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Az emberi szellem
és test gondozói

Hídvégi
Violetta

A testvérpár mindkét tagja az utókor emlékezetére és tiszteletére méltót alkotott. István (1824–1899) az ifj úság 
nevelésével foglalkozott, míg öccse, Samu (1826–1904) a hazai ortopédia megteremtőjeként írta be nevét orvostu-
dományunk történetébe. Munkásságukhoz három impozáns épület kötődik a 19. század derekáról, amelyből kettő 
szerencsére ma is jó állapotban látható, sőt egyik eredeti rendeltetése szerint működik.

Édesapjuk, Batizfalvy Endre az evangélikus egyház gondnokaként szolgált Rimaszombatban. Az idősebb 
testvér, István ugyanitt született 1824. október 6-án. Középiskoláit Osgyánban és Rozsnyón végezte. Késmárkon 
és Szarvason bölcsészeti és teológiai, majd Sárospatakon jogi tanulmányokat folytatott. A szabadságharcba bevo-
nult honvéd Péterváradon már főhadnagyként tette le a fegyvert. Világos után három éven át magánnevelőként 
tevékenykedett, 1851-ben pedig a pesti evangélikus gimnázium oktatója. Ezt követően a rozsnyói evangélikus 
főgimnáziumban a magyar nyelv, történelem és földrajz rendes tanára. 1860-ban került vissza a Pestre, ahol négy 
év múlva az új épületben otthonra lelt intézmény első igazgatója lett.

Tanári és vezetői tevékenysége mellett jelentős számú publikációt tett közzé. Irodalmi munkássága az időszaki 
sajtóban indult, még rozsnyói tanár korában. 1852-ben jelent meg Ballagi Károllyal közösen összeállított Történeti 
életrajzok című olvasmányában különböző korok uralkodóinak, felfedezőinek, művészeinek életútjával kívánták 
tanítani, de talán inkább nevelni az ífj úságot. Céljaikat „vezérszóban” foglalták össze: „Az ifj unál képzeletre, kedélyre, 
érzésre kell hatni. Hasonlitson tanmodorunk a regéhez, mit az örömmel olvasson. Kövesse azon férfi út, ki az általános 

csodálat tárgya, a bölcsőtől a sírig. Érezzen, szenvedjen, tűrjön, harcoljon 
vele, ’s tanulja őt az élet minden viszontagságain ismerni. Igy magát a 
történetet, a tudományt is megtanulja, ’s a példa által lelkesűl az erényre, 
a haza- és emberszeretetre. E szerint az ifj ukornak az első történelmi 
oktatás nem rendszeres okoskodással, hanem regekép, mesélve tanitandó. 
Ez leginkább éretik el életrajzok által. Még itt sem kell szorosan térhez, 
időhöz ragaszkodnunk. Majd az ó kor szolgálhat, majd a közép, majd 
az új egymást váltogatva anyaggal. Hisz’ az erény két ezer év előtt is 
erény vala, ’s a rosz tett mindig mardosá a vétkes öntudatot. Amit ekép 
és kellemmel regélve hall vagy olvas tőlünk az ifj u, áldásthozólag marad 
meg lelkében, műveli, nemesíti, lelkesíti azt.” (Ballagi–Batizfalvi 
1852, III–IV. o.) A hat kötetre tervezett sorozatból csak kettő jelent 
meg, az is a szerzők kiadásában. Kisfaludy Károly viszontagságos élet-

A Batizfalvy fi vérek

1. kép. Az Aranybánya című könyv borítója
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útjának ismertetése mintául szolgál, hogyan kívántak olvasóikra hatni 
a tiszteletre méltó szerzők a kiemelkedő emberi sorsok és munkásságok 
bemutatásával. „…élete gyönyörű példát ád arra is, hogy csak szilárd 
akarat és kitartás kell, ’s a rosszat levetkőzhetjük, lelkünk, eszünk mint az 
arany a tűzben, kimívelve, megtisztúlva, képessé fog bennünket tehetni 
kötelességeink teljesítésére. Boldogok azok, kik életökben soha tévutakon 
nem keringének: de boldogabbak, kik szilárd akaratuk következtében a 
félrevezetett útról visszaadattak önmaguknak, polgártársaiknak. Azért 
is ifj u barátim, ha életében olyan pontokat olvastok, melyet nem helye-
selhet a mivelt ész, csak türelemmel legyetek és eljutandatok fényesebb 
helyekre, hol azt erény legszebb diadalát üli. – És okuljatok a példán… 
kövessétek a jót, a szépet, az igazat, a dicsőt.” (Uo. 219. o.)

