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HOGY KERÜLT
A HAJDANI SZÉCHENYI-TELEPRE
EGY SZECESSZIÓS JELLEGŰ 
KÓRHÁZI ÉPÜLETEGYÜTTES?
ÍRTA: László Tamás

Az ország egyetlen szecessziós kórházi 
épületegyüttesét, a Niedermann-féle Ideg-
szanatóriumot jelentős egyéniségek – tudós 
és építész – találkozása hozta létre 1903-
ban, az akkor még Rákospalotához tartozó 
Széchenyi-telepen, amely 1909-ben vált 
önállóvá Pestújhelyként, akkortól hívhatták 
Pestújhelyi Kórháznak.  

Képes levelezőlap 
(1905 körül) 
RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE
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1903 – a dátum: 
a XIX-XX. század fordulója nagy 
szellemi, tudományos fellángolás 
időszaka

Az 1903-as év sok szempontból vizsgálható. Az 
1800-as évek végét, 1900-as évek elejét a nagyvi-
lágban, Európában és az akkori Osztrák-Magyar 
Monarchiában sokféleképpen értékelik. Az egyik 
álláspont szerint már csírájában hordozták ennek 
az időszaknak a történései az I. világháborút, a 
Monarchiában a feszítő nemzetiségi ellentétek 
elővételezték már Trianont. Azonban érdemes 
kicsit tágabban vizsgálni a korszakot, annak szel-
lemi, tudományos és művészeti vonatkozásait. Az 
1890-1910 közötti két évtized hihetetlenül gaz-
dag kezdeményezésekben, felfedezésekben, a XX. 
századot is meghatározó törekvésekben az egész 
világon, benne az Osztrák-Magyar Monarchiában 
is. Néhányat felsorolunk: Kodak fényképezőgép 
(1888 Eastman), színes fénykép (1906 London), 
mágnesszalagos magnetofon (1898), pénzbedobós 
nyilvános telefon (1889), automatikus telefonköz-
pont (1891 Strouger), villanyégő, áram előállító 
és áramelosztó rendszerek (1879 Edison), transz-
formátor (1888, Déry-Bláthy-Zipernovszky), 
villanymozdony nagyfeszültségű váltóárammal 
(1901-1902 Kandó), az első használható autó 
(1885 Benz), dieselmotor szabadalma (1892 
Diesel), az első magyar gépkocsi (1905 Csonka), 
Ford-T modell (1908); repülőgép (1903 Orville 
és Wright), a világ első repülőgépgyára (1905 
Blériot), Eiffel-torony (1889), vasbeton alkal-
mazása (1900-as évek), röntgensugárzás (1895 
Röntgen), rádióaktivitás (1896 Becquerel, 1898 
Curie házaspár kísérletei), az elektron felfedezése 

A Pestújhelyi Kórház felszerelése 
a két világháború között
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(1897 Th omson), Láng gőzgép Ganz generátor-
ral (1898), az A, B, O-ás vércsoportok felfedezése 
(1898 Landsteiner), gravitációs kísérletek az 
Eötvös ingával (1901), az adrenalin hormon szin-
tetizálása (1901 Takamine), a pszichoanalitikai 
társaság létrehozása (1902 Freud, Adler és tár-
sai), a kromoszómák felfedezése (1903), Aspirin 
tömeggyártása (1903 Bayer), relativitáselmélet 
(1905 Einstein), az első vérátömlesztés (1905). 
Pestújhelyen is ezek egyik kiemelkedő példája 
valósult meg a Niedermann-féle Idegszanatórium 
megépülésekor. 

Ezek a máig ható jelentős felfedezések azonban 
nemcsak csodálatot váltottak ki, hanem a maradi-
sággal komoly harcokat is kellett vívni. Egy ilyen 
küzdelem „áldozata” volt Niedermann Gyula, az 
1903-ban épült idegszanatórium névadója.

A tudós: 
Niedermann Gyula, a modern 
ideg- és elmegyógyászat jelentős 
alakja, a Lipótmezei Elme és 
Ideggyógyintézet egykori vezetője, 
a Széchenyi-telepi Idegszanató-
rium névadója

„Niedermann Gyula 1839. december 22-én 
látta meg a napvilágot Esztergomban. Elemi isko-
láit és a gimnáziumot szülővárosában végezte, 
majd beiratkozott a fővárosi orvosi fakultásra, ahol 
az 1862/63-as tanév végén orvosdoktorrá avat-
ták. Végzés után Schwartzer Ferenc tanár budai 

„magán-őrüldéjében” kezdte meg hivatása gyakorlá-
sát, igen sokat ígérő odaadással. … Első tanulmányait 
a Gyógyászat című lap közölte 1864-ben. 

A tébolydai kezelésben … a korlátozások meg-
szüntetését igyekezett érvényesíteni, ami pl. a porosz 
szigorhoz szokott német pszichiátria csak nehezen és 
megkésve vett át. Az intézet börtönszerű jellegének 
megszüntetése, a munkaterápia bevezetése már 1868-
ban reformprogramja volt, pont amikor a lipótmezei 
Országos Tébolyda épült, ahová egy év múlva ő is 
kinevezést nyert. Az intézet igazgatója Schnirch Emil 
főorvos lett, az új szellemet azonban a két második 
ember, Bolyó Károly és Niedermann Gyula képvi-
selte. Az Orvosi Hetilapban már „Az elmebetegek 
kényszer nélküli kezeléséről” számolt be. … Amikor 
1884-ben Schnirch Emil elhunyt, az intézet vezetését 
a 45 éves magántanár vette át. Amint az egyik kései 
méltatója említi: „Niedermann Gyula nevéhez fűző-
dik az intézet átalakítása. Jellemző humánus, haladó 
szellemű felfogása, hogy már 1884-ben a betegek 
kezelésében még használatban levő un. kényszer-
zubbony alkalmazását megtiltotta. „Az általános 
tisztasággal, a közegészségügyi szabályok betartásával 
a 27-29 %-os tbc halálozást 6-7%-ra csökkentette le. 
Feljavította az élelmezést, a padlót könnyen tisztítható 
viaszos parkettával vonatta be, az önellátás bevezetése 
lehetővé tette, hogy ugyanannyi összegért minden 
ellátás megjavuljon. Nagy személyes segítséget nyúj-
tott ebben a Belügyminisztérium Közegészségügyi 
Osztályának főnöke, Chyzer Kornél. … 

Niedermann Gyulát 1884-ben királyi tanácsosi 
címmel, 1894-ben vaskorona renddel, 1897-ben 
miniszteri tanácsosi címmel tüntették ki. Külön 
elismerés volt, hogy 1896-ban meglátogatta Erzsé-
bet királyné, akinek emlékére hársfát ültettek el. … 
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Minden pozitív tulajdonsága, ügybuzgalma 
ellenére (vagy talán éppen ezért!) 1899 nyarán meg-
lepetésszerűen nyugdíjazták. … Méltatlan helyzetén 
enyhítendő, 1903-ban kinevezték a Rákospalotán 
épült új, korszerű intézet élére, amelyet tiszteletből 
Niedermann-Szanatóriumnak neveztek. Ám ott nem 
érezte jól magát, lelkileg sérülten önkéntes nyugdíjba 
vonult. Vigasztalanul hunyt el 1910. január 24-én. A 
„Hippokratész papja” kifejezés senkire jobban nem 
illik, mint rá, s az a bizonyos, Erzsébet királyné emlé-
kére ültetett hársfa az ő emlékét is őrzi.” 1

A volt Pestújhelyi Kórház épületegyüttesén 
emléktábla hirdesse ennek a kiváló, haladó szel-
lemű elme- és ideggyógyásznak az emlékét! Az 
épületegyüttesbe tervezett Lelki Egészség Köz-
pontot, amelyben felnőtt- és gyermek pszichiátriát, 
addiktológiát létesítenének, méltán tekinthetnénk 
az Ő szellemiségéhez hű szakmai folytatásnak.

A szecesszió: 
a XIX-XX. század fordulójának 
művészete ebben a művészeti 
irányzatban csúcsosodott ki

A XIX-XX. század fordulója (az 1880-as évek-
től az első világháború lezárásáig tartó időszak) 
nemcsak a tudományokban alkotott maradandót, 
hanem összetett, sokrétű művészeti korszak is volt. 
A legkülönbözőbb stílusok éltek egymás mellett 
és hatottak a művészekre, egy-egy életmű gyakran 
tükrözi is ezt a sokféleséget (akadémizmus, realiz-
mus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, 
szimbolizmus, szecesszió).

A múlt század utolsó évtizedében kibonta-
kozó új stílus, a szecesszió részben egymástól 
függetlenül, részben egymást inspirálva csaknem 
egy időben alakult ki számos országban. Európa 
különböző országaiban más-más nevet kapott2. 
Nálunk s Ausztriában az „elszakadás, különválás” 
francia kifejezésével (sécession) szecessziónak 
nevezik. A németeknél „fi atal stílus” ( Jugends-
til), az olaszoknál egy szecessziós műtárgyakat 
áruló cég tulajdonneve után „Liberty stílus” (Stile 
Liberty), a franciáknál „új művészet” (art nou-
veau), a spanyoloknál „virágos stílus” és így tovább. 
Mindegyik név egy-egy lényegi vonásra utal. A 
szecesszió mindenekelőtt az iparművészetben, 
s bizonyos mértékig ahhoz kapcsolódva a kép-
zőművészetben kifejlődő mozgalom, ami aztán 
átfogóan hatott az építészetre is. Az építészet-
ben és az iparművészetben egyaránt a tartalom 
és a forma közeledését hozta. Mind a haszná-
lati tárgyak, mind az épületek tervezése során 
a funkcióból indultak ki, és ennek megfelelően 

1  dr. Szállási Árpád: Egy esztergomi elmeorvos emlékére (2014 e-korlap.hu) 

2  Kocsis Nagy Noémi: Art Nouveau, Jugendstíil, Szecesszió, Wiener Werkstatte 2015 (tanulmány)

A 11-es jelű épület 
emeleti sarok ikerablakai 

A SZERZŐ FELVÉTELE
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alakították a formát. A szecesszió jellegzetes-
sége, hogy számos műhely, csoport, iskola alakult, 
amelyeknek célja az egységes stílus istápolása. 
A műhelyek mellett a szecessziós stíluseszmény 
istápolására művésztelepek is alakultak. 

A szecesszió kerülte a szögben törő, egye-
nes vonalakat. A geometriai forma szabályossága 
helyett a természetes növekedés élményét keltő, 
szabadon áramló formákat kedvelte. Arra töre-
kedett, hogy az alakulóban lévő élet lendületét, a 
technikai fejlődés hatására mind jobban felgyorsuló 
jelent közvetítse. De ugyanakkor volt benne valami 
romantikus indíttatású szembefordulás is a modern 
világgal. A gyáripar, a tömegtermelés embernyomo-
rító személytelensége ellen tiltakozott. A termelés 
folyamatában egyszerű eszközzé vált, mechanikus 
részmunkát végző embernek az alkotói szabadságot 
akarta visszaadni. Hitt abban, hogy az egyéniség 
teljes értékű kifejtésére lehetőséget nyújtó kézmű-
ves munka öröme, az alkotó tevékenységben nyert 
kielégültség a társadalom bajait is orvosolni tudja.

Magyarországon a festészetben a Nabis-
hoz csatlakozó Rippl-Rónai József, valamint 
a preraffaelita igazodású gödöllői iskola, élén 
Körösfői-Kriesch Aladárral és Nagy Sándorral 
voltak a legjelentősebbek, de található szecessziós 
elem Gulácsy Lajos műveiben is, és pályája kez-
detén Vaszary János is festett szecessziós képeket.

Az építészet területén elsősorban Lechner 
Ödön (1845–1914) nevével kapcsolják össze. Ő 
a legismertebb, legnagyobb hatású szecessziós 
építészünk, egyúttal a stílus magyar irányzatának 
kezdeményezője, amelyet a magyar népi díszí-
tőművészetből és a Távol-Kelet ősi építészetéből 

gyúrt össze. Lechner az új stílust kezdettől fogva 
az általános építészeti forradalom természetes 
velejárójának tekintette: „Lechner Ödön szabadságot 

akart, felszabadulást a régi, holt formanyelvek kötött 

rendszerei, bilincsei és korlátozása alól, szabadságot, 

friss levegőt, igazságot és őszinteséget. S ami a legfon-

tosabb az építőművészetben: logikát!... Első gondolata, 

amelyet egybefűzött az építészet megreformálásának, 

korszerűvé tételének gondolatával, az volt, hogy az 

új formanyelv, amely az új anyagok, új szerkesztési 

módszerek, új alaprajzi megoldások nyomán szük-

ségszerűen ki kell hogy alakuljon, Magyarországon 

magyar legyen”.3 Lechner épületeit az 1890-es 
években már nem az ötvözés, saját és idegen (tör-
téneti) formák keverése, hanem a minden részletet 
átható, egységes formálás, azaz fokozatosan kiala-
kuló saját stílus jellemzi. Ezzel párhuzamos az a 
felismerés, hogy az az új, amit létrehozott, egyúttal 
egy már valami meglévőnek a folytatója: „Nos tehát, 

a magyar nemzeti stílus igenis megvan a magyar nép-

nél, mégpedig határozottan felismerhetően. A járatos 

szem hamar megtalálja jellegzetes vonásait. Abban a 

szűk körben, ahol a nép az ő kis szükségleteit elégíti 

ki, bámulatosan kifejlődött és meghatóan konzervá-

lódott e formanyelv mind a mai napig. Nekünk ezt 

a magyar népstílust meg kell tanulnunk, mint vala-

mely nyelvet… Ki kell találnunk szabályait, bele 

kell mélyednünk sajátos szellemébe, hogy majdan 

mint kultúremberek belevigyük e formák szellemét a 

mai kor nagyobb, fejlettebb, sőt monumentális építő 

feladataiba.”4  Nem volt ez elszigetelt jelenség a 
magyar szellemi élet területén. Ady Endre népből 
táplálkozó magyarsága, Bartók és Kodály zenei 
gyűjtései, Huszka József, Malonyai Dezső népmű-
vészetünket feltérképező munkássága azonos tőről 
fakadt a Lechnert követő fi atal építészeink népünk 
felé fordulásával.5

3  Jánszky Béla: Magyar formatörekvések története építészetünkben. Magyar Mérnök és Építész Egylet kiadás. Budapest 1927.

4  Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz. Művészet, 1906/1., 1-18. o.

5  Merényi Ferenc: A magyar építészet 1867-1967.  Műszaki Könykiadó. 59. o.



32 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM    2016. FEBRUÁR 

Lechner Ödön munkásságát az különbözteti 
meg a külföldi kortársak építészeti tevékenysé-
gétől, hogy a nemzeti építészet számára több, 
mint a hazafi as érzelem kimutatásának formája; 
eszköze volt a magyar nemzeti függetlenségért 
folytatott küzdelemben.6 Lechner Ödön hatása 
óriási volt, Követői egész Magyarországon 
akadtak. Közvetlenül együtt dolgozott Pártos 
Gyulával (akivel a társas viszonyuk 1896-ban 
megszűnik), Baumgarten Sándorral, Leitersdor-
fer (Lajta) Bélával, Komor Marcellel és Jakab 
Dezsővel, Sebestyén Artúrral, Kőrössy Alberttel, 
Vágó Józseff el. A Lechner-iskola a Felvidéktől a 
Bácskáig és Erdélyig számos nagyszerű középü-
letet hagyott maga után. 

Az építészek: 
Baumgarten Sándor és Herczeg 
Zsigmond7, a rákospalotai 
Niedermann-féle Idegszanatórium 
tervezői

A Széchenyi-telepi szanatórium tervezői a 
Lechner Ödön magyar szecessziós irányzatának 
követői voltak.

Baumgarten Sándor 1864-ben született 
Dunaföldváron, 1928-ban halt meg Budapesten. 
Építész oklevelét 1888-ban szerezte a Budapesti 
Műegyetemen. Steindl, Hauszmann és Weber 
Antal irodájában dolgozott. 1899-től Lechner 
Ödönnek biztosított helyet saját műtermében, itt 
készültek közös munkáik: a Postatakarékpénztár, 

az Áru- és Értéktőzsde és a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság pályázati tervei. Németországi, olasz-
országi és franciaországi tanulmányutakon járt.

Herczeg Zsigmond (1848-1914) 1886-ban 
kapta építőmesteri oklevelét Budapesten. Az 
1880-as években lett a kultuszminisztérium 
főmérnöke, ahonnan az országos oktatási intéz-
ményhálózat kialakítását irányította, illetve 
Baumgarten irodájának tervezői és vállalkozói 
tevékenységében vett részt. 

Ők ketten közösen a Magyar Kir. Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium megbízásából 1888 
és 1908 között a gyermeknevelési és oktatási 
intézmények országos hálózatát alakították 
ki, tervezték és művezették. Az egyedi tervek 
mellett kisdedóvó- és népiskola mintaterveket 
is kiadtak. Az épületek jelentős részén Lech-
ner Ödön stílusjegyeit alkalmazták. A közösen 
tervezett épületek jegyzékében 264 oktatási és 
nevelési intézmény (elemi iskolák, polgári isko-
lák, felső leányiskolák, kereskedelmi és felső 
kereskedelmi iskolák, bábaképzők, tanító- és 

6 Bakonyi Tibor – Kubinszky Mihály: Lechner Ödön. Corvina Kiadó. 1981. 47. o.

7 Gerle János – Kovács Attila – Makovecz imre: A századforduló magyar építészete – Szépirodalmi könyvkiadó –Bonex 1990. 30-32. o.

Baumgartner Sándor portréja  
KÖZLI: GERLE-KOVÁCS-MAKOVECZ: 

A SZÁZADFORDULÓ MAGYAR ÉPÍTÉSZETE 30. O.
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óvónőképzők, főgimnáziumok, főreáliskolák 
és csökkent képességűeket foglalkoztató intéz-
mények) és 17 templom található. Baumgarten 
emellett 47 épületet tervezett egyedül, köztük 18 
iskolát, főleg gimnáziumot.

Néhány adalék Baumgarten Sándor szemé-
lyiségéhez: „… íme egyetlenegy magyar építész, 

mennyit dolgozott, mennyit fáradt, mennyit küz-

dött, soha nem panaszkodva, soha nem megtörten, 

pedig kevés építésznek jutott osztályrészül annyi 

kellemetlenség, annyi gáncs, annyi megaláztatás, 

mint éppen neki, akinek mint pozitív alkotótehet-

ségnek köszönhet a magyar haza. … Még a békében 

tette előttem egyszer azt a kijelentést, hogy nincsen 

az országnak (Nagy Magyarországnak) olyan 

városa, faluja, ahol nem volna neki valami alkotása. 

… műveinek nagy részét nemcsak tervezte, hanem 

tényleg maga fel is építette. Tehát nemcsak mint ter-

vező-művezető építész tartja a rekordot, ha szabad 

így kifejeznem magamat, hanem mint vállalkozó is, 

mert alig van és volt e téren is, aki többet alkotott 

volna nálánál. … Egy műszaki, speciális építészi 

szaktanácsadó iroda lebegett a szeme előtt, olyanfor-

mán, mint ahogy ügyvédi tanácsadó irodák vannak, 

ahol a nagyközönség minden ügyes-bajos dologban 

felvilágosítást nyerhetne. … A lósportot nagyon 

szerette. Szép hátaslovakat tartott. Mikor aztán a 

háború után – melyet kezdettől fogva mint önkén-

tes huszárkapitány végigharcolt – nem volt keresete, 

négy fekete lovával temetési vállalatot nyitott. Min-

denesetre ez is az ő bámulatos üzleti józanságára 

példa, mely nagyon hiányzik a magyar emberekből. 

… Emlékezünk még, hogy a háború vége felé nem 

volt liszt az országban. Mit tett Baumgarten Sán-

dor? Felcsap malomtulajdonosnak. Nem sír, nem 

könyörög … hanem alkot és teremt.”8

A kórház: 
a Niedermann-féle Idegszanató-
rium tervei a Széchenyi telepre

1903-ban a Széchenyi telepen még nagyon 
kevés ház állt, az együttes a korabeli fényképek, 
képeslap tanúsága szerint szinte egy préri közepén 
állt. Az épületegyüttes terveiről „A rákospalotai 
elmebeteg-intézet” címmel maga Baumgarten 
Sándor ír a következőképpen az ÉPÍTŐ IPAR 
1903. augusztus 16-i számában:9 

„A telek középmértékben 190 méter széles és 370 

méter hosszú, tehát összesen 70.300 négyzetméter 

vagyis 19.500 négyszögöl kiterjedésű.

A telek jobb oldalára nők részére, bal oldalára 

pedig férfi ak részére szolgáló pavilonok terveztettek 

olyképpen, hogy az egyes pavilonok a telek határ-

vonalától átlag 32,50, egymástól 40-50 méternyi 

távolságra vannak elhelyezve. Ezek szerint a telek 

jobb oldalán fekszik 2 pavilon szociális, 2 pavilon 

Baumgarten Sándor és Herczeg Zsigmond közös 

munkái: Országos Vakok Intézete és Foglalkoztató 

Műhelye (Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 1899-1904); 

Erzsébet Nőiskola – ma Teleki Blanka Gimnázium 

(Budapest, Ajtósi Dürer sor 37. 1901-1902); Siket-

némák Intézete (Vác, 1901-1903); Református Wes-

selényi Kollégium (Zilah 1901-1903); Állami felsőbb 

leányiskola (Szeged, Tömörkény utca 1. 1902-1903); 

Niedermann Idegszanatórium (Budapest XV. Rákos-

palota, Széchenyi telep 1903); Állami felsőbb leányis-

kola (Máramarossziget); Állami polgári leányiskola (Be-

regszász); Elemi iskola (Budapest, IV. Attila u. 8-10.); 

Elemi iskola (Budapest, IV. Komját Aladár utca 40.); 

Állami polgári fi úiskola (Hatvan). 

8  Fábián Gáspár: Baumgarten Sándor. Építőipar-Építőművészet. 1928. 

9  ÉPÍTŐ IPAR Műszaki hetilap Huszonhetedik évfolyam 33-1388. szám Vasárnap, 1903. augusztus 16. A rákospalotai elmebeteg-in-

tézet. Tervezte Baumgarten Sándor építész. 210-211. o.
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inszociális és 1 pavilon ragadós vagy gümőkóros 

hölgybetegek részére; a telek bal oldalán az elrendezés 

ugyanilyen férfi betegek részére. A telek középvona-

lában van a mosó- és főzőkonyha épület, amelyhez 

csatlakozik a szociális betegek részére szolgáló közös 

ebédlő- és szórakoztató terem. A telek hátsó északke-

leti sarkán helyeztetett el a hullakamra, a ravatalozó 

és fertőtlenítőt tartalmazó tartalmazó épület és a jég-

verem. A telek hátsó délkeleti sarkában rendeztetett 

be a gazdasági udvar, amelyben az istállók, színek, 

ólak, kertészlakás, üvegház stb. lesznek. A tulajdon-

képpeni intézeti telekrészt a földmívelésre fönntartott 

telekrésztől elválasztó határvonal mögé terveztetett 

a gépház, amelyben a víz emelésére és az elektromos 

világítás előállítására szolgáló gépek helyeztettek el!

Az intézetet 4,00 méter magas befelé dűlő sűrű 

drótszövetű kerítés fogja határolni. Ugyanígy kerítés 

fogja be az inszociális betegek kertjeit.

Általánosan megjegyeztetik, hogy a férf iak 

részére tervezett pavilonok a nők részére tervezett 

pavilonokkal az alaprajzi elrendezés tekintetéből tel-

jesen egyezők és csupán abban különböznek, hogy az 

árnyékszékekben az urak részére piszoárok lesznek. 

a, Központi épület

Földszintjén elhelyezést nyert közös fogadócsar-

nok, amelyhez jobbról az igazgató orvos elő- és 

fogadószobája, az intézeti iroda és szertár csatlako-

zik, balról pedig feküsznek a másodorvos lakása, az 

intézeti gyógy- és műszertár. 

Az épület első emeletén van az intézet igazgató 

orvosának lakása.

b, Szociális pavilon

Ezen előrészen egy, hátsó részén pedig kéteme-

letes épületben elhelyezést nyert a földszinten két 

nagy nappali szoba, tíz lakószoba, egy fürdőszoba 

mélyített fürdőkádakkal és vízgyógyászati készüle-

tekkel, két árnyékszék helyiség és egy izoláló cella. A 

nappali szobák előtt pedig fekszik a 2,50 méter széles 

veranda. A veranda a kerttől 1,00 méter magas vas-

ráccsal van elválasztva. 

Az első emelet ugyanolyan beosztású, csakhogy a 

cella helyére teakonyha terveztetett. 

A második emeleten van a főápoló szobája, az 

ápolók közös szobája és egy ruhaszertár. 
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A pince a központi fűtés és a meleg víz előállítá-

sára fog berendeztetni. 

c, Inszociális pavilon

Ezen előrészen földszintes, hátsó részén emeletes 

épületben elhelyezést nyert a földszinten két nagy 

nappali szoba, melyek között a teakonyha fekszik, 

mindegyik nappali szobához csatlakozik 5-5 lakó-

szoba. Ezenfölül tartalmaz mélyített fürdőkáddal 

ellátott fürdőszobát vízgyógyászati készülékekkel, 

két klozettet és egy elkülönítő cellát. 

Az emeleten van az ápolók szobája és ruhaszertár, 

a pince pedig központi fűtés s a meleg víz előállítá-

sára fog berendeztetni. A földszinti nappali szobák 

előtt fekszik a födött és 2,50 méter széles veranda, 

amelyet a padlótól fölfelé 1,00 méter magas vasrács 

és e fölött egészen a födélig nyúló sodronyfonatú rács 

zár el a kerttől. 

d, Az akut ragadós és gümőkórosoknak szolgáló 

pavilon 

tartalmaz egy betegszobát, fürdőt, teakonyhát, 

klozettet és előteret. A betegszobákhoz csatlakozik egy 

fektető veranda.

e, A többi épület

Amelyekben betegek nem tartózkodnak, a fer-

tőtlenítőben Th ursfi eld-féle fertőtlenítő készülék fog 

felállíttatni, továbbá az mellett tervezett egyik szín 

tűzoltószerek elhelyezésére szolgál. 

Az összes épületek téglából falazva terveztettek. 

Az emeletsorok közötti födémek vasgerendák közötti 

porosz tégla boltból, vagy vasbetonszerűleg, az eme-

let és padlás közötti födém pedig borított gerendás 

vagy közbetolt gerendás szerkezettel létesíttetnek. Az 

egészséges fából készült hálószerkezetű szelemenes 

fedélszék első minőségű cseréppel fedetik be. 

A szociális pavilon eredeti 
homlokzatterve 
ÉPÍTŐ IPAR 1903. AUG. 16. P. 211.

A szociális pavilon földszinti és első emeleti alaprajza 
ÉPÍTŐ IPAR 1903. AUG. 16. P 216.
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A padozat burkolata, a fürdő, közlekedő, árnyék-

székterek, lépcsőnyugvóhelyek és veranda kivételével, 

hová granit-terazzo terveztetett, amerikai keményfa 

parkettpadló, a cellákban pedig ugyancsak amerikai 

keményfa aszfalt parketta lesz. 

A pavilonokban az összes falszögletek és élek ki és 

le lesznek kerekítve. 

A simán vakolt belső falfelületek olajfestékkel 

festetnek. A folyosók és lépcsők faltövében márvány-

lábazat alkalmaztatik. A lépcsők falazott orsófallal 

terveztettek. 

Az igazgatósági s a többi adminisztratív épü-

letben kályhafűtés, az egyes pavilonokban pedig 

decentralizált gőzfűtés terveztetik. A fűtőtestek meg-

felelő védő burkolattal ellátva a falmélyedésekben 

olyképpen fognak elhelyeztetni, hogy a fűtőtesteket 

elzáró rácsok a falsíkokkal egyik síkba essenek. 

Az akut ragadós betegek pavilonjai megfelelő védő 

köpennyel ellátott kályhákkal való fűtést nyernek. A 

betegszobák ablakokon át szellőztetnek, vagy pedig 

módosított Pick-féle szellőző készülékkel. 

Az elkülönítő cella szellőztetése akként oldatik 

meg, hogy a födém aljában vasráccsal biztosított sze-

lelő kürtő alkalmaztatik. A szellőző kürtő nyílása s 

csukása falba rejtett készülékkel a cella előfolyosójából 

történik.

Az egész telep külön e célra felállított gépek segítségé-

vel előállítandó elektromos világítási berendezést nyer.”

A tervező műleírását tanulmányozva megálla-
pítható, hogy az épületek elhelyezése és az egyes 
épületek alaprajza világosan tükrözi Niedermann 
Gyula haladó, humánus gondolatait az ideg- és 
elmebetegek gyógyításával kapcsolatosan (nap-
pali szobák, verandák). Az épületek szerkezetei 
korszerűek, a központi vízellátás modern, hiszen 
Pestújhely vezetékes vízellátása még évtizede-
kig nem megoldott. Az egyes épületek központi 
fűtése előremutató megoldás. A különböző funk-
cióknak megfelelő terek szellőztetését a tervező 
alaposan végig gondolta és az akkori idők legkor-
szerűbb megoldásait alkalmazta. 

10  ÉPÍTŐ IPAR Műszaki hetilap Huszonhetedik évfolyam 35-1390. szám. Vasárnap, 1903. augusztus 30., 221-223. és 227-229. o.

11  K. u. K. - Rövidítés németül. A „Kaiserlich und Königlich” kifejezés a korabeli közigazgatásban gyakori előtag volt. Jelentése:  „csá-

szári és királyi”.

12  Bakonyi Tibor – Kubinszky Mihály: Lechner Ödön. Corvina Kiadó. 1981. 180. oldal
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Az ÉