő pici kupolával 

tervezve. Az ápoló apácák egykori lakóháza a telek keleti oldalán 

állt, és 64 apáca számára lett berendezve. Az épület egyemeletes 

volt, tartalmazta a szükséges hálótermeket, a főnöknő lakását, egy 

nagy nappali és iskolatermet, fürdőt, mosdót és egyéb háztartási 

helyiségeket. Dr. Gebhardt Lajos javaslatára a Fővárosi Közegészség-

ügyi Bizottság, valamint a Kórházépítési Bizottság is elfogadta, hogy 

4E. FELVÉTELI  
ÉPÜLET, 
ELŐ CSARNOK 
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a betegápolást ebben a kórházban kizárólag apácák teljesítsék. Ezért 

kellett számukra külön klastromszerű lakóházat megtervezni.143

A mosoda feladata a mosáson kívül a tisztított fehérnemű tárolása 

volt, és a mosószemélyzet lakószobái is itt helyezkedtek el. A mosás, 

valamint a szennyes ruha beszappanozása, a kilúgozás és a kifacsarás 

gőzgépek segítségével történt. Az így megtisztított ruhákat felvonó-

géppel szállították az első emeletre, ahol gőzzel szárították meg őket. 

Az épületben voltak még a ruha átvételére és kiadására, valamint 

javítására és vasalására szolgáló helyiségek is. A kazánházban 

a gőzkazánokon kívül műhely, széntár, valamint a gépész és a fűtők 

lakásai voltak még találhatók. A fertőtlenítőépület funkciója az volt, 

hogy a szennyes ruhákat mosás előtt az itt felállított gőzkemencében 

fertőtlenítsék. A halottasház a szelek irányára való tekintettel a telek 

délnyugati sarkába, a betegosztályoktól viszonylag távol épült fel. 

Magában foglalta a halottaskamrákat, az újraélesztési kísérletekre 

szánt szobát, a boncolótermet, az orvosi szobát, a szolgalakást 

és a beszentelési kápolnát. A szuterénben helyezték el a koporsókat 

és egyéb, a temetésekhez szükséges felszereléseket. A kápolnát kifelé 

fallal zárták el a kórháztelektől úgy, hogy a temetéshez gyülekezők 

csakis ezen az elzárt udvaron tartózkodhassanak.144 

Átadásakor a kórház 8 osztályos volt, nevezetesen: 3 belgyógyászati 

osztály, 2 sebészeti osztály, 1 bőr- és nemibetegosztály, 1 idegosztály,  

valamint a rákososztály. A kórházegyüttes 656 beteget fogadha-

tott.145 A vezető főorvos Rakita Alajos lett.146  

Pólya Jenő (1876–1944/1945) volt talán a kórház történetének 

leghíre sebb orvosa, nevét emléktábla is megörökíti az egyik pavilon-

ban. Három évtizedig dolgozott az intézményben (1911 és 1941 

között). Igen sokoldalú volt: foglalkozott szemészettel, sebészettel, 

urológiával. Érdekelte a gyomorcsonkolási eljárás, a sérvek, a plaszti-

kai sebészet, az agydaganatok operálása. Magyarul és idegen 

nyelveken is publikált. Az American College of Surgeons tiszteletbeli 

tagjává választotta.147

4F. HALOTTASHÁZ 
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A  V ö r ö s k e r e s z t  E g y l e t  
 

E r z s é b e t  K ó r h á z a



Az egylet  
megalakulása

A z 1860-as évek elején egy genfi filantróp, Dunant Henrik 

a nyilvánosság elé lépett, hogy a háború borzalmainak 

mérséklését célzó eszméit propagálja. Dunant tanul-

mányt írt az 1859-es osztrák–szárd–francia háborúról Un souvenir 

de Solférino címmel. Ő maga rendkívüli áldozatokkal egészségügyi 

csapatot szervezett, hogy amennyire csak lehetséges, segítsen 

a szenvedőkön. Európa-szerte megdöbbenést keltett az írás 

statisztikai adatokon alapuló azon állítása, miszerint egyedül 

a solferinói csatában több ezer embert lehetett volna megmenteni 

a csatatér sebesültjei közül, ha kellő számú ápolót alkalmaztak 

volna. Megörökítette azoknak a szegény katonáknak a sorsát, akik 

a csata után orvosi és ápolószemélyzet hiányában a napsütésben 

a harctéren maradtak, és életüket vesztették. Műve hat kiadást ért 

meg, és majdnem minden európai nyelvre lefordították. Dunant 

indítványozta, hogy háború esetére alakuljanak nagyobb ápoló-

egyletek, melyek feladata lenne már béke idején szervezkedni, 

hogy a háború kitörésekor a csatatéren segítséget nyújthassanak, 

s azután az ápolást a kórházakban folytassák. 

Kezdeményezésére hosszas tárgyalásokat követően elhatározták 

egy nagy nemzetközi értekezlet összehívását 1864 augusztusára. 

E Genfben megrendezett diplomáciai kongresszuson 16 állam 

képviseltette magát hivatalosan. A csatában megsebesült katonák 

megsegítésére született egy 10 pontból álló egyezmény, amelyet 

Baden, Belgium, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, 

Poroszország, Anglia, Svédország, Görögország, Mecklenburg 

és Schwerin is aláírt, illetve később az összes európai nagy-

hatalom. A nemzetközi értekezlet a segélyegyletek szervezését 

Európa-szerte elvben kimondva, jelvényül elfogadta Genf címerét, 

a vörös keresztet fehér mezőben, hálával a városnak a kezde-56
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ményezésért és a szervezésért. A magyarországi Vöröskereszt 

elődje, a Magyar Országos Segélyező Nőegylet 1878-tól működött. 

