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A pesti orvoskar állapota a fejlesztés elôtt

A pesti orvoskaron a kiegyezés idején már
egyenesen tarthatatlan állapotok uralkodtak a
szûkös és alkalmatlan elhelyezés miatt. A
helyszûke okozta problémák már az 1830-as
évektôl jelentkeztek, amikor a meredeken
emelkedô hallgatói létszámok, valamint a tu-
domány elôrehaladásával párhuzamosan gya-
rapodó tanszékek száma hamarosan komoly
zsúfoltsághoz, hovatovább az oktatás ellehe-
tetlenüléséhez vezettek. Kezdettôl komoly
problémát jelentett a közkórházi háttér hiá-
nya, ahonnan állandóan cserélni lehetett volna
az egyetemi klinikákon fekvô betegeket az ok-
tatás igényei szerint. Ilyen rendszerben mûkö-
dött együtt a Bécsi Egyetem és az Allgemeines
Krankenhaus. A gondok fô oka, hogy az egye-
tem 1784-es Pestre költöztetése után 10 évvel
az orvoskar egy egészen más célra épült volt
kolostorépületet kapott szállásul az akkori
Hatvani és Újvilág utcák sarkán.1 Az áttelepü-
lést elrendelô II. József takarékossági okokból
elôszeretettel helyeztetett el közintézménye-
ket használaton kívüli egyházi vagy katonai
épületekben. Ez a fajta takarékoskodás azon-
ban hamarosan komoly mûködési nehézsé-
gekhez, sôt a célszerûtlenségbôl eredô maga-
sabb mûködtetési költségekhez is vezetett. Az
idôk során egyre súlyosbodó helyhiányon
újabb, hasonlóan célszerûtlen épületek bekap-
csolásával próbáltak segíteni. Így vásárolta
meg az egyetem az akkori Országúton (ma
Múzeum körút) az ún. Kunewalder-féle ter-
ményházat (kb. az ELTE Bölcsészkar helyén
állt). Itt kapott helyet többek között Semmel-
weis szülészete és az állatorvosi tanszék. A dé-
káni hivatalt és a kari könyvtárat ugyancsak
kiköltöztették a kolostorépületbôl. Elôször a
Duna utcában álló, ún. Eggenberger-házban,
késôbb az Üllôi út és Kálvin tér sarkán álló
Pfeffer-féle sarokházban helyezték el. Jóllehet
e bôvítések sokat segítettek, ám mégiscsak át-
meneti enyhítések voltak, a kialakuló területi

széttagoltság pedig újabb nehézségeket tá-
masztott. Ugyanakkor az egyes klinikák ágy-
számai messze elmaradtak a kívánatostól.
1874-ben a sebészet 38, a szülészet 34, a két
belgyógyászati tanszék 61 ággyal rendelke-
zett. Ez utóbbi évi 400 körüli betegforgalom és
243 fôs hallgatóság mellett.

Közvetlen elôzmények

A kar már 1848-ban megfogalmazta, hogy
építkezésekkel kell megoldani a helyzetet. El-
vi akadály nem merült fel a kormányzat
részérôl, de pénz- és fôleg idôhiány miatt a
tervekbôl ekkor még semmi sem lett. Az or-
szágosan mutatkozó orvoshiány, Pest városá-
nak gyors növekedése és a súlyos országos ko-
lerajárványok egyre növekvô társadalmi
igényt támasztottak az orvosképzéssel szem-
ben. Ehhez képest a képzési rendszer, melyben
elkülönült az orvosok és sebészek oktatása, a
század közepén már túlhaladottnak, korsze-
rûtlennek számított. A gyakorlati oktatás a
kórházi háttér hiánya miatt súlyos nehézsé-
gekkel küszködött, így a feladatok és a
lehetôségek között egyre növekedett a távol-
ság. Kedvezô változásra csak a kiegyezés után
került sor. Az 1868-ban felállított Országos Kö-
zegészségi Tanács, melynek a kar legtekinté-
lyesebb tanárai is tagjai voltak, közvetíthette
az igényeket a kormányzat felé. A fejlesztés
igényét a kar már az 1850-es évek végétôl na-
pirenden tartotta a helytartótanácsnál. 1866
decemberében egy részletes elaborátumban
taglalták a kar sanyarú helyzetét, felemlítve a
rossz képzési körülmények miatt külföldre
áramló magyar orvostanhallgatókat, és sür-
getve az építkezések mielôbbi megindítását,
noha gyors megvalósulásra aligha lehetett
számítani. Az új orvoskari telepet ekkor még a
Duna-partra gondolták elhelyezni a Sóház és a
dohányraktárak helyére.2 A kiegyezés után
Eötvös József kultuszminiszterként felkarolta
a kezdeményezést, és megindulhatott a részle-
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tes tervek kidolgozása. A
munka Eötvös 1871. feb-
ruár 2-i váratlan halála
miatt megakadt. A kar jú-
lius 25-én megismételte a
klinikák és természettu-
dományi épületek létesí-
tésére vonatkozó indítvá-
nyát Eötvös utóda, Pauler
Tivadar felé, ám ô kevés
figyelmet szentelt a témá-
nak. Az 1872. szeptember
4-én Paulert váltó Trefort
vette fel újra az ügyet. Eb-
ben valószínûleg szemé-
lyes érintettsége is szere-
pet játszott, hiszen édes-
apja vidéki körorvos volt,
és maga is élénken érdek-
lôdött a természettudo-
mányok iránt. Az új mi-
niszter rögtön részletes
terveket kért a kartól.

