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Pusztuló kórházépületek

műemlék épületében működő
gyógyászati intézmény, a másik
vele szemben, kicsit lejjebb, a
Mártonhegyi út 6-os számú ingatlanon egy modernebb szárnyakból álló házcsoport. De hozzá tartozott a Béla király úti gyermek-tüdőszanatórium sok elemből álló épületcsoportja is, köztük a fákkal benőtt FrivaldszkyMauthner–Pálffy műemlék villával.
Az Eötvös út 2. alatti műemlék épület a Mártonhegyi és Karthauzi út sarkán, a Svábhegy fogaskerekű-állomással szemben
1896-ra épült fel, Svábhegyi
Nagyszállóként. Az eklektizáló
késő historikus stílusban megvalósuló, egyemeletes, magas tetős
épületben közvetlenül a megnyitása után, 1896. október 4-én Erzsébet királyné is megfordult,
amire a falon elhelyezett tábla is
emlékeztet. Habsburg Károly
trónörökös 1914-ben itt fogadta a
környék neves személyiségeit.
Az egykori szép napokra a
megfogyatkozott és pusztuló
homlokzati díszeken kívül csak
néhány megmaradt építészeti
elem, a lépcsőházi és erkélykorlátok, tartókonzolok emlékeztetnek. A hatalmas parkot már a
múlt század elején felparcellázták
és beépítették villákkal.
Az épület sorsa lassan összefonódott a fogaskerekű túloldalán
lévő Svábhegyi Szanatóriuméval.
Tulajdonosváltások és államosí-

Svábhegyen járók már bő
egy évtizede tapasztalhatják,
hogy az egykor jobb napokat
megért gyermekkórház elhagyatott állapotban, bezárt kapukkal,
meglehetősen vigasztalan látványt nyújt. Az épületek homlokzatáról egyre nagyobb darabokban hullik a málló vakolat,
szaporodik a betört ablakok száma. Mindenhol a megfagyott
múlt, csak néha jelennek meg
őrzőkutyák és néhány vagyonőr a
hontalanok és az odatévedt bámészkodók távol tartása céljából.
Szomorú, hogy még ennek ellenére is eltűnt a kertből Bolgár
Judit 1958-ban készült „Két bagoly” szobra.

A kertből eltűnt „Két bagoly”
A kórház egykor két nagyobb
egységből állt: az egyik a Svábhegyi Nagyszálló Eötvös út 2. alatti

tás után 1949-től a Szabadsághegyi Állami Tüdőgyógyintézethez
tartozott mint Szabadsághegyi
Gyermekszanatórium, és évtizedeken keresztül a magyar gyermekgyógyászat elismert szakmai,
tudományos centruma volt. A
jobb orvosi ellátásnak és a korszerű gyógyszereknek köszönhetően
az 1960-as években fokozatosan
csökkent a tuberkulózisban megbetegedő gyerekek száma. A kórház akkori igazgatója felismerte
az egyéb, nem tuberkulotikus
légzőszervi betegek gyógyításának fontosságát, és kidolgozta az
ennek a betegcsoportnak a kivizsgálását, rehabilitációját szolgáló intézeti módszereket.
A krónikus hörghurut-, hörgőtágulási rendellenességek gyógyítása új diagnosztikus egységek
létrehozását igényelte. Erre az
időre esett a Mártonhegyi út 6.
szám alatti hegyoldal beépítése új
kórházi szárnyakkal. A bővülő
kórházi épületállomány korszerűbb ellátást tett lehetővé,
bronchiológiai műtő kezdte meg
működését.
1974-ben megalakult a gyer
mekkardiológiai osztály, a veleszületett szívhibás betegek körével bővülve. Teljesítménydiagnosztikai laboratórium, EKG,
Pkg ultrahang-diagnosztika, izotóplabor segített a szívbetegségek
diagnosztizálásában. 1975-ben a
fejlődésneurológiai és neuroreha
bilitációs osztály évente 450 osz-

A szerző felvétele
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Svábhegyi gyermekkórház

A kórház Mártonhegyi úti, modernebb épületei
tályos és 3000 ambuláns beteg
vizsgálatát tette lehetővé. Az
idegrendszerileg károsodott csecsemők kezelése az ambulancián
folyt.
A kórház 1979-től Országos
Gyermekrehabilitációs Intézetként működött. Az Eötvös úti és
Mártonhegyi úti gyermekgyógyintézet 2007-ig 300 betegággyal
végezte a betegellátást. Kiváló
orvosprofesszorai bekapcsolódtak a nemzetközi szakmai tudományos életbe.
Amikor 2005-ben lehetőségem nyílt, hogy végigjárjam az
Eötvös úti épületet, még folyt a
gyógyítás. A földszint bal oldalán, üvegezett ajtók mögött sorakoztak a kis betegek többágyas
szobái, de a kórházi vezetőség az
emeleten már elkezdte a reprezentatívabb, egyágyas (anya-

„Az eltűnt idő nyomában”: Karczag-villa
lek Tornya oszlopfőinek kialakítását követik.
A tornáchoz két oldalon alacsonyabb oldalszárnyak csatakoznak, középen egy-egy ablakkal, a sarkokon átforduló dór
lizénákkal szegélyezve, az oldalhomlokzat háromszögű timpanonnal zárul. A portikusz hátsó
falán pillérekkel tagolt hármas
bejárati ajtó vezet a középső térbe. A belső kialakítás egyszerű
lehetett.
Az építmény hajdan a Karczag
család nyaralója volt. 1906-ban
Herz Ármin tulajdonába került,
aki a hátsó oldalhoz Wellisch Arnold ácsmesterrel faszerkezetű,
faragott verandát építtetett. Ek-

Az idő örök jelenléte és pusztító
hatása, vele szemben pedig az
emlékezés megtartó ereje –
Proust halhatatlan művére utalva
– épített örökségünkben is jelen
van. Sorozatunkban felkutatjuk az
elhanyagolt, pusztuló, jobb sorsra
érdemes hegyvidéki villákat, s
felidézzük történetüket.
z Istenszeme fogadó után
folytassuk sétánkat ezúttal a
Diana utcában! A 17/a számú, elhanyagolt telken a hajdani
Karczag-villa lehangoló látványa
tárul elénk. Az országosan védett
klasszicista műemlék épület
nagymértékben
tönkrement.
Már alig van rajta vakolat, az ablakok, ajtók eltűntek, vagy be
vannak deszkázva, a tetőfedés hiányos, a feljárati előlépcső beszakadt. A belső még romosabb képet mutat. A csatlakozó későbbi
toldaléképület és az eredeti melléképület az összedőlés állapotában van.
A villa 2004-ig a magyar állam tulajdonában állt, később
egy kft., majd egy magánszemély
birtokába került. Hosszú éveken
keresztül hajléktalanok lakták,
súlyos pusztításokat okozva, kifosztották, a burkolatokat felszedték, a faanyagokat eltüzelték.
Pedig az 1844-ben készült főépület és parkja fénykorában kiemelkedő értéket képviselt a Hegyvidéken.
Bár keletkezésére eredeti írásos
vagy tervi anyag eddig nem került elő, stíluskritikai alapon
Hild József (1789–1867) művének tekinthetjük. Az épület
portikuszának kialakítása jellegzetes rokonságot mutat Hild Budakeszi út 38. szám alatti saját
villájának bejáratával.
A főhomlokzat középső részét
hangsúlyosan kiugró portikusz
emeli ki, négy korintuszi oszlop
tartja a háromszögű pártázatos
timpanont. A bejárathoz magas
előlépcsősor vezet. A portikusz
oszlopai és lizénái az athéni Sze-

1838-as pesti árvizet követően a
tervei alapján állították helyre a
Kálvin téri templom előcsarnokát. A Deák téri evangélikus
templom főhomlokzatát is ő tervezte. Budapesten lépten-nyomon találkozhatunk Hild-bérházakkal, ilyen például a Belvárosban a Gross- (József nádor tér 1.),
a Károlyi–Trattner- (Petőfi Sándor utca 3.), a Derra- és a Marczibányi-ház (Október 6. utca).
„Hild József, aki soha, még ami
kor az ország legfoglalkoztatottabb
építésze volt, sem vitt un. nagy há
zat… Hírét, tekintélyét nem gyü
mölcsöztette, mint ahogy sokan
tették, akik érdemekben meg sem
közelítették őt, s így a szétfoszló ér
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restaurálták, sajnos ennek napjainkban nyoma sem maradt.
A közelmúltban gazdát cserélt
az ingatlan. Jó hír, hogy az új tulajdonosnak szándékában áll a
helyreállítás, reméljük, a klasszicista villa és a melléképület a
parkkal együtt, méltó módon
hasznosítva, visszanyeri hajdani
fényét. Ezt tervezője, Hild József,
aki korának meghatározó építésze volt, igazán megérdemelné.
Hild nevéhez további klasszicista villák fűződnek a Hűvösvölgyben: a már említett Hildvilla mellett a Csendilla (Budakeszi út 73.) is. Az ő klasszicista
stílusban fogant építőtevékenysége nagymértékben hozzájárult

Ma már sajnos kevés látszik ebből, de a főépület és a park egykor a Hegyvidék kiemelkedő értéke volt
kor Ray Dezső tervet készített a
villa bővítésére, ez azonban nem
valósult meg.
1913-ban Löllbach Kálmán
építőmester terve szerint a hátsó
homlokzathoz nem szerencsésen
csatlakozó toldalékot építettek.
Ekkor vakolhatták át a homlokzatot dörzsölt vakolattal. 1956–
60-ban Lipták Irén terve alapján

Pest-Buda arculatának kialakításához a 19. század első felében.
Az életművét meghatározó egyházi épületek az esztergomi bazilika, az egri székesegyház, a ceglédi és a kunhegyesi református
templom. Az ő tervei szerint
kezdték el építeni a budapesti
Szent István-bazilikát (később
Ybl Miklós átalakította). Az

deklődésű közvélemény mind ke
vésbé tartotta számon.” (Rados
Jenő: Hild József életműve.) Mi,
hegyvidékiek, tisztelettel őrizzük
meg emlékét.
Beöthy Mária építész
 (Forrás: Magyarország műemlé
ki topográfiája, II. kötet; wikipe
dia.org.)

gyermek) betegszobák kialakítását. Az emeleten étkező, gyermekfoglalkoztató, orvosi és vizsgálószoba volt. A földszinti kezelő-, műtőhelyiségben törekedtek
a folyamatos korszerűsítésre. Talán a legnagyobb problémát a lift
hiánya jelentette, amelynek megteremtése a távlati tervekben szerepelt.
Aztán 2006-ban az egészségügyi miniszter utasítására bezárták a svábhegyi gyermekkórházat
is. A szülők mintegy 4300 aláírás
összegyűjtésével, fáklyás élőlánc
szervezésével küzdöttek a fennmaradásáért. Petícióban javasolták,
hogy 80 aktív és 70 rehabilitációs
ággyal engedjék tovább működni
az egészségügyi létesítményt. Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester a megmentése céljából változtatási tilalmat rendelt el az el-

adásból származó telekspekuláció
megakadályozására.
Az akkori minisztériumi vezetés azonban hajthatatlan maradt.
A gyerekek betegelhelyezési problémája mellett mintegy 60-70
gyermekallergológusnak és tüdőgyógyásznak kellett új helyet keresni. Az orvosokat a Heim Pál
gyermekkórházban, a Szent Margit kórházban és a III. kerületi járóbeteg-rendelőkben helyezték el.
A 11 épületből álló gyermekkórházat azóta sokszor próbálták
árusítani, egyelőre eredménytelenül. Csak remélni lehet, hogy
végre hasznos céllal privatizálják a
tíz év óta pusztuló épületeket.
(A cikk megírásához dr. Uherecz
ky Gábor főorvos úr nyújtott segítsé
get, aki 34 évig végzett gyógyító tevé
kenységet a kórházban. Köszönöm!)
Rosch Gábor

A Hegyvidék helytörténeti irodalma
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Hegyvidéki fotográfiák

Hegyvidék helytörténeti irodalmában különleges helyet
foglal el a Hegyvidéki fotográfiák
című, 1997-ben megjelenő kötet.
Ez volt ugyanis az első ilyen jellegű kiadvány, amely jelentős példányszámban látott napvilágot,
és kísérletet tett arra, hogy teljes
körképet adjon a kerület múltjának egy szeletéről.
A könyv az 1847-es Dűlőkeresztelővel kezdődik, amikor
magyar nevet kaptak a budai
hegyek egyes tájegységei, és
1949-ig jut el, a gyermekvasút
történetéig, vagyis valamivel
több mint száz év történéseit
öleli fel. Nem akar kerülettörténeti monográfiaként „feltűnni”,
ellenben nagyon jól visszaadja
az egyes korok hangulatát, legyen szó a századfordulóról,
amikor még a kirándulók is
nyakkendőt viseltek, vagy a két
világháború közti évekről, majd
a második világháború utáni
néhány esztendőről. Azt a korszakot mutatja be tehát, s hozza
közelebb, amelynek idején a legdinamikusabban fejlődött a kerület, és amely időszak meghatározza a Hegyvidék mai arculatát.
A könyvet Horváth Tamás és
Müllner Jenő jegyzi, előbbi a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
munkatársa volt, utóbbi pedig a
Hegyvidék lap főszerkesztőjeként
is dolgozott. Ők állították össze
azt a gazdag képanyagot, korabeli képeslapokat és fotográfiákat,
amik kiválóan illusztrálják a
könyv fejezeteiül választott főbb
témákat. Külön foglalkoznak a
természetjárással, a sporttal, az
oktatással, az egészségüggyel, a
vendéglőkkel, a közlekedéssel
vagy épp a templomok történetével.
E kötetben is főleg a régi forrásokra hagyatkoznak a szerzők
(illetve ily módon inkább szerkesztők), s teljes egészében közölnek újságcikkrészleteket a
korabeli sajtóból, ők maguk
nem kommentálják a képeket.

Gazdag képanyaga egyedülálló
Ez azonban semmit nem von le
a kiadvány értékéből, hiszen a
remekül válogatott képanyag
végig leköti a kerülettörténet
iránt érdeklődő olvasó figyelmét, aki a ma közismert intézményeket, közterületeket régi
„viseletben” ismerheti meg. Nagyon hangulatosak a fényképek
közt felbukkanó korabeli apróhirdetések, újsághirdetések vagy
épp ártáblázatok is.
Külön említést érdemel, hogy
a kötetet az 1990-es évek derekához mérten kiemelkedő minőségben, kemény borítóval, minőségi papíron jelentette meg a
Hegyvidék Lapkiadó. Mérete
alapján nem, ám tartalmát tekintve akár kézikönyvnek is felfogható, hiszen az utolsó lapokon részletes kerülettörténeti
kronográfia található 1847-től
1949-ig. A gondos szerkesztői
munka eredményeképpen mellékeltek egy angol és egy német
nyelvű összefoglalót is, hogy
akár a külföldről hazánkba látogatók is magukkal vihessék emlékbe a kiadványt.
A Hegyvidéki fotográfiák
nagy népszerűségnek örvendett:
két kiadást élt meg, 1999-ben
nyomták újra, változatlan formában. Azóta viszont már csak antikváriumokban,
könyvtárak
polcain lelhető fel.
Balázs Attila