Létrehozásának egyik apropója a bosnyák háború volt. Maga 

a Vöröskereszt nálunk 1880-ben alakult meg,148 s Erzsébet királyné 

védnök sége alatt állt.149 

A kórház  
létrejötte

A Segélyező Nőegylet szerint a magyarországi betegápolónői 

intézmény meghonosítása és népszerűvé tétele csak úgy volt 

megoldható, ha létesítenek egy olyan intézményt, amely-

ben az ápolónők (akik szükség esetén a frontra indulnak) nemcsak 

elméleti, de gyakorlati oktatásban is részesülhetnek. Szükségesnek 

mutatkozott továbbá a fővárosban, ahol sok közlekedési vonal 

összefut, és ahol háború esetén a sebesült katonák összetorlódnak, 

gondoskodni a beteg katonák elhelyezéséről. Továbbá még a béke 

idején fel kellett állítani egy, a modern orvosi vívmányoknak megfe-

lelő mintakórházat. Így érlelődött meg az Erzsébet Kórház építésének 

5A. A VÖRÖS
KERESZT EGYLET 
ERZSÉBET 
KÓRHÁZA, TÁVLATI 
ÁBRÁZOLÁS 
VASÁRNAPI UJSÁG, 
31(1884), 42. SZÁM, 
OKTÓBER 19., 668.



a gondolata, mely a létesítését elsősorban Ivánka Imre Vöröskereszt 

egyleti gondnok kezdeményezésének köszönhette. 

A kórház eredetileg a Ludovíceum-kert háta mögött fekvő, a főváros 

által díjtalanul átengedett telekre volt tervezve. A tervrajzokat Hausz-

mann Alajos készítette, de amikorra hozzákezdett volna a kiviteli 

tervekhez, meggyőződött arról, hogy a kedvezőtlen talajviszonyok, 

az ártalmas kigőzölgések és a telek csekély mérete folytán a kijelölt 

terület kórházépítésre nem alkalmas. Így a Vöröskereszt Egylet 

Budán, Krisztinavárosban, a Győri út és az Alkotás utca sarkán vásá-

rolt egy 13 400 négyszögöles telket. Ez kieső vidéken, a Déli Vasút 

indóházához közel található, s talajviszonyait tekintve, higiéniai, 

illetve célszerűségi szempontokból is teljesen megfelelt a kórházépí-

tési követelményeknek. Az egylet anyagi helyzete az eleinte szerény 

méretekben tervezett kórház nagyobb arányokban való kivitelét 

is lehetővé tette. Elfogadták Hauszmann Alajos átdolgozott terveit, 

és az építés 1882 szeptemberében vette kezdetét.150 Az építőmester 

Fekete Elek volt, az építésvezető pedig Binder Ferenc. Rajtuk kívül 

az építési bizottság tagja volt Károlyi Gyula mint elnök, továbbá 

Ivánka Imre, dr. Korányi Frigyes, dr. Janny Gyula, Rupp Imre, Ybl 

Miklós, Lederer Sándor, Rudnyánszky Ferenc és Lintner Imre.151 

Az 1883-as berlini általános német egészség- és mentőügyi kiállítá-

son több magyar kiállító között a magyar Vöröskereszt is szerepelt. 

Ez alkalomból láthatók voltak Hauszmann tervrajzai az Erzsébet 

Kórházról.152 Érdekes, hogy a költségek két nagy csoportra oszlottak: 

egyrészt a központi kórház épületeinek, másrészt a barakkoknak 

és a fegyverraktárnak a költségeire. További két kisebb egység volt 

még a telekár és a művezetői díj.

A bokrétaünnepélyt 1884 júniusában tartották.153 Ez év október 

18-án tette le Ferenc József király a zárókövet154 a felvételi épü-

let kapualjának üregébe (Erzsébet királyné betegség miatt nem 

tudott megjelenni).155 Az első páciensek felvétele 1884. október 

20-án vette kezdetét.15658
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A kórházegyüttes  
külső-belső  
leírása

A z Orvosi Hetilap cikke szerint a talaj száraz, a levegő pedig 

tiszta volt. Ám az újságíró nagy bajnak tartotta, hogy az épí-

tési terület poros út mellett terült el. Így sürgette, hogy a kör-

nyező utakra az addiginál célszerűbb burkolat kerüljön porcsökkentés 

céljából, és azok mellett fákat ültessenek.157

Lenyűgöző panoráma nyílt a telepről, mely a Gellért-hegy hátsó 

gerincének a Sváb-hegy felé eső részén, a Németvölgyi dűlőben 

épült. Napjainkban már nem élvezhető a nagyszerű kilátás, mert 

az utókor beépítette a környéket. A 17 épületből álló kórházegyüttes 

48 200 négyszögméternyi, lejtős területet foglal el, a pavilonokat 

teraszosan alakították ki.158 

A felvételi épület homlokzata 

a Győri útra nézett. Ettől jobbra-

balra arányos elrendezésben 

találhatók a tiszti pavilonok, 

s mögöttük a sebészeti és bel-

gyógyászati épületek. Középen 

volt a konyha- és mosókonyha-

ház, emögött a kazánház. 

A telek nyugati, az Alkotás utcával határos részében helyezkedtek 

el a barakkok és az elkülönítő épület, a Győri út folytatásában 

a raktárak, és végül a két utca metszésében lévő sarokra pozicionálta 

az építész a halottasházat és a beszentelőkápolnát. 

A telep építményei hossztengelyükkel északnyugati, illetve délkeleti 

irányba fordulnak, vagyis a veszélyes szelek irányába, biztosítva 

az egészséges légmozgást. E tájolásnak köszönhetően a gyógyító 

napsugarak is egész nap beáramlottak az egykori kórtermekbe. 

Az épületek magasságának kétszeres értéke egyenlő az épületek 

5B. FELVÉTELI 
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egymástól való távolságával.159 Az ablakok felülete az adott kórte-

rem alapterületének egyharmadával nagyobb.160  

Az épületek szobrászi és egyéb díszítőrészletekkel nincsenek ékesítve, 

egyszerű megjelenésűek lettek. Hauszmann saját bevallása szerint 

mellőzte a pompát és a pazarlást. A házakat nyerstéglával burkol-

ták. A főépületek lábazata, párkánya sóstói és süttői kőből készült. 