Batizfalvy István szerkesztője volt a Heckenast Gusztáv által ki-
adott tízkötetes Ismerettárnak; a természet- és társadalomtudományok, 
valamint a művészetek széles körű tárházának. Szerkesztőtársa a Házi 
Kincstár című protestáns családi lapnak, felelős szerkesztője a Magyar 
Néplap képes újságnak. Több földrajzi és történelmi témájú tankönyve 
jelent meg, míg kisiskolásoknak szemléletes olvasókönyvet készített 
Aranybánya címmel (Ballagi–Batizfalvi 1860) (1., 2., 3. kép). Ízléses 
és szép kiállítású kötet, gondosan felépített szerkezettel. Képes betű sorral 
indul, ahol baloldalon csinos keretben láthatók az ábécé egyes betűi, míg 
a lap jobb felén az ehhez kapcsolódó tárgy vagy cselekvés rajza. Majd a 
kisbetűkkel és a szótagolás rejtelmeivel ismertetik meg a legkisebbeket. 
Arra építenek, amire szinte minden édesanya, amikor beszélni tanítja 
gyermekét: az állatok hangjának utánzására. Ezekhez is vonzó, kedves 
ábrák tartoznak, egyszerű mondatokkal: „Az egér cincog. – A gólya 
kelepel. – A hal néma. – A fecske fricsel. – A vadkan röfög.” Az olvasókönyvi 
részben már nevelő szándékú félmondatok is meghúzódnak: „Rák. A rák hatra 
felé megyen. De a jó tanuló ezt nem teszi. – Favágó. Az ács faragja a fát. A fi ú 
is fúr s faragcsál; sípot, furulyát csinál, a falakra nem fi rkál.” Az állatmeséken 
keresztül vezet az út a fogalomtárhoz, a közmondásokhoz, végül pedig imád-
ságok zárják a tankönyvet.

Irodalmi hagyatékában egyháztörténeti munkák, bibliaismertetések is 
megtalálhatók. Rendes tagja volt a Magyar kir. Természettudományi és a Ma-
gyarhoni Földtani Társulatnak (Sarkady 1863).

„Batizfalvy magas szikár alak, élénk tüzes szemekkel, nyugodt arcza, ha 
tudományos kérdésekről van szó, fel szokott lángolni. Boldog házassága kedves 
gyermekekkel van megáldva…” (Uo. 41. o.)

Az evangélikus elemi iskola 1815-ben Pollack Mihály tervei szerint emelt 
konvent épületében nyílt meg. Az egyemeletes épületet 1822-ben kétemeletesre 
bővítették, amelyben a következő évben már a gimnáziumi képzés is megindult. 4. kép. Batizfalvy István

2. kép. Oldalpár az Aranybánya című könyvből

3. kép. Oldalpár az Aranybánya című könyvből
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Az 1850-es évek közepén különvált a két intézmény igazgatása. A 
diákok egyre növekvő száma pedig felvetette az önálló gimnáziumi 
épület létrehozását.

„Az egyház előljárósága lángoló buzgalommal működött azon, 
hogy gymnásiuma mielőbb elérhessen a tökély azon fokára, misze-
rint az méltó és előnyös helyet foglaljon el tanintézetei sorában, s 
megfeleljen azon magasztos hivatásnak, melyet hitfelekezetünk és 
a haza czéljai várnak, követelnek tőle. A főgymnáziumi épület a 
cs. k. kincstártól megvásárlott telken a Glosius–Artner-féle alap és 
az egyház számos buzgó tagjának kegyes áldozatai segélyével már 
az 1863–64-iki iskolai év folyama alatt fölépítette. Ez volt akkor a 
legdíszesebb gymnásiumi épület hazánk fővárosában, s maradt egy 
ideig annak, míg később az állam túl nem liczitálta egyházunkat. A 
háromemeletes épület a kerületi egyetemes gyűlésekre szánt iskolai 
dísztermen, könyv- és levéltár, múzeumi és hivatalos termeken s egyéb 
helyiségeken kívül nyolcz tágas, világos tantermet foglal magában, 
ugyanannyi gymn. osztály számára.” (Batizfalvy 1895, 31. o.)