A szükséges új klinikai
teleprôl az Országgyûlés
is tárgyalt. A pénzügyi bi-
zottságban született az a
takarékos elképzelés, mely szerint az új Fü-
vészkert hatalmas (a mai Korányi Sándor ut-
cában fekvô) területén kellene építkezni, hi-
szen így nem kell külön költeni a telekvásár-
lásra. Ezt az ötletet a kar élénk tiltakozással
utasította el, mivel a Füvészkert igen messze
esett még a Múzeum körúti épülettôl is, ráadá-
sul ekkor még lóvasút sem járt az Üllôi úton.
Így egy, a Kálvin térhez közelebbi, Üllôi úti te-
rületre esett a választás, az állami dohánygyá-
ri telekkel (ma Markusovszky tér) szemben.
Valójában ekkor még az Üllôi útnak ez a része
is meglehetôsen város szélinek számított. A
sors fintora, hogy késôbb, mikor láthatóvá
vált, egyetlen telep aligha lesz elegendô a
szükségletek kielégítésére, mégiscsak a Fü-
vészkert területén valósították meg a második
klinikai telepet. Igaz, ekkor már lóvasút kön-
nyítette a közlekedést.

A budapesti orvoskar elhatározott fejleszté-
se nem elszigetelt akció volt. A kiegyezés után
hatalmas feladat állt az ország elôtt. A gazda-
ságban korábban megindult polgári fejlôdés
továbbvitele, a politikai-közigazgatási rend-
szer polgári átalakítása és az infrastrukturális

elmaradottság felszámo-
lása együttesen példátlan
kihívást jelentett. Ennek
képezte részét az ország
egészségügyi ellátórend-
szerének kiépítése, illetve
korszerûsítése. 1872-ben
átalakították az orvos-
képzést, vagyis az addig
különálló sebészmesteri
képzési forma megszûnt,
illetve integrálódott az
orvosképzésbe, a közép-
kori eredetû sebészcéhe-
ket pedig feloszlatták.
Megkezdték az ország
második egyetemének ki-
építését Kolozsvárott,
amely természetesen or-
voskart is magában fog-
lalt, és elindult a városi
közkórházak építési
programja. Mindezen át-
fogó reformok megterve-
zésében oroszlánrész ju-
tott a már említett Orszá-
gos Közegészségi Tanács-

nak. A végrehajtás egyetemeket is érintô részé-
ben pedig Markusovszky Lajos, a VKM taná-
csosa játszott fôszerepet. Bár Markusovszky
1848-as szereplése miatt sohasem kaphatott
katedrát az egyetemen, kívülrôl mindvégig
lelkesen és igen hatékonyan tudta támogatni
az orvoskar törekvéseit.3 Meg kell említenünk,
hogy a megindult fejlesztési program nem
csak az orvoskart, de az egyetem többi karát is
érintette, bár a legtöbb idôt és ráfordítást
érthetôen az orvoskari telepek igényelték.