A lépcsőket pettaui kőből faragták ki, a tetőzetek angol palás fedést 

kaptak. Az épületek között eredetileg aszfaltjárdákat készítettek.161 

Mindegyik ház egyemeletes. Ma már csak az egykori felvételi 

épület és egy jobb oldali pavilon nyerstégla felületű, a többit 

az utókor simára vakolta (a díszítőtagozatok vakoltan megmarad-

tak). A már bemutatott, szintén Hauszmann tervezte Szent István 

Kórházhoz hasonlóan sárgásbarna téglafelületű pavilonok épültek, 

amelyeket vörös színű téglasávok díszítenek a szegmensívű 

ablakok felett. Továbbá az ablakokat ezúttal is lekerekített profilú 

téglák fogják körül. Akárcsak a Szent István Kórház homlokzatán, 

itt is megjelennek a páros kapcsolt ablakok, fenn kis tárcsadísszel 

ezúttal a portálok fölött, az első emeleten. A koronázógerendákat 

konzolsorok tartják.  

A felvételi épület középső rizalitjában nyíló bejáratához lépcsősor 

vezet. A félköríves záródású portált kőfejezetű, téglatörzsű pillérpár 

fogja közre. Az ívzugokban épületkerámiából gyártott koszorú-

díszek láthatók. Kőből faragott dór fejezetű oszloppár tartja az első 

emeleti balusztrádos erkélyt. A rizalit első emeletén, az ablakok 

mellvédjén szintén terrakottából gyártott kartusok láthatók, (vörös) 

kereszttel a címerben. A szélső tömbök analóg helyein rozetták 

és oroszlánfejek díszelegnek. A homlokzatot koronázó párkányzat 

frízében csúcsukra állított négyzetek sora látható, a szintén Hausz-

mann tervezte Szent István Kórház több pavilonjához hasonlóan. 

Az attika közepén kis, kőből faragott építmény áll: a pillérek tartotta 

oromzat egy vöröskeresztes kartust foglal magában. Az enteriőrben 

kőbalusztrádos lépcsőház, hevederíves keresztboltozati rendszer, 
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több díszítetlen stukkó-

pilaszter látható. Az egyik 

előtérben az alapítók 

névsorát tartalmazó tábla 

van kihelyezve, de ma már 

csak töredékes formában. 

A felvételi épület földszint-

jén volt a felvételi iroda, 

a váróterem, a rendelő-

szobák, az igazgató 

hivatalos helyiségei, 

a gyógyszertár, a kezelő-

iroda, a fehérneműk 

raktára és a portás lakása. 

Az emelet középpontja egy 

ápolói tanfolyamoknak helyet biztosító nagy terem, emellett jobbra 

a világi, balra az apáca ápolónők lakóhelyiségei kaptak helyet. 

Itt volt a kis házi kápolna is, melynek elegáns berendezése gróf 

Károlyi Gyula és gróf Zichy Lívia ajándéka volt. Kratzmann Ede egyik 

üvegfestményét is itt állították ki.162 A lépcsőház oldalfalain Feszty 

Árpád két freskója volt látható. Az egyik kép csatateret ábrázolt 

a háttérben harcoló sereggel. Elöl egy kis patak mellett fekszenek 

a sebesültek, akiket a Vöröskereszt Egylet ápolói gondoznak. Balra 

egy magasabb rangú tiszt sebeit kötözi be két nő, jobbra egy fiatal 

sebesült jön az ápolójára támaszkodva, a kezében zászlót tartva. 

A másik kép Szent Erzsébetet ábrázolta, amint az utcán sínylődőket 

ápolja.163 A Díszteremben egy Auguszta császárné által a megnyi-

tás alkalmával adományozott Árpád-házi Szent Erzsébet-festmény 

függött.164 A német császárné ezenkívül 1000 forinttal is támogatta 

a kórház megépítését.165 

A főépület mögött épült fel a 2 tiszti pavilon, melyekbe béke idejé-

ben polgári fizető betegeket vettek föl. E két tiszti pavilonban  
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40-40 beteg számára volt hely. A portálok fölött fennmaradt  

az előkelő, félköríves terrakottazáródás. A pavilonok földszintjén  

biliárdszobát, az emeleten pedig társalgót, továbbá 4 fürdő- 

és 4 ápolónői szobát alakítottak ki. Tölgyfa padlózat és tölgyfa 

bútorok voltak a helyiségekben.

A tiszti pavilonok mögött állt 2, egymáshoz hasonló megjele-

nésű és beosztású pavilon. Az egyik a sebészeti, a másik pedig 

a belgyógyászati osztály volt szintén 40-40 beteg számára. 

A belgyógyászati épület helyet biztosított a nőgyógyászatnak 

és a szemészetnek is. A lépcsőházak lépcsőfokai kőből voltak 

kifaragva, és fűthetők voltak. Mindkét pavilon emeletén volt még 

operáló- és műszerszoba is. 

A kórpavilonok mögött, a kórház udvarának közepén 2 kisebb épület 

állt. A nagyobbikban helyezkedett el a nagy főzőkonyha és a mosó-

konyhák a mosógépekkel. A kisebbik épület a kazánház. A konyhá-

ban a főzésre, a mosásra és a fertőtlenítésre a modern szokásoknak 

megfelelően vízgőzt használtak. 

Ezek mögött a telek nyugati (Alkotás utcai) részén a barakkok 

és az elkülönítő épület állt. A barakkok kettős céllal valósultak meg: 

béke idején sebesültszállító kocsik voltak bennük, háború esetén 

pedig sebesülteket ápoltak itt. Mindegyik barakkban 2 nagy kór-

terem, 1 ápolónői szoba és mellékhelyiség volt. E barakkbeosztást 

a kortársak Hauszmann-féle típusnak keresztelték el.166
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Volt még egy raktárépület 

is, amelyben az egylet 

által bevásárolt, a sebesült 

katonáknak szánt ruhát, 

ágyneműt és konzervál-

ható élelmiszereket tar-

tották, azonkívül létesült 

egy lakóház is ápolónők 

számára. Mellette állt 

a kocsiszín az istállóval. 