A háromemeletes iskolaépület átadását izgalmas telekügyletek és 
tervezési eljárások előztek meg. Az egyház 1861-ben vásárolta meg 
a tömb délnyugati oldalán fekvő egykori sütőház telkét. Ezzel egy 
időben felkérték Gerster Károly és Gottgeb Antal építőmestereket a 
háromemeletes iskolaépület megtervezésére, amire nem sokkal később 
a kitűnő klasszicista mester, Hild József is megbízást kapott. A három 
építész közül Hild és Gerster készítette el terveit, amelyeket Szumrák 
Pál mérnök és Ybl Miklós építész bíráltak el. A következő év elején 
zajlott szavazáson a General Convent Gerster Károly terveit fogadta 
el megvalósításra (Farbaky–Várnai 1988). A tanács 1863. április 
4-én adta meg az építési engedélyt a Gerster Károly és társa, Frey Lajos 

által szignált tervre.1 Az engedélyezési tervlap a szintenkénti alaprajzokkal, metszettel és homlokzattal Pest város 
Építő Bizottmánya anyagában maradt ránk. Az építkezés kivitelezését Wagner János építőmester irányította. 1863. 
április 23-án tették le az építendő iskola alapkövét, és jellemzően a korabeli építkezések időtartamára még abban az 
évben szerették volna befejezni.2 A bontás és az építkezés során a város múltjának egy római kori rétegére akadtak: 
„Az evang. iskola jelenlegi épitésénél lebonták az egykori városi bástyák sütőutczai maradványát, s benne 15 lábnyi 
magasságban egy római fogadalmi követ találtak, melyet felirata szerint Secundinus Sabinianus szentelt Sylvanus 

 1 Budapest Főváros Levéltára (BFL) XV.17.b. 311 Pest város Építő Bizottmánya (ÉB) 198/1863.
 2 „Mult csütörtökön apr. 23-kán tették le az első követ a pesti ágostai hitvallásu gyülekezet főtanodájának épitésére, mely 3 emeletü 
épületnek még az idén födél alá kell jőnie. Főt. Székács szuperintendens kenetteljes buzgó imával áldotta meg ezen az emberiség 
közjavára épitendő házat – melynek czélja a müvelség ápolása és terjesztése.” Vasárnapi Ujság, 1863. április 26. 17. sz. 151. o. (A kő 
ma az Evangélikus Országos Múzeum állandó kiállításán látható.)

5. kép. A Frey Lajos és Gerster Károly által jóváhagyott iskola terve 
(lásd 1. jegyz.) Szintenkénti alaprajz és a mai Szomory Dezső térre 
néző homlokzat..
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erdei istennek.”3 Az építkezés másfél évig tartott, így az 1864/65-ös iskolaévet már az új épületben kezdhették a 
diákok. Az elkészült iskolát 1864. szeptember 15-én ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének.

„Az ünnepély a diszes nagy teremben ment végbe, hol a gymn. tanuló ifj uságon s az egyházi előljáróságon kívül 
számosan gyültek egybe az egyház tagjai; a nők nagyobb része a karzaton foglalt helyet. Először is Láng Mihály 
esperes tartott alkalomszerü beszédet. Ezután fölolvastatott a magyar és német nyelven szerkesztett s az egyház 
számos tagja által aláirott okmány, mely a pesti ág. hitv. egyház s e gymnázium létrejöttének történetét adják elő 
röviden. Erre az okmányt üvegbe zárva betették a zárkőbe, mely után Székács József superintendens tartott könyör-
gést. Miután a zárkövet beszentelte, betolták az üregébe s befalazták – mely munkánál az egyház előljárói forgatták 
a vakolót és kalapácsot. Majd Fabinyi Tódor egyházi felügyelő emelt szót, köszönetet mondván mindazoknak, kik 
közremüködése, buzgósága által lehetővé lett, hogy ez épület fölemelkedjék; s az iskolát azzal nyitotta meg, hogy 
bemutatta az uj tanárokat (…) Végül Batizfalvi István gymn. igazgató buzditó beszédében fejtette ki a tanulóságnak, 
mit vár az egyház és a haza a magyar protestáns ifj aktól. Az egyszerü ünnepélyt a tanulók énekkara fejezte be.”4