A fejlesztés elsô szakasza

A ma az Üllôi út, Szentkirályi, Baross és Mária
utcák övezte terület eredetileg számos telekre
oszlott. Ezek közül két Üllôi útit, az ún. Adler-
Molnár-, illetve Ferdinánd-féle telkeket már
Eötvös József idején megvásárolta az állam,
amikor világossá vált, hogy a Duna-partra ál-
modott nagy egyetemi közkórház –legalábbis
ott – nem fog megvalósulni. 1872 folyamán a
telkeket két másikkal egészítették ki, augusz-
tus 9-én a Luzenbacher-féle, október 22-én a
Bernhardt-féle telekkel. Az így kialakított terü-
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leten elôször az I. sz. Sebészeti Klinika felépí-
tésének láttak neki, amit Kovács József profes-
szor a tôle megszokott erôszakossággal vitt
keresztül. Az építész, Kolbenheyer Ferenc ter-
vei idôben elkészültek, ám pénzhiány miatt a
kivitelezés elég döcögôsen indult. Ezzel pár-
huzamosan folyt az élettani épület megvalósí-
tása az akkori Esterházy (ma Puskin) utcában,
a késôbb Trefort-kertnek nevezett telepen.4 A
kar mindent megtett, hogy az építkezésekhez
megfelelô forrásokat eszközöljön ki. Képvise-
lôiket, Rupp Nepomuk Jánost, Wagner Jánost
és Korányi Frigyest 1876. január 25-én a király
is fogadta. Az audiencián a küldöttség az épít-
kezések folytatását és gyors befejezését sürget-
te. Május 27-én I. Ferenc József személyesen is
megtekintette a munkálatokat. Az élettani
épület már készen állt, a 80 ágyasra tervezett I.
sz. Sebészet pedig befejezéséhez közeledett.5 A
telep Mária utcai oldalára tervezett bonctani
épület kezdeti stádiumban volt. Erre az utób-
bira 300 ezer forintot irányoztak elô, a felsze-
relésre külön 30 ezret. A munkák 1879-re
fejezôdtek be, a kerettúllépés 19 829 forint 16
krajcár volt, vagyis mindössze 6,6%.

Az uralkodó pár érdeklôdése a késôbbiek-
ben sem lankadt, jóllehet külön-külön ejtették
meg látogatásaikat. 1879. november 1-jén Er-
zsébet királyné tekintette meg a már elkészült
és mûködô I. sz. Sebészetet udvarhölgye,
Festetich grófnô és Nopcsa udvarmester kísé-
retében. Jó egy év múlva, 1880. december 18-
án ismét a király tett látogatást a közben elké-
szült Korányi-klinikán és az általa készen még
nem látott Kovács-féle sebészeten. A másfél
órás látogatás során tanulmányozta a két kli-
nika közé tervezett központi épület rajzait is.

Ebben az idôben a munkák jó ütemben ha-
ladtak elôre, az épületek egyre-másra készül-
tek el. A fentebb említett bonctani után a ki-
szolgáló egység, vagyis a klinikai fôzô-és mo-
sókonyha a kazánházzal a telep közepén. Ide
csatlakozott nem sokkal késôbb a Gazdasági
Hivatal épülete a szolgalakásokkal. Itt helyez-
ték el többek között a betegápoló vincés apá-
cák szállását is. 1880 szeptemberében átadták
a Sebészeti Klinika ikerpárját, Korányi Frigyes
II. sz. Belklinikáját a telep Üllôi úti oldalának
északi felén. A két szárny közötti központi
traktust azonban már nem Kolbenheyer Fe-
renc tervezte, mivel ô idôközben váratlanul el-
hunyt. Így ez a munka segítôjének, a kolozsvá-

ri egyetemi építkezéseknél jó nevet szerzett
Weber Antalnak jutott.

A beruházás folytatásáról és a kapcsolatos
költségek elôteremtésérôl külön törvény intéz-
kedett (1881: XX. tc. [IV. 12.] a budapesti egye-
tem orvoskari épületeinek folytatólagos
kiépítésérôl). A többi építkezés esetében is tör-
vényben rendelkeztek a létesítésrôl, illetve a
vonatkozó költségek fedezetérôl. Az 1700 m2

alapterületû épület alapkövét 1881. augusztus
20-án tették le, és három év múlva, 1884 szep-
temberében már az átadásra is sor került. Az
így kialakult, három részbôl álló fôépületen
ugyan látszik, hogy nem egy kéz munkája, stí-
lusában és összhatásában mégis harmonikus,
egységes képet mutatott. Így láthatjuk
Mirkovszky Géza korabeli akvarelljén, még
eredeti szépségében. A 20. század háborúi és
lelketlen átépítései következtében ez a külsô
szépség mára sokat vesztett fényébôl. Itt ka-
pott helyet a kari adminisztráció és a kari
könyvtár, valamint több tanszék, jóllehet egy
részük csak ideiglenes jelleggel, addig, amíg a
végleges otthonul szánt új épülete el nem ké-
szül. Ilyen volt a legnagyobb területet elfogla-
ló I. sz. Szemészeti Klinika, illetve a Hôgyes
Endre vezette Pasteur Intézet.