Itt a kórház saját lovai 

és kocsijai kaptak helyet, 

amelyek vagy bevásárlásra, vagy pedig az orvosok szállítására 

szolgáltak. Ezt követte a szentelőkápolna és a halottasház a bon-

colóteremmel. A kápolna elegáns építmény volt, külön bejárattal 

az országútról, tágas előcsarnokkal. Bekerített udvarának köszön-

hetően a temetésekre érkezők nem juthattak be a kórház nagy 

udvarába. A kápolnától nyugatra volt még egy elkülönítő épület, 

melybe a valamely ragályos betegségben is szenvedő sebesülteket 

helyezték el.167 Az építési programban 120 betegágyat tűztek 

ki célul, továbbá a kiegészítő barakkoknak köszönhetően háború 

esetén 800 sebesültet lehetett elhelyezni a telepen.168  

A pavilonokat Hauszmann elveinek megfelelően modern légfűtéssel 

és aspirációs szellőztetéssel látták el a fertőzések kivédése céljából, 

a barakkokat pedig köpenykemencékkel és gerincszellőztetéssel 

kivitelezték.169 Az intézet vízellátását a Duna jobb partján futó 

vízvezetékből oldotta meg a tervező. Ennek bőségessége és megbíz-

hatósága miatt nem volt szükséges kutat fúrni. Az épületek vörösréz 

kádas, zuhanyzós fürdőszobákkal (minden kórterem mellett volt egy) 

és árnyékszékekkel voltak felszerelve.170 A kórtermek padlóját Mett-

lachból rendelt lapokkal burkolták. A vakolt falakat és a mennyezetet 

mészfestékkel vonták be.171
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Az épületek közt fennmaradt területeket kertekké alakították át. 

A kertészi munka legfőbb részét József főherceg, gróf Károlyi Gyula 

és gróf Zichy Lívia a saját költségükön végeztették el, de a főváros 

törvényhatósága is sok fát, bokrot ajándékozott, ezzel javítandó 

a betegek hangulatát.172

A kórház szabályzatát a dr. Korányi Frigyes elnöklete alatt működő 

bizottság fogalmazta meg. Mint említettem, az intézet kettős 

jellegűnek készült: háború esetén sebesültek ápolására, béke idején 

pedig egyike lett a főváros nagy gyógyintézeteinek, melybe kevésbé 

vagyonos betegek is felvételt nyertek. Egyúttal a betegápolónők tan-

intézeteként is funkcionált, továbbá elméleti és gyakorlati tanfolya-

mokat is tartottak itt a háború esetén szükséges segélynyújtásról.173 

Az első igazgatója Janny Gyula tanár lett.174

A király az Erzsébet Kórház építéséért és berendezéséért harmad-

osztályú Vaskorona rendet adományozott elismeréséül Hauszmann 

Alajosnak. Az építésvezető Binder Ferenc a koronás arany érdem-

keresztet kapta meg.175

A kórház mellé került az Állami Tanítóképezde kétemeletes, szintén 

nyerstégla épülete. Előtte és mögötte az intézmény 4 további, ala-

csonyabb és egyszerűbb homlokzatú épülete állt (részben fennma-

radtak). A Tanítóképezde korábban az Országház utcában működött. 

Az új, monumentális épületegyüttes, mely 6 holdnyi telket foglalt 

el, szintén Hauszmann Alajos tervei szerint épült meg. A munkálatok 

másfél évet vettek igénybe, s az államnak 380 ezer forintjába kerül-

tek. Az intézet ünnepélyes megnyitása 1884 szeptemberében volt, 

az Erzsébet Kórház átadásával egyidejűleg.176 A főépület lépcsőházá-

ban egy 1987-ben állított emléktábla látható, mely – tévesen – arra 

hívja fel a figyelmet, hogy eredetileg ez az épületegyüttes is az Erzsé-

bet Kórházhoz tartozott. Az egykorú források egyértelművé teszik,  

hogy ez a létesítmény a kezdetektől tanítóképezdének épült, 

és akként is működött. Ma mindegyik ház, nagy és modern épületek-

kel kiegészítve, a Testnevelési Egyetemnek ad otthont.
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Az új  
járványkórház

A 19. század végéhez közeledve egyre sürgetőbbé vált egy 

modern járványkórház felépítése. Az Üllői út és a Markotá-

nyos utca sarkán álló, eredetileg, 1850-ben katonai raktárnak 

épült, roskadozó és egészségtelen barakk-kórházat kellett kiváltani 

vele. Budapest törvényhatósága 1891 februárjában határozta el egy 

új gyógyintézmény létesítését heveny fertőző betegek számára.177 

A Szent László Kórház, a kezdetben a Rókus Kórház irányítása alatt 

álló új járványkórház az Üllői út akkori végén, a Pékerdőnél, a Szent 

István Kórház közelében épült fel. 1892 júliusában fogtak hozzá 

az építkezéshez,178 és a ház 1893 júniusára el is készült, ezután 

a berendezéssel foglalkoztak.179 A régi barakk-kórház felégetése 

után nyílt meg a Szent László Kórház 1894. július 1-jén.180 Előtte júni-

usban bemutatták az épületet a sajtó képviselőinek és a meghívott 

vendégeknek. Az átadás napjától fogva 14 napig a kórház üresen 

maradt, ezalatt bárki megtekinthette.181 Az első vezető főorvosa  

Gerlóczy Zsigmond volt.182 Az új járványkórház építése a berendezés-

sel együtt több mint 800 ezer forintba került.183 

Az épületegyüttes terveit Kauser József rajzolta meg, és ő irányította 

a kivitelezést, ám az egykorú sajtó csak elvétve közölte a művész 

nevét.184 Az építőmester Ámon József volt.185 Kauser, akárcsak 

korábban Hauszmann, a tervezés megkezdése előtt külföldi 

tanulmányúton járt.186 Édesapja, Kauser János kőfaragómester volt. 