*  *  *

A másik testvér, Samu 1859. május 13-án a nagyhírű orvosprofesszor, dr. Balassa 
János pártfogásával nyitotta meg a Király utcában (mai címe: VI. ker., Király 
utca 102. – Rózsa utca 49.) ortopédiai magángyógyintézetét. Schücke Hen-
rik Gáspár dohánykereskedőtől bérelte a rendkívül szép gótizáló homlokzatú 
épületet. Az 1846–1847-ben Brein Ferenc tervei nyomán elkészült ház teljes 
egészében a gyógyítást szolgálta (Komárik 1972, 196. o.).

Dr. Batizfalvy Sámuel 1826. augusztus 26-án Rimaszombatban született. 
Édesatyja óhajára evangélikus teológusdiplomát szerzett, majd a szabadságharc 
küzdelmeiben való aktív részvétele után az orvosi pályára lépett. 1855-ben álta-
lános orvossá, majd még ugyanebben az évben sebésszé avatták. Ősztől Balassa 
professzor egyetemi tanársegédje, egy év múlva pedig már szülészi oklevéllel is 
rendelkezett. 1859-től a pesti egyetemen a testegyenészet magántanára, május 
közepén megnyitott magángyógyintézetének igazgató tulajdonosa.

Munkássága elismeréseként 1868-ban a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjai sorába választotta. 1869. február 8-án tartott székfoglaló érteke-
zésében egyforma hangsúlyt kapott a gyógyítás és a megelőzés. „Ha tehát azt 
akarjuk elérni, hogy az elferdülések gyérebben forduljanak elő, már a gyermeket kell okszerűleg nevelnünk. Itt az 
első és fő szabály: a gyermeki testet edzeni, fokozatosan erősiteni kell! Szoktassuk a gyermeket arra, hogy a természeti 
erők hatásait könnyen eltürje. Legyen a gyermekeknél kellő összefüggésben az étel és ital; a nyugalom és a mozgás, a 
tisztaság és a melegség, a lakás és a ruházat; a játék és az oktatás; a fürdés és a hüvös zuhany s biztosak lehetünk, hogy 
az elferdülésre minél gyérebben kerülend sor.”5 Kiemelt helyen tárgyalja a gyermekek szobáját, amelynek véleménye 
szerint feltétlenül világosnak és tágasnak kell lennie, hiszen a gyermek fejlődéséhez hasonlóan a növényekhez múl-

 3 Pesti Napló, 1863. május 20. 114-3979. sz. (Különfélék.)
 4 Vasárnapi Ujság, 1864. szeptember 18. 38. sz. 396. o.
 5 Értekezések a Természettudományi Osztály köréből A testegyenészet (Ortopaedia) ujabb haladása s tudományos állása napja-
inkban, három kiválóbb kóresettel fölvilágositva. Székfoglaló értekezés Dr. Batizfalvy Sámuel levelező tagtól. Pest, 1869. 7. o.