Közben a telep Szentkirályi utcai oldalán is
folytak a munkák, ahol Wagner János I. sz. Bel-
klinikája épült.6 Ez a beruházás az 1883/84-es
tanévre készült el. Az új építések mellett azon-
ban kénytelenek voltak rövid távon kevésbé
költséges megoldásokhoz is folyamodni, mi-
vel a rendelkezésre álló források korlátozottak
voltak. Így vásárolták meg 1879-ben a szülé-
szeti klinika részére a Stáció (ma Baross) és
Mária utca sarkán álló Bánffy Albert-féle há-
zat. Ez az addigi Kunewalder-háznál jobb
megoldás volt, noha ezt is csak átmenetinek
szánták. Itt már 10–12 ágyat beteg nôknek tar-
tottak fenn, amivel az addigi fô profil, a szülé-
szet mellett megjelent a nôgyógyászat is. 1881-
ben a bábaképzés kiköltözött ebbôl az épület-
bôl, mivel erre a célra egy külön, párhuzamos
tanszéket hoztak létre az akkor mindössze 29
éves Tauffer Vilmos vezetésével. Az új tanszé-
ket a közeli Bodzafa (ma Rökk Szilárd) utca 31.
alatti báró Simonyi-féle házban szállásolták el,
melyet az egyetem elôbb bérbe vett, majd két
esztendô múltán 60 ezer forintért meg is vásá-
rolt. A szükséges átalakítások Weber Antal ter-
vei szerint zajlottak le.7 A tanszékek új ottho-



naikba való kiköltözése a Hatvani utcai
fôépületben hátramaradottak számára is elfo-
gadhatóbb körülményeket teremtett. Ezt az
épületet teljes kiürülése után bérbe akarták
adni, hogy az így befolyó összegekbôl törles-
szék az építkezések kölcsöneit. A teljes kiürítés
végül 1884 januárjában történt meg.

1885-ben megkezdôdtek a tervezett harma-
dik, méretét tekintve legkisebb telep munkála-
tai az Üllôi út távolabbi, a Füvészkerttel szem-
ben fekvô részén. Itt helyezték el a Törvény-
széki Orvostani Intézetet, melyet a tan-
székvezetô Ajtai Kovács Sándor elképzelései
szerint Hauszmann Alajos tervezett. Az épü-
lethez halottasház is csatlakozott, az épületen
belül 22 férôhelyes hullakamra és 46 m hosszú
lôfolyosó is helyet kapott. Az intézet megnyi-
tására 1890-ben kerülhetett sor.

1886. május 4-én a király ismét meglátogatta
az épülô orvoskart, elsôsorban a hat évvel ko-
rábbi vizitje óta elkészült részeket. A kari ülés-
teremben megcsodálta a tanárok arcképcsar-
nokát, a kari könyvtárat, a gazdasági épületet
és a Szentkirályi utcai I. sz. Belklinikát, vala-
mint az akkor még épülôfélben lévô törvény-
széki orvostani házat az Üllôi út 93. szám alatt.

Az I. sz. Nôi Klinika számára vásárolt
Bánffy-ház hamarosan szûknek és célszerût-
lennek bizonyult az igényekhez képest, így a
90-es évek elejére idôszerûvé vált a végleges
megoldás kieszközlése. A tanszék akkori pro-
fesszora, Kézmárszky Tivadar közbenjárására
az országgyûlés 1892-ben határozatot hozott
egy új klinikaépület emelésérôl. A tervezés
stádiumában Kézmárszky Kiss István mûépí-
tész társaságában külföldi tanulmányutat tett
nyugat-európai nôi klinikákon, hogy a tapasz-
taltakat felhasználhassák az új klinikaépület
kialakításakor. Ez a fajta „befektetés” az elôké-
szítés során bevett dolognak számított. Így jár-
ta be 1876 elején Korányi Frigyes a jelesebb
nyugati belklinikákat Kolbenheyer Ferenccel.8

A belsô telep Baross utcai oldalának kiépíté-
se 1894 végén indult meg az I. sz. Nôi Kliniká-
val. Az alapozáskor jelentkezô talajvízproblé-
mák miatt át kellett dolgozni a terveket, illetve
pótlólagos költségvetést kellett készíteni, így a
munkák 1895. október 5-én indulhattak újra.
Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az új
épületet gyakorlatilag a régi, ún. Bánffy-ház
helyére kellett emelni, bár jóval nagyobb, 1760
m2 alapterületen. Mivel a munkák idejére a kli-

nikát nem volt hová kitelepíteni, érdekes meg-
oldáshoz folyamodtak. Elôször a Baross utcai
oldalon húzták fel az épület két traktusát, köz-
vetlenül a régi épület mellé. Ez 1896. július 11-
én került tetô alá, majd 1897 áprilisában költö-
zött át a tanszék. Ezután vált bonthatóvá a
Mária utcai oldalon elnyúló Bánffy-ház, és lát-
hattak hozzá az épület folytatásának, amit
1898. március 1-jén át is adtak.

1895 novemberében a kar újra foglalkozott a
további tanszékek, az ún. „klinikai pótosztá-
lyok” elhelyezésével. Határoztak a belsô klini-
kai telepen még idegen kézben lévô telkek ki-
sajátításáról, ahová a II. sz. Sebészeti Klinikát
szánták, illetve egy új épület emelésérôl a Pál
utcával szembeni oldalon, ahová a Pasteur In-
tézetet és a kórélettant akarták elhelyezni.9 A
tervezett második klinikai telepet ekkor még a
meglévôvel szemben fekvô dohánygyári te-
lekre képzelték el, ami összesen 6 hold terüle-
tet jelentett az Üllôi úttól egészen a Soroksári
(ma Ráday) utcáig terjedôen. Itt helyezték vol-
na el a „klinikai pótosztályokat” pavilonos
rendszerben, összesen 700 ágy kapacitással.
Ennek teljes költsége a telekkisajátításokkal
együtt kb. 5 millió forintra rúgott volna. A
költségek láttán Tauffer Vilmos ellenjavaslatot
tett a Füvészkert igénybevételét ajánlva, mint
lényegesen olcsóbb és alkalmasabb megoldást.
28,5 holdas területe sokszorosa volt a dohány-
gyári teleknek, azonkívül fizetni sem kellett
érte, hiszen egyetemi tulajdonban volt. Ez a
változat gyôzött. 1911-ig a Füvészkertnek
mintegy 70%-a került át az orvoskarhoz, így a
VKM már 1906 elején elhatározta, hogy más-
hová telepíti a Füvészkertet. Ez a terv azonban
nem valósult meg.

Itt kell megemlítenünk a Stefánia Szegény
Gyermekkórháznak a Gólya (ma Bókai) utcá-
ban 1883-ban emelt épületeit, mely a gyermek-
gyógyászati oktatás bázisa volt, noha ekkor
még nem tartozott az egyetem tulajdonához.
Az itteni munkálatok is az egyetemi építkezé-
seknél sokat szereplô Kolbenheyer Ferenc és
Kauser József tervei szerint zajlottak.

A millenniumra a belsô telep nagy része már
készen állt, a harmadik tömbben álló törvény-
széki orvostani épület mögött 1896 júniusában
elkezdték az anatómiai épület alapozását,10 a
Füvészkertben pedig 1896-ra megjelent az elsô
kis pavilon, amit a II. sz. Szülészeti és
Nôgyógyászati Klinika elkülönítôjének szán-

22

MediArt 2008/2O R V O S T Ö R T É N E L E M



23

2008/2 MediArtO R V O S T Ö R T É N E L E M

tak. A költségek addigra 3 781 214 forintra és 3
krajcárra rúgtak, amibôl 1 095 746,13 forintot
tett ki a telekvásárlás és 2 685 468 forint 90 kraj-
cárt maga az építkezés.

A fejlesztés második szakasza

Elismerjük, kissé erôltetett szakaszokra bonta-
ni e nagyszabású fejlesztési programot, ráadá-
sul a millennium nem is jelent éles korszakha-
tárt. Annyi mégis megállapítható, hogy az ad-
dig eltelt 23 év alatt 10 épület terve valósult
meg, a millennium utáni 15 évben 14 épületé,
további 3 a „korszakhatár” idején épült. A
program tehát érezhetôen felgyorsult, a súly-
pont ekkor már a külsô telepre esett. A Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztériumban az el-
hunyt Markusovszky helyét és szerepét már
Tóth Lajos államtitkár töltötte be, aki elôdje
szellemében és lelkesedésével dolgozott to-
vább a budapesti orvoskar kiépítésén. Emlé-
küket az egyetem ma is ôrzi, Markusovszky
szobra a belsô, Tóth Lajosé a külsô klinikai te-
lepen áll. Ez utóbbi kiépítésében a sort a már
említett szülészeti elkülönítô pavilon nyitotta,
majd 1898-ra elkészült a Tauffer Vilmos pro-

fesszor elképzelte, 130 beteg befogadására al-
kalmas II. sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Kli-
nika méltóságteljes épülete Kauser József ter-
vei nyomán. Ezt sajnos az 1960-as években el-
bontották, hogy helyébe egy jellegtelen kocka-
építményt illesszenek a Kádár-kor ízlése sze-
rint. Közben befejezôdtek az új anatómiai épü-
let munkálatai, így 1898-ban megtörténhetett a
régen várt áttelepülés a minden tekintetben
modern, új otthonba. A tervezés elôtti nyugati
tanulmányút itt sem maradhatott el, noha Mi-
hálkovics Géza elôtte is sokat forgolódott kül-
földi intézetekben, ahová ezúttal az építészt is
magával vitte. A hallgatókat 200 fôs elôadóban
tudták fogadni, a berendezéshez hideg-meleg
folyóvízhálózat, a szagokat gyorsan eltávolító
elmés szellôztetôrendszer, valamint 25 tûz-
csap tartozott. Ez utóbbira a tetemek tartósítá-
sához használt, nagy mennyiségben tárolt al-
kohol és benzin miatt volt szükség.

Réczey Imre, a II. sz. Sebészeti Klinika pro-
fesszora már 1892-ben memorandumban for-
dult gr. Csáky Albin kultuszminiszterhez, de
klinikája végleges elhelyezése csak 1894-ben
vált idôszerûvé. Az addig a Szent Rókus Kór-
házban mûködô tanszék további léte akkor

Lenhossék Mihály elôad az I. Anatómiai Intézetben



vált bizonytalanná, amikor a város úgy dön-
tött, hogy a kórházat kitelepíti a város szélére,
a Szent Rókus épületét pedig lebontja. Végül
is a terv kútba esett, de az egyetem akkor már
eldöntötte a tanszék „kimenekítését”11. Az új
székhely felépítésérôl a VKM 1897. március
17-én hozott rendeletet az ugyancsak az
építkezésrôl szóló 1897: XXV. törvény alapján.
Az építész ugyanaz a Kiss István mûegyetemi
magántanár volt, aki a szomszédos nôi klini-
kát tervezte, így a sebészet annak szinte iker-
párja lett. 1898. február 1-jén az állam megvá-
sárolta az egyetemnek a Baross utca 23–31.
alatti öt telket kb. 760 n-öl terjedelemben, és
átadott néhány szomszédos, már korábbról ál-
lami kézben lévôt is az építkezéshez.12 Decem-
ber 25-én a VKM rendeletben fogadta el a rész-
letes építési tervet és költségvetést. Eszerint az
építkezésre összesen 550 000 forintot szántak.
Ezen felül orvosi és tudományos mûszerek és
felszerelés beszerzésére 60 000 forintot bocsá-
tottak Réczey rendelkezésére. A kivitelezési
munkálatok 1899. július 11-én indultak meg,
de itt is jelentkeztek ugyanazok a talajvízprob-
lémák, mint a nôi klinikánál, mivel az alapo-
zásnál a Duna mederszintje alá kellett menni.
A talajvíz miatt az alapozás novemberig elhú-
zódott, és az 1 100 000 koronás elôirányzatot
további 50 332,76 koronával kellett meg-
toldani.13 A téli leállás után 1900. március 19-én
indulhatott meg újra a munka. A csúszás miatt
az építésvezetést ellátó Schodits Lajos, a Buda-
pesti Építôipari Fôiskola tanára elképesztô
ütemet diktált. Június 23-ára tetô alatt állt az
épület, 1901 októberére pedig minden elké-
szült, vagyis a kényszerû csúszást sikerült be-
hozni. Mindezt úgy, hogy az eredeti költség-
elôirányzatot nem lépték túl, a pótköltségve-
tést fel sem használták. A végleges elszámolás-
nál a tényleges költségek 918 366 korona 44
krajcárt tettek ki, amely a felszerelésre szánt
120 000 koronával együtt sem érte el az erede-
tileg tervezett 1 100 000 koronát (550 000 fo-
rint). Ugyanakkor minôségi engedményeket
sem tettek. 1901. november 4-én megnyílt az
ambulancia, 18-án pedig fogadták az elsô
fekvôbetegeket. Réczey Imre 1902. január 23-
án tartotta meg elsô elôadását az új klinikán.

A klinika felépítésekor ritkaságszámba ment
Magyarországon, és modellként szolgált a töb-
bi budapesti kórház tervezésénél. Külföldrôl is
csodájára jártak. Már a tervezéskor mindent a

tisztaság, a sterilitás és higiénia szempontjai-
nak vetettek alá. A jobb tisztíthatóság kedvéért
a burkolatok kiképzésénél kerülték a síkok ta-
lálkozását, helyettük íveket alkalmaztak.
Ugyanez okból elvetettek mindenfajta orna-
mentikát. A nyílászárókon, kilincseken, zára-
kon, zsanérokon és világítótesteken sima, egy-
szerû formák jelentek meg. Minden betegszo-
bához fürdô és WC tartozott. Külön ejtôrend-
szert építettek be a használt kötszer számára,
mely egyenesen a kazánházba vezetett, ahol a
fertôzô anyagot azonnal elégették. A csapok-
ból steril hideg-meleg folyóvíz jött. Az egész
épületet komplex szellôztetôrendszer hálózta
be, mely a betegszobákban óránként három-
szori légcserére volt képes. Az alagsorban a
keringtetett levegôt szükség szerint melegíteni
vagy hûteni tudták, a páratartalom növelésére
mesterséges esôztetô is volt ugyanott. A kor-
szerû elektromos világítás mellett biztonsági
okokból gázvilágítás is mûködtethetô volt.

1904. január 1-jén kapta meg az egyetem a
Rákos (ma Hôgyes Endre) utca 7–9. alatti épü-
letet, ahol a Pasteur Intézet és 100 ágyas kór-
háza mellett helyet kapott az Általános Kísér-
leti és Kórtani Intézet és a Bakteriológiai Inté-
zet is.

A fejlesztési program a végén gyorsult fel
igazán. 1908-ra készült el a belsô telep utolsó
darabja, az I. sz. Szemészeti Klinika Mária ut-
cai otthona, Korb Flóris és Giergl Kálmán kö-
zös munkája.14 Pontosan két év alatt, 1908. no-
vemberre épült fel a százágyas, majd 4000 m2

alapterületû Elmekórtani Klinika Moravcsik
Ernô Emil professzor elképzelései, valamint
Korb és Giergl tervei alapján. A klinika össz-
költsége 1 172 221 korona volt. 1908 nyarán
kezdôdött meg a külsô telep Szigony utcai ol-
dalán a II. sz. Szemészeti Klinika építése.15 Ez-
zel nagyjából párhuzamosan épült a telek átel-
lenes, Ludoviceum (ma Korányi Sándor) utcai
oldalán a III. sz. Belklinika, mely a II. sz. Sze-
mészetnek szinte ikerépülete. Mindkettô 1910-
re fejezôdött be. Ugyanekkor lett kész az Uro-
lógiai Klinika is, a telep füvészkerti oldalán.

1909-re készült el a külsô telepen az I. sz. Se-
bészet új, a korábbinál jóval tágasabb épülete,
ugyancsak Korb és Giergl tervei szerint. Az
épület újdonsága volt a tetôteraszok kiképzé-
se, melyeket az uralkodó szélirány figyelem-
bevételével alakítottak ki. Ide vitték fel leve-
gôztetni a járóképtelen betegeket. A kiköltözô
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4. Eredetileg itt helyezték el a Mûegyetemet, majd ami-
kor ez számára elégtelennek bizonyult, és átköltözött
mai, budai telephelyére, helyét a tudományegyetem
bölcsészkara foglalta el.

5. Az I. sz. Sebészeti Klinika épülete 1877-ben nyílt
meg, ma a Bôr-, Nemikórtani és Bôronkológiai Klini-
ka otthona.

6. A két párhuzamos belgyógyászati tanszék Wagner
halála után cserélt egymással számozást, Korányi
Frigyes közbenjárására.

7. Ezek költsége a berendezéssel együtt 12 330 forintot
tett ki. Az épület ma is az egyetem tulajdonában van,
itt mûködik a Mûszaki Osztály.

8. Az utazás teljes költsége 500 forint volt, amit rend-
szerint a VKM állt, és ami bôven megtérült nemcsak
ekkor, más esetekben is.

9. Ez az épület lett végül a Szemklinika otthona 1908-
ban.

10. A belsô telepen 1878-ban elkészült anatómiai épület-
rôl hamarosan kiderült, hogy nem képes befogadni
mindkét anatómiai intézetet, illetve az egyre növek-
vô létszámú hallgatókat. Így született meg a gondo-
lat, hogy az anatómiaoktatást új épületbe telepítik a
Tûzoltó utcai területen, addigi épületét pedig a hoz-
zá jellegében közel álló patológiai intézet kapja meg.
Semmelweis Egyetem Levéltára (SE Lt.) 1/b
986/1901-02 sz.

11. SE Lt. 1/b 864/1896-97 sz. irat az egyetem és a Rókus
Kórház együttmûködésérôl a II. sz. Sebészeti Klinika
tervezése kapcsán.

12. SE Lt. 1/b 391/1897-98 sz. irat az orvosi kar Baross
utcai ingatlanjainak bôvítésérôl.

13. 1892. augusztus 2-án az ország valutát váltott, a fo-
rint helyett aranyalapú koronát vezettek be fizetôesz-
közként. Az átváltási arány 1:2 a forint javára.

14. A fejlesztésnek ebben a szakaszában a legtöbb épüle-
tet ôk tervezték. Korb számos szép épülethez adta
még nevét és szaktudását, így pl. a budapesti New
York palotához. A két háború között a szegedi egye-
tem kiépítésében is komoly szerepet játszott. A szem-
klinikai építkezés indításáról lásd a SE Lt. 1/b
681/1905-06 sz. iratot.

15. Az épület az 1930-as években lett az Orr- és Gége-
gyógyászati Klinika otthona.

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ

sebészet helyét a Bôrklinika foglalta el az Üllôi
út 26-ban. 1909. február 14-én nyitották meg a
Sztomatológiai Klinika épületét a Mária utcá-
ban, mely a Pál utcai fiúk nevezetes grundján
létesült. Ahhoz képest, hogy az új klinikaépü-
letrôl 1906-ban született döntés, ez a beruhá-
zás igen gyorsan megvalósult. Az építkezés az
1907/08-as tanévben indult meg Kauser József
tervei szerint. A teljes program a külsô telepen
zárult le, a Központi Mosoda 1911-es felépíté-
sével.

A 39 év alatt megvalósított program 25 mil-
lió korona (12,5 millió forint) összköltséggel
járt, eredményeként pedig egy minden tekin-
tetben a kor színvonalán álló, jól kiépített
orvosképzô intézmény jött létre, mely kiállta
az összehasonlítást nyugat-európai társaival.
Külön szerencsés volt, hogy a program lezárá-
sára még a világháborút megelôzôen került
sor, hiszen 1914 után erre aligha lett volna ele-
gendô forrás. A budapesti orvoskar tehát ezzel
lényegében készen állt. Ez az egyik magyará-
zata annak, hogy a két háború közötti idôszak
felsôoktatás-politikájában a budapesti egye-
tem háttérbe szorult az embrionális állapotú
három vidéki egyetem mögött, ráadásul utób-
biak kiépítését a monarchiabeli idôkhöz ké-
pest sokkal szerényebb anyagi lehetôségek kö-
zött kellett megoldani.

Jegyzetek

1. Az 1784–1794 közötti idôszakban a pálosok volt ko-
lostorában és más, ideiglenes szállásokon mûködött
a kar.

2. Ez körülbelül a mai Közraktár utca magassága. Az
elaborátum a Semmelweis Orvostörténeti Levéltár
anyagában található Flesch Nándor iratai között.

3. Nem véletlen, hogy az orvoskar központjával szem-
ben fekvô tér, az egykori dohánygyári telek ma az ô
nevét viseli.

A mûvészet humán privilégium, amely az állatvilágban ismeretlen. Zenél-
ni, képeket, szobrokat alkotni vagy az irodalmat mûvelni csak ember képes.
A mûvészet éppen ezért isteni ajándék, szakrális kultúránk része.

(Széll Kálmán ny. aneszteziológus fôorvos)