József Budapesten, Zürichben és Párizsban tanult. Tanárai között 

olyan „építészóriások” voltak, mint Gottfried Semper, Charles Garnier 

és Eugène Viollet-le-Duc. Több mint félszáz épület fűződik a nevéhez 

számos építészeti műfajban. Származása és tanulmányai következ-

tében vonzódott a francia neoreneszánsz és a francia neoközépkori 

stílusokhoz, de más irányzatokban is alkotott. Épületei Budapesten 

valósultak meg. Főbb művei közé tartozik a Szent István-bazilika 70
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enteriőrje, a Jézus szíve templom, az Iparrajziskola, a Röser-bazár 

és saját, Erzsébet körúti bérháza. Ő rendezte be az 1878-as párizsi 

világkiállítás magyar osztályát is. Szakmai közéleti munkássága 

a Közmunkatanácshoz, az Országos Képzőművészeti Tanácshoz, 

a Műemlékek Országos Bizottságához, valamint a Magyar Mérnök- 

és Építész-Egylethez köti a nevét.187 Az Épitő Ipar nekrológja szerint 

élete delétől kezdve keserűség, félreértés kísérte nagy ívű pályáját.188

A kórházegyüttes  
külső-belső leírása

A kórház pavilonrendszerben épült: 1 igazgatósági épületből és  

15 pavilonból állt, összesen 208 beteg számára berendezve.189 

Az ágyak között viszonylag nagy helyet hagytak, így lehetsé-

ges volt az ágyszám növelése.190 Az igazgatósági vagy felvételi épület 

kapuján át lehetett eljutni a többi épülethez. E főépület kétemeletes, 

a többi egyemeletes. A házak csak részben nyerstégla felületűek: 

a sarokarmírozások, a tengelyek közti pilaszterek, a szegmensíves 

ablakok felső szemöldöke, a földszintek egésze, illetve a koronázópár-

kányzat hatását keltő, tetőzet alatti vízszintes sávok készültek téglából. 

A többi homlokzatfelület vakolva van, s a vakolat eredetileg fugázva 

volt, pontosabban a felvételi épület fugázása fennmaradt.  

A felvételi épület két szélén háromtengelyes rizalitok lépnek előre. 

Elvileg a hátsó homlokzaton is megvannak e rizalitok, ám ott jobban 

előugranak a homlokzat síkjából. Meglepő módon a hátsó homlok-

zat nem kevésbé tagolt, mint az első, de hátul nagyobb méretűek 

a középső tömb ablakai. Egyik homlokzat sincs túldíszítve, nem monu-

mentális hatásúak, de megfelelnek a járványkórház funkciójának, tehát 

nincs okunk bírálni Kausert. Benn, a középső lépcsőház keresztbolto-

zatú, és hevederívekkel van tagolva. Itt fennmaradt számos többágú 

kovácsoltvas csillár. Az épület két szélére Kauser további lépcsőházakat 

tervezett. Az ápolók apácák voltak, akik számára az igazgatósági 72
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épületben külön lakosztályt rendeztek be. Az épületeket kuriózumként 

máig fennmaradt, fedett fafolyosók kötik össze.191 Ezek lépcsősoron 

keresztül az épületek első emeletére vezetnek. 

A pavilonok alapvetően kettős alaprajzúak, illetve tömegűek: ere-

detileg folyosó választotta el a belsejük nagyobb részét a kisebbtől. 

A nagyobb egységben 16 ágyas kórterem, a kisebbikben 2 darab 

4 ágyas és 2 darab 1 ágyas 

kórterem volt. Utóbbiakat 

a vagyonos, fizető betegek 

számára alakították ki. A külső, 

nagyobb egységek homlokza-

tai tört nyeregtetejűek lettek: 

a tetőzet felső néhány métere 

felugrik, kisebb timpanon hatását keltve. A külső homlokzatok por-

táljához háromtengelyes, fatetejű kocsifelhajtó vezet. Innen belépve 

néhány lépcsős, fából készült kis csarnoképítményen keresztül jutunk 

be a folyosóra. Ennek homlokzata belülről timpanonnal zárul, amely 

alatt a képszékben feltűnik a tárcsa- és a gyémántmotívum. 
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Az új járványkórház építése a berendezéssel együtt mintegy 

800 ezer forintba került.192 A berendezésben kizárólag budapesti 

cégek működtek közre. A pavilonok födémei betonboltozatok, 

a kórtermekben kerámia- és terrazzopadló volt. Ezeket és a csator-

názási munkákat De Pol Lajos helybeli betonvállalkozó valósította 

meg, mely munkákról az egykorú sajtó szerint a szakemberek 

elismeréssel nyilatkoztak.193 A falakat halványzöld mésztejjel 

festették le.194 Az eredeti betegágyakat és asztalokat, valamint 

az orvosi felügyeleti szobák berendezését Buchwald Sándor 

vasbútorgyáros szállította. E cég különleges gyártmányai már 

a közegészségügyi kongresszuson is feltűnést keltettek, s a vállalat 

konstantinápolyi és párizsi kórházak műtőtermeinek berende-

zésére is megbízást kapott.195 Mellékesen Buchwald készítette 

a Duna-korzó vas karosszékeit is, melyeknek a korzózók számára 

való bérbeadására a vállalkozónak monopóliuma volt évtizede-

ken át. A fertőtlenítő- és gőzmosó konyhák felszerelése Knuth 

Károly egészségügyi technikai berendezéseket előállító gyárából 

származott. A fertőtlenítőhelyiséget elkülönítették a mosókony-
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háktól, és egy föld alatti alagúton átvezetve kapta a fertőtlenítő-

készülékhez szükséges gőzt.196 Az összes helyiséget klimatizálták: 

pulziós és aspirációs szellőztetőkészülékkel látták el őket. Minden 

pavilonnak külön gőzkazánja volt, amely biztosította a gőzfűtést. 

Az ablakok befelé nyíltak, a külső szárnyak csak kulccsal voltak 

nyithatók. Kívül faredőnyt szereltek fel.197 A sajtó mindezt minta-

szerű berendezésnek tartotta.198 

A főzőkonyha baloldalt, a telek 

közepe táján volt, előtte ételki-

osztó helyiséggel. Érdekes, hogy 

az ételhordó kocsikban forró 

vízzel töltött üregeket alakítottak 

ki, azért, hogy télen is melegen 

kerüljön az étel a betegekhez. 

A konyhával szemben, a telek közepén jobboldalt helyezkedett 

el a jégverem. Körülbelül 260-280 köbméter jég fért bele. A jég 

egy farekeszben volt, mely sem a talajjal, sem az oldalfalakkal nem 

állt közvetlen érintkezésben. Az olvadásnál keletkező vizet külön 

levezető csatorna vezette el.199

A mosoda épülete szintén jobboldalt, a jégverem közelében 

helyezkedett el. Két ajtaja közül az egyiken át érkezett a szennyes 

ruha, a másikból a tiszta ruhát szállították el. Arra is ügyeltek, hogy 

ne ugyanazokkal a tolókocsikkal szállítsák a fertőzött és a fertőtle-

nített ruhaneműket. A fertőtlenítés magas nyomású gőzzel történt. 

Utána a ruha a mosókonyha épületébe került. Itt először lúgos 

áztatás folyt, majd a gőzfőző edénybe mentek a ruhák, és onnét 

a mosóhengerbe. Az öblítést követően a szárítópadlás volt a követ-

kező állomás. Vasalóhelyiség is volt az épületben.200

A halottasház földszintes épülete a telek bal hátsó sarkába 

került. Az utcáról nyíló külön kapun is meg lehetett közelíteni. 

A szintén földszintes istállóépületben 4 lovat lehetett tartani, 

és szolgalakások is voltak itt. A kórházegyüttes világítását kez-
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detben gázzal oldották meg, de ekkor már tervezték az elekt-

romosság bevezetését is.201 Végül az 1920-as években vezették 

be a villanyvilágítást.202 

Az intézmény  
későbbi története

A fertőző betegek ellátására kevésnek bizonyult a Szent 

László Kórház, így a szomszédban létrehozták a Szent Gel-

lért Kórházat is, amely 1899 januárjában nyílt meg.203 

Az intézmény 2 betegpavilonból és 1 felvételi épületből állt; ezek 

gerendavázas és rabitzfalas épületek voltak. A létesítményt kerítés 

választotta el a Szent László Kórháztól. Külön orvosi gárdája nem 

volt, a Szent László Kórház orvosai dolgoztak ott is. Ma már csak 

a felvételi épület áll, sokszorosan átépítve.204 1904-ben újabb 

3 pavilonnal bővült az együttes. (Ezek még ma is megvannak, belül 

jelentősen modernizálva.) Halottasház is működött itt.205 76
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A Szent László és a hozzá tartozó Szent Gellért Kórház sokáig 

igen rossz hírű volt: a betegek megfertőződhettek az egy légterű, 

nagy kórtermekben, s magas volt a halálozás aránya. 1912-ben 

épültek újabb pavilonok, amelyekben már kisebb méretűek voltak 

a kórtermek, csökkentve 

ezáltal a fertőzés kocká-

zatát. Az első világhá-

ború kezdetén a kórház 

vezetése 8 ideiglenes 

katonai épü letet emelte-

tett. Ezek alapozás nélküli, 

kátrány papírral fedett, 

gerenda vázas házak voltak. 

A gerendákat deszkákkal 

burkolták, a deszkák 

közét salakkal töltötték ki. Többségük még az 1970-es évek végén 

is állt, ráadásul elképesztő módon az egyikben sebészet működött. 

E barakkok gyalulatlan fából készültek, foszló deszkájuk okán 

„szőrös barakkok” néven emlegette őket a kórházi nyelv.206

Az 1930-as években kezdték meg a kórház körüli terület parkosí-

tását, fákkal, bokrokkal, virágágyásokkal való „megtűzdelését”.207 

A második világháború idején egy eltévedt, eredetileg a ferenc-

városi rendező pályaudvarnak szánt bomba esett a kórházra. 

11 pavilon sérült vagy semmisült meg, és a baleset több száz 

kórházi halálos áldozatot is követelt. 1945-ben kezdődött meg 

a pavilonok újjáépítése.208 1986-ban 338 ágyas modern pavilon 

nyílt a kórháztelep területén.

6F. PAVILON 
JENEY ANDRÁS 
FOTÓJA, 2020

6G. PAVILON
BEJÁRAT 

JENEY ANDRÁS 
FOTÓJA, 2020
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A  F e r e n c  J ó z s e f  
 

K e r e s k e d e l m i  K ó r h á z



Építéstörténet 

A z intézmény Kereskedelmi Kórház néven már mintegy 

fél évszázada működött a Hársfa utcában. Az újonnan 

emelt, Bethlen Gábor téri, Freund Vilmos tervezte épü-

letekbe költözéskor keresztelték el a létesítményt Ferenc József 

Kereskedelmi Kórháznak.209 

A több mint félszáz épületet megtervező Freund Vilmos főleg 

az italianizáló neoreneszánsz képviselője volt, de dolgozott franciás 

neoreneszánsz és neobarokk stílusban is, továbbá a szecesszióval 

is érintkezésbe került. Szinte csak Budapesten építkezett, legnagyobb 

számban bérházakat alkotott, például 11-et a reprezentatív sugárúton, 

az Andrássy úton. Ezenkívül 5 italianizáló reneszánszot idéző kórház-

telep is az ő tervei szerint épült meg, köztük az itt bemutatott együttes.

Az 1892–1895 között emelt Ferenc József Kereskedelmi Kórház épü-

leteinek tervdokumentációja és engedélyezési iratai fennmaradtak, 

de nem szerepel rajtuk az építész Freund neve. Ám Spiegler Gyula 

Sámuelnek a Budapest-Erzsébetváros története című, még Freund 

életében megjelent könyve,210 valamint az Egyenlőség folyóirat,211 

s végül az egykorú, további sajtó szerint is Freund Vilmos volt a ház 

tervezője. A terveken a „Mészáros és Gerstenberger építőmesterek” 

aláírás olvasható, akiknek a cége Freund Lipótvárosi Kaszinójának 

építkezésén is a kivitelező volt.

Ezen a ponton érdemes elmesélni az építéstörténet egy érdekes 

fordulatát, mely 1894. február 15-én vette kezdetét. Mivel korábban 

az építtető Budapesti Kereskedelmi Betegápoló Egylet a kórház telké-

nek egy részét az utca és a tér szabályozására átengedni kényszerült, 

most az egylet kérte az átadott területekért a kártalanítást, mivel 

azt addig nem kapták meg. A Mérnöki Hivatal válasza az volt, hogy 

a szabályozási ügyet 1892. február 27-én rendezték, de a határozatot 

a díjak lefizetése mellett nem vették át. A fellebbezésre 15 napon 

belül volt lehetőség. Február 25-én az egylet megfogal     mazta  80

K
Ó

R
H

Á
Z

É
P

ÍT
É

S
Z

E
T

 B
U

D
A

P
E

S
T

E
N



a fellebbezését, melyben egy 1881-es törvényre hivatkozva  

követelték a kártérítést. Tárgyalást kezdeményeztek a pénzösszeg 

megállapítására, melyen ügyvédük, Ullmann Sándor képviselte 

volna őket.212 Ő azonos volt azzal az erényi Ullmann Sándor nevű 

jogász–közgazdásszal, aki az Andrássy út 11. szám alatti bérpalotáját 

Freunddal terveztette meg egy évtizeddel korábban. Ez abból derül 

ki, hogy a dokumentumon feltüntették Ullmann lakcímét. (Mellesleg 

ő volt erényi Ullmann Gyula műépítész nagybátyja.)

Az ügy ezután a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke, Podma-

niczky Frigyes elé került, aki a döntéshez a szabályozási térrajzot 

kérte a fővárosi tanácstól 1894. szeptember 16-án. December 

13-án a Fővárosi Közmunkák Tanácsa kártalanítási összeget ajánlott 

fel az egyletnek (ennek pontos összege az iratokban nem szere-

pel). Az egylet a felajánlott összeget kevesellte, és nem fogadta 

el. Azonban két kompromisszumos ajánlatot terjesztettek fel 

a Közmunkák Tanácsának. Ezek egyikét 1895. január 10-én a tanács 

elfogadta, így megegyeztek a kárpótlásról telekátrendezés 

és pénzfizetés módján. 213
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1894. február 1-jén Ferenc József személyesen látogatta meg a kór-

házat. Az eseményen részt vettek politikusok, orvosok és az épület 

alkotói, köztük Freund Vilmos is, akit ekkor be is mutattak az uralkodó-

nak.214 Elkeserítő, hogy a Pesti Napló Freund keresztnevét hibásan,  

Miksának írta le az uralkodói látogatásról szóló cikkében…215  

Ferenc József a tervrajzok megtekintése és az intézmény körbejárása 

után elismerően nyilatkozott az épületek célszerűségéről, pavilon-

rendszeréről, a modern szellőztető- és fűtőkészülékekről.216

A kórházegyüttes  
külső-belső  
leírása

A három „T” betűhöz hasonlító alaprajzú épület együttese 

a Bethlen téren áll, szemben az ugyancsak Freund tervezte 

Izraelita Siketnémák Budapesti Országos Intézetével. A sebé-

szeti osztály épületét, a gazdászati épületet és a belgyógyászatot 

a szintén Freund-féle Szabolcs Utcai Kórházhoz hasonlóan folyosók 

kötötték össze. A telek hátsó sarkában a (mára lebontott) halottas-

házat helyezte el az építész.217 A Középítési Bizottság egy 1893. 

októberi ülésén a Bethlen térnek olyan rendezését kérte, hogy az ott 

álló gyógyintézmény akár a kocsin, akár a gyalog érkezők számára 

könnyen megközelíthető legyen.218  

Az épületegyüttes ma a Péterfy Sándor Utcai Kórház részeként műkö-

dik. Az egykori sebészet homlokzata nyerstégla burkolatú, valameny-

nyi szinten szegmensíves ablakokkal. A szinteket téglából rakott, fog-

rovatos övpárkány választja el. A portált toszkán pilaszterek fogják 

közre, amelyek félkörívet tartanak. Az első emeleti ablakok könyöklő-

párkányon ülnek. Az öv- és könyöklőpárkány között az ablakok 

mellvédjén a tervek szerint mintás téglaberakásnak kellene lennie, 

de ez ma hiányzik. Feltehetően nem is valósult meg, mert az archív 

fotókon sem látható. Mindenesetre a környezetétől eltérő téglabera-

7B. SEBÉSZETI 
PAVILON 
JENEY ANDRÁS 
FOTÓJA, 2015
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kás kiemeltebb szerepűvé tenné 

az első emeletet a földszinthez 

képest. Fontos hangsúlyozni, 

hogy később – valószínűleg 

a Péterfy Sándor utcai főépület 

20. századi felépítése miatt –  

a ház homlokzati tömbjé-

ből levágtak egy, a portál 

rizalit jától balra eső, mintegy 

kéttraktusnyi részt. Így bal 

oldalon, az elbontás helyén 

a többi homlokzat nyerstégla 

felületétől eltérően vakolt fal-

felület található. Az alagsorban 

öltöző, felvételi fürdő, ruhatár, 

1 szoba, szolgalakás, konyha, 

raktár, a légfűtés helyiségei és szennyesruha-tároló alkotta az első 

szárnyat. Ehhez hátulról újabb fűtési helyiségeket és raktárakat 

magában foglaló szárny csatlakozott. A földszinti portálon át belépve 

rögtön a lépcsőházban találhattuk magunkat. A bal oldalon nyíló 

várószobához ruhatár és rendelő kapcsolódott, valamint szertár 

és mellék helyiség. A lépcsőháztól jobbra segédorvosi és különszobák, 

továbbá fürdő volt. Az ezek mögött elhelyezett szárnyban egy nagy 

kórterem kapott helyet, a hozzá tartozó fürdőkkel és mellékhelyi-

ségekkel. A lépcsőzetet tartó gerendák eredeti művészi kiképzése 

napjainkig fennmaradt. A lépcsőház ablakai körüli fakeretek – 

kazettáikkal és tagozataikkal – eredetiek. Az emeletre a lépcső-

háztól balra különszobák, hűtőterem, műszertár, mellékhelyiségek 

és melléklépcsőház került. Utóbbi a tetőtérbe vezetett. A lépcső-

háztól jobbra külön szobák, nappali és fürdő, a hátsó szárnyban 

a földszinti kiosztáshoz hasonlóan kórterem, fürdők és árnyék-

székek helyezkedtek el. 219 

7C. A GAZDASÁGI 
ÉPÜLET PORTÁLJA 
JENEY ANDRÁS 
FOTÓJA, 2015
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A gazdasági épület, eltérően a többitől, kétemeletes. Homlokzatának 

kiképzése hasonlít a sebészet pavilonján látottakhoz, de itt félköríves 

záródásúak az ablakok. Alattuk és a koronázópárkány alatti frízben 

az engedélyezési tervek szerint szintén mintás téglaberakásnak kel-

lene lennie, de ma ezek nincsenek meg, talán nem is voltak. A portált 

toszkán háromnegyed oszlopok fogják közre, amelyek a kapu fölötti 

félkörívet tartják. A sebészethez hasonló alaprajzú épület alagso-

rába a portás lakása, borpince, fertőtlenítőhelyiség, mosókonyha, 

szárítókamra és vasalószoba került. A földszinti előcsarnok építés 

korabeli enteriőrje épségben fennmaradt. A toszkán pilaszterek 

gazdagon tagozott párkányokat tartanak. Fölöttük síkmennyezet 

található. Az oldalfalakat keretelt vakfülkék élénkítik. A kapualjból 

balra nyílt a felvételi iroda, jobbra egy ülésterem funkciójú könyvtár 

volt. Hátrébb a lépcsőházat helyezte el az építész. A tervek szerint 

a lépcsőház mögött főzőkonyha bújt meg, valamint mosogatóhelyi-

ség és kamra. Az első emeleten szobák, az apácák hálóterme, vala-

7D. BELGYÓGYÁ
SZATI PAVILON 
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mint egy kápolna volt. A hátsó helyiségek fölé az építész beiktatott 

egy padlásemeletet is, lakószobákkal és fürdővel. 220 Az ablakok 

ma látható fakeretei eredetiek. 

A belgyógyászati osztály homlokzati díszítése hasonlít a sebészet 

exteriőrjéhez. Itt is fogrovatos övpárkányzat látható. Az eltérő tégla-

berakások ma ugyancsak hiányoznak. A főkapu a másik két épület 

bejáratához hasonlított, de már nem tekinthető meg, mert elé építet-

tek egy földszinti bejárati szárnyat. Az épület alagsorában felvételi  

fürdők, öltözők, fűtőhelyiségek sorakoztak. A földszinti portálon 

belépve tárult a látogató elé a lépcsőház. Ha nem ment rajta föl, akkor 

balra volt a segédorvosi szoba, egy kórterem, különszobák és mellék-

helyiségek fürdőszobával. Jobb oldalra a váróterem, orvosi rendelő, 

laboratórium, fertőzőbeteg-szoba, egy, a terven figyelőszobának 

nevezett helyiség és mosdók voltak telepítve. A hátsó szárnyban egy 

nagyobb alapterületű kórterem volt. Az emeleten különszobák, kór-

termek és mosdók láthatók az engedélyezési tervlapon. A halottasház 

egy földszintes épület volt boncteremmel, műszertárral és az elhunytak 

elhelyezésére szolgáló szobákkal.221 Helyén a Péterfy Sándor utcai, 

20. században emelt főépület található. 

ÖSSZEGZÉS

E urópa első kórházai a középkor végén jelentek meg. Magyar-

országon az egészségügyi intézményrendszer még a 18. szá-

zad elején is meglehetősen hiányos volt. Az első pest-budai 

kórházakat szegényházakból alakították ki. Budán a régi Szent János 

Kórház volt az első ilyen intézmény. Pesten az első komolyabb, ilyen 

típusú épület a Szent Rókus Kórház lett.

Ebben a kérdésben az Osztrák–Magyar Monarchia korának népese-

dési, gazdasági és városépítészeti fejlődése hozta a legkomolyabb 

változást. Az 1870-es, 1880-as évektől – a nyugati világhoz képest 

mintegy három évtizednyi késéssel – kezdtek nálunk terjedni 86
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és a gyakorlatban megvalósulni az akkoriban modernnek számító 

kórházépítészeti nézetek: a pavilonrendszer, illetve az egészséges 

természeti környezetnek, az épületek építő- és burkolóanyagainak, 

a mosóberendezéseknek, a légmozgásoknak és a napsugarak beha-

tolásának a figyelembevétele a kórházak tervezésekor. Ekkor épült 

meg többek között a Szent István Kórház, az új Szent János Kórház, 

a Vöröskereszt Egylet Erzsébet Kórháza, a Szent László Kórház 

és a Ferenc József Kereskedelmi Kórház. Az utókor lebontotta vagy 

részben átalakította ezen épületegyütteseket. Az enteriőr a felvételi 

épületekben általában fennmaradt, a többi háznak csak a homlok-

zata őrzi viszonylag hűen az eredeti megjelenését. Az egykori Erzsé-

bet Kórház pedig ma már nem is beteggyógyítási funkciót tölt be.

A könyvben bemutatott kórháztelepek tervezői napjainkban nem 

feltétlenül széles körben ismert építészek. Hauszmann Alajosnak, 

építészettörténetünk egyik legkimagaslóbb géniuszának a neve 

persze a laikusok előtt is ismert lehet. Kauser József és a kötetünk 

publikálásának évében épp 100 éve elhunyt Freund Vilmos a felső 

középvonal művészei voltak. Barcza Elek építészettörténészi szakmai 

körökben is kevéssé ismert, nem túl termékeny alkotó volt, egyelőre 

feldolgozatlan életművel. Bár a sok középületet is tervező Pollack 

Mihály munkássága viszonylag feldolgozottnak minősül, sajnos 

a kötetben bemutatott Rókus Kórház általa tervezett szárnyainak 

eredeti tagozatai lényegében elpusztultak. 

Bár a kórház épülettípusa nem kifejezetten a reprezentativitásáról 

híres, a könyvben ismertetett épületek ékes példái annak, hogy épí-

tészeik milyen magas színvonalú művészi munkát végeztek. Kötetünk 

a budapesti kórházépítészetet a bizonytalan, kezdeti „tapogatózástól” 

tárgyalta, azután a dualizmus korabeli kórházépítési lázra fókuszál-

tunk – arra a periódusra, amelyben a kórházépítést tekintve hazánk 

behozta a nyugati világhoz képest kialakult több évszázados lema-

radását. E fejlődési, majd virágzási folyamat fontosabb jellemzőinek 

a bemutatására törekedtünk jelen munkánkban.
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Köszönetnyilvánítás 

Köszönjük szépen az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület  

támogató tagjainak, hogy hozzájárulásukkal segítették 

e kötet megjelenését.

Külön köszönet a kötetben szereplő képekért a Fővárosi  

Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének!
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