6. kép. Batizfalvy Samu
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hatatlanul szükséges a nap jótékony hatása. Ezeket az előírásokat, ma természetesnek és szükségesnek tartjuk, még 
ha megvalósításuk esetenként akadályokba is ütközik, de akkor még jórészt az épületek udvari részében meghúzódó 
kevéssé napos és világos szobák a jellemzők. Majd a gondolatsorban szépen összetalálkozik a két testvér tevékenysége. 
„Azonban nagy gond forditandó az iskolai épületre is. Ez nyilt, szabad, tágas, jó ivóvizzel ellátott legyen, s játék és 
testgyakorlatokra alkalmas helyen emeltessék. A tantermekben a lég mindig tisztán tartandó, mivégett azok szel-
lentyűvel látassanak el. A padok, asztalok elég magosak, egymástól kellő távolságban állók háttámlákkal ellátottak 
legyenek, hogy a gyermek folytonos, egyenes derékfeszitő és fárasztó ülése bármely perczben módosittathassék. 
Tekintettel kell lenni arra, hogy a tanitási foglalkozásnál az ülés hibátlan legyen, s kivált a kiskorú fi - s általában a 
leánygyermekeknél.”6 Nem lehet a gyermekek szellemi fejlődésével foglalkozni, ha a testük elhanyagolt, satnya. Csak 
egészséges testben fejlődhet a lélek harmonikusan. „Végre a tanoda mellől, ha azt akarjuk elérni, hogy a test örvendetes 
kifejlést nyerjen, a testgyakorló-intézet semmikép el nem maradhat. A testgyakorlásnak minden iskolában, minden 
növendékre nézve, nemi különbség nélkül kötelezett tantárgynak kell lennie. Mondjunk hálás köszönetet B. Eötvös 
közoktatásügyi minister úrnak, hogy az iskola e főkellékét hazánkban, törvény erejére emelteté. Szeretjük hinni, hogy 
ezen rendszabály a leány növeldékre is ki fog terjesztetni, annyival inkább, mert a statistikai kimutatásokból kiderül, 
hogy száz gerinczferdülésben szenvedő között 80-84 leány, s csak 16-20 fi ú fordúl elő.”7

Hogy mennyire komolyan vette a megelőzést, bizonyítja a Pesti Tornaegylet létrejöttében való aktív közreműködése. 
Több alapítványt tett jótékony célokra, közhasznú egyletekre. Korabeli újságokban közölte szakcikkeit, intézetéről 
évente jelentést tett közzé, tanulmányokkal gazdagítva. Házi gyógytestgyakorlat címmel hiánypótló munkát ismertetett 
a Természettudományi Társulat ülésén, amely 1857-ben jelent meg. Tudományos ismereteit európai utazással szélesí-
tette. Közérdekű és jótékony egyletek és társulatok tagja. Az evangélikus gimnáziumra 200 forintos alapítványt tett.

„Batizfalvy mint orvos és mint ember a társadalmi életben 
egyiránt kedves jelenség; beszéde és modora lekötelező, s arcza a 
mivelt lelkek bélyegét hordozza magán. Pályáján nagy szenvedélylyel 
működik, s a szenvedő emberiség iránt valódi rokonszenvvel és 
gyöngéd szeretettel viseltetik.” (Sarkady 1863, 22. o.)

Intézetének első évi jelentésében összefoglalta, miért választotta 
ez a sokoldalúan képzett orvos az ortopédia szakágát. „…hazánkban 
mindekkorig nem létezik orthopädiai intézet, melyben a testileg 
elnyomorodott menedéket keressen, gyógyulást találjon. De sőt az 
egész ausztriai birodalomban eddigelé csak egyetlenegy ilynemü 
intézet áll fenn. Pedig nálunk szintugy mint máshol, valamint a 
szegény kunyhó ugy a fényes palota lakóját egyaránt fölkeresi az el-
ferdülési kór számtalan neme. Az érintett körülmények, az ügy iránti 
érdekeltség s a szükség élénk érzete által indittatva, saját meggyőző-
désem és orvos társaim tanács után, elhatároztam az ország szivében 
Budapesten, sebészi és orthopädiai magán gyógyintézetet nyitni.”8

 6 Uo. 11. o.
 7 Uo. 12. o.
 8 Dr. Batizfalvi Samu: Sebészi és Orthopaediai Magán-gyógyintézet müködésének eredménye 1859-dik év május 15-től 1860-dik 
év május 15-kéig. 8. o.

7. kép. Az intézet gyógytestgyakorlati terme, annak 1865. évi évkönyvében.
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Orvoskollégájának véleménye is megerősíti Batizfalvy Samu döntésének helyességét, szükségességét. „Hazánkban 
ugy, mint mindenmás országban (jelenleg nem keresve okát), otthonos a görvélykór s talán nem vagyok tulzó ha 
állitom, hogy a gyermekek összes létszámának fele sem ment kissebb nagyobb fokban ezen bajtól. Benne lappang 
az a szervezetben. Csak egy baleset hozta mozzanatra, vagy a kifejlődést elősegitő körülményekre vár, hogy egész 
valóságában kitörjön. Leginkább ezen kóros állapot, de továbbá, izomgyengeség, s egyébb balhatányok eredménye 
a napjainkban oly gyakran szemlélhető gerincz-púp, gerincz oldalgörnye; comb-, térdzsugor, ferdenyak, donga-, 
ló-, kacsiba lábak gyermekeknél és fölnőtteknél. (…) A testegyenészet, hála az e téren önmegtagadással buzgólkodó 
egyéneknek nem ritkán a hiedelmet haladó eseteket mutat föl. Az elnyomorodott, ki a földön csuszva mászhatott, 
ép lábra állitva, fölemelt fővel, az embert illető testtartással jár a gyógykezelés után.

Külföldön számos az oly gyógyintézet, mely szárny alá veszi az ily betegeket, s hazánk is, mely nem kis mérték-
ben igyekszik párhuzamban haladni a külfölddel, hasonló gyógyintézetet bir az e téren kiképzett, fáradhatatlan 
szorgalmu és tudományos Dr. Batizfalvy Samu egyetemi magántanár úr buzgalmából. Ő volt az, ki egy évtized 
előtt alapitá hazánkban a testegyenészeti magán-gyógyintézetet, s azóta számtalan egyén e hazában s azonkivül, 
nevezetesen: Szerbia, Oláhország, Maczedonia, Bulgária és Törökországban áldja azt, hol sok beteg reményét vesz-
tette már, az intézetben ép egészségessé lett.”9

Az alapító igazgató gondosan választotta meg működésének helyét a szép fekvésű városerdő közelében, ahol 
tiszta és üde levegő fogadta a gyógyulásra várókat. Az épület tájolása is kedvező, hiszen Rózsa utcai szárnya felfogta 
a zord észak-keleti szelet. A gyógyulásra várók az intézet erkélyéről és kertre néző tornácáról a budai hegyekben 
gyönyörködhettek. A csinos kert, benne a nyári pavilon közvetlen kapcsolatot biztosított a természettel. Külön 
értéke volt a jó ivóvíz, amely az Orczy-kert kitűnő Illés-forrásával is versenyre kelhetett. A külső adottságok mellett 
kényelmes, világos és ízléses berendezésű szobákkal büszkél-
kedhetett az intézet. Az orvosi kezelésében műtétek, különféle 
gépekkel, valamint elektromosság által végzett kezelések és 
gyógytestgyakorlatok szerepeltek. A „testegyenészeti” mozdu-
latsorokat egy reggeli frissítő zuhanyozás után a külön e célra 
berendezett nagy teremben délelőtt végezték az intézet lakói, 
míg a bejárók délután is igénybe vehették azt.

„Ezen gyógy-terem az intézet első emeletén ugy van elhelyezve, 
hogy a szükségelt készülékek és gépek benne kényelmesen elfér-
nek, sőt hosszudad falai között elég tér jut a fel- s alájárkálásra is. 
A terembe tágas előszobából lép a gyakorló, melynek elrekesz-
tett része zuhanyfürdőnek használtatik. A terem belülről fülő 
porcellán kályhával van ellátva, mely körülmény a légtisztitásra 
is jótékony befolyással bir. Nyárban a napsugarak heve sürü ab-
lakfüggönyök által korlátoztatik. A terem a testgyakorlati állvá-
nyokon kívül nyugpadokkal, kerevettel, tükörrel és egyéb csinos 
butorzattal van ellátva. Szükség esetében ezen gyógytestgyakorlati 

 9 Dr. Kéry: Dr. Batizfalvy Sámuel testegyenészeti és magán gyógyintézete Pesten. A Magyar Bazár melléklapja, 1868. szeptember 
15. 18. sz. 290. o.
 10 BFL XV.17.b.311 ÉB 61/1862/b.

8. kép. Hild Károly, Lohr Antal által szignált tervlap Speckner Károly házának 

bővítésére. Homlokzat és metszet.10
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terem 1-2 szomszédos szárnyas ajtókkal ellátott 
szobával nagyobbitható”11 – mutatta be a ter-
met a korabeli újság. Minden gyakorlatsor után 
néhány perc nyugodt hanyattfekvés követke-
zett. A mozgásukban kevéssé korlátozottak az 
elvégzett feladatok után a kertben elhelyezett 
„nyugpadokon”, míg a súlyosabb betegségben 
szenvedők szobájukban, saját ágyukon pihentek. 
A testgyakorlatokat jó hatásfokkal alkalmazták 
az ortopédiai betegségek kezelésén kívül az ideg-
rendszer zavarából származó bajokra, „az el- és 
kiválasztó szervek pangásából származó kórálla-
potokra”, a légzési és keringési gondokra is.

Nemcsak a test hibáinak kijavítására, 
hanem a szellem művelésére is kiterjedt az 
igazgató úr fi gyelme, talán éppen testvére pél-

dájára, ösztönzésére. A gyógykezelésben részesülő gyermekek oktatására tanárokat, nevelőnőket tartott. Betegei 
nyelveket tanulhattak, zongorázhattak, sőt még énekelhettek is, ha ezt egészségi állapotuk megengedte. Az intézet 
könyvtárában a napilapok is az ápoltak rendelkezésére álltak.

Nemcsak az ortopédiai kezelésre szorulók találtak gyógyulást az intézetben, hanem egyéb betegségben szenvedő 
vidékiek is, vagy olyan városiak, akiknek az otthoni ápolás nem biztosította kellőképpen felépülésüket. Míg korábban 
a nem helyi lakosú betegek vendéglőben voltak kénytelenek felgyógyulásukat várni, az intézetben egy- és kétszemélyes 
szobákban folytonos orvosi felügyelet és teljes ellátás mellett tölthették a műtét utáni lábadozási időszakot. A kórház-
ban sebészi műtéteket is végeztek, és belgyógyászat is működött. Természetesen szabad orvosválasztás érvényesült, a 
főváros minden tudományos orvosának betegét befogadta az intézet falai közé, napi 3–5 forint díj lefi zetése ellené-
ben. Ilyen esetekben szigorúan követték a kezelőorvos utasításait. Ezek után érthető, hogy az 1859-ben megnyitott 
intézet igen hamar kinőtte a rendelkezésre álló huszonnégy szobát, ahol negyven-ötven szenvedő beteg ápolására 
volt lehetőség. Három évvel indulása után tizenhat szobás új szárnnyal bővíttette az igazgató az akkor már Speckner 
Károly tulajdonában lévő épületet. Ezzel egy időben csökkentette a gyógykezelési díjakat. A korábbi három fi zetési 
osztály mellé egy negyediket is beiktatott, így a rászorulóknak féláron kínálta az intézet szolgáltatásait.

„Dr. Batizfalvi Soma magán gyógyintézete, mely már négy év óta működik a szenvedő közönség érdekében, 
annyira megnyerte a közönség részvétét és bizalmát, hogy azt ez év folytán már tizenhat díszes szobával kellett 
nagyobbitani. Az intézet jelen állásáról a következő adatokat hozhatjuk köztudomásra. Testegyenesitő (orthopaedia) 
osztályába föl vétetnek a test minden elferdüléseiben s kinövésekben szenvedő mindkét nembeli gyermekek és 
megnőttek. Az intézet ezen osztálya már eddig is igen szép eredményekkel dicsekedhetik, s nemcsak bel-, hanem 
külföldiek is fölkeresik.”12 – tájékoztatta olvasóit a Pesti Napló 1862-ben. Az intézet halálozási mutatója is rendkí-
vül kedvező – egy későbbi jelentés szerint – hat év alatt hat személyt veszítettek el. A halál oka jórészt gümőkór és 
rák. Az eredményes gyógyítás meghatározó elemei; a rend, a tisztaság, a jó levegő és a kitűnő ivóvíz. Ezek együttes 

 11 Hazánk s a Külföld, 1865. május 14. 20. sz. 314. o.
 12 Pesti Napló, 1862. augusztus 24. 194-3760. sz. (Különfélék.)

9. kép. A bővített homlokzat nézete az intézet 1863-ban közzétett évkönyvében.
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hatása eredményezte, hogy a fővárosban uralkodó 
járványok elkerülték az intézetet.13

Alig egy évtizeddel később már újabb helyszín-
ről és újabb építkezésről (mai címe: VII. ker., Dózsa 
György út 82/a–b – Városligeti fasor 51.) tudósít 
a sajtó: „A városligeti fasorban már tető alá került 
dr. Batizfalvy testegyenészeti magángyógyintéze-
te. Az intézet, mely ezer négyszögölnyi tágas, sza-
bad téren fekszik, igen célszerüen lesz berendezve, 
s zárt koridorain keresztül széltől, esőtől, hidegtől 
mentten sétálhatni. Lesz az intézetben társalgó-terem, 
testgyakorda, fürdőszoba, sőt a betegek számára olvas-
mányokról is gondoskodnak. Batizfalvy a jövő nyáron 
fog átköltözni ez új helyiségbe, mely éppen szemben 
fekszik a folyton közlekedő lóvonatú vaspályával.”14

Batizfalvy doktor fi lantróp tevékenysége anyagi 
gyarapodást is hozott számára. Feltehetően intézetének jövedeleméből vásárolt telkeket 1869-től a Városligetben, 
amelyek eladása után szerezte meg gyógyintézete ezer négyszögölnyi területét. 1871. március 12-én nyújtotta be 
építési engedélykérelmét Pest város Építési Bizottságához. Az új 
épület tervezője Weber Antal, kivitelező építőmestere Lohr Antal 
volt. Építkezését a Pesti Hazai Első Takarékpénztártól felvett 30 000 
forint kölcsönből fi nanszírozta. Az elkészült egyemeletes épületre 
bő egy év múlva, 1872. július 1-től adta meg a hatóság a használat-
bavételi engedélyt. Ebből tudjuk, hogy a pincében kilenc szoba, két 
konyha, két éléskamra, egy fürdőszoba és egy borospince kapott he-
lyet, míg a földszinten és az emeleten egyaránt tizenöt-tizenöt szoba. 
Az épület bejárata az Aréna (ma: Dózsa György) útra nézett. „Az 
L alakban elhelyezett tömbök három, részben fedett udvart fogtak 
közre. Ezek közül a kert felé fekvő négyzet alakú, belső oszlopsorral 
és középre helyezett kúttal kerengőszerű kialakítást nyert, a középső 
meglehetősen zárt volt, vélhetően gazdasági funkcióval, míg a fasori 
oldalon a kerengő fele ismétlődött meg, három oldali oszlopsorral 
és falikúttal.” (Gábor 2006)

Ebben az időben az igazgatón kívül tizenkét jeles pesti főorvos 
és tanár gyógyított az intézetben, amely most még nyugodtabb, zaj-

 13 Dr. Batizfalvi Samu: A Budapesti Sebészi és Orthopaediai Magán-gyógyintézet hatodik évi müködésének eredménye 1864-dik 
év május 15-től 1865-dik év május 15-kéig. Pest, 1865.
 14 Fővárosi Lapok, 1871. december 1. 276. sz. 1255. o.
 15 BFL XV.17.b.311 ÉB 587/1871/c.
 16 BFL XV.17.b.311 ÉB 587/1871/c.

10. kép. Lohr Antal, Weber Antal szignálta tervlapon Batizfalvy gyógyintézetének hely-
színrajza látható.15

11. kép. Lohr Antal – Weber Antal: Batizfalvy gyógyintézetének 
földszinti alaprajza.16
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talanabb környezetbe került. Batizfalvy most már saját tulajdonában lévő gyógyító intézményét az ország minden 
részéből, sőt külföldről érkező betegek is eredményesen vették igénybe.17

A 19. század második felében alkotó testvérpár egymásba fonódó vázlatos életútja bizonyítja az „ép testben ép 
lélek” római mondás elévülhetetlen voltát.
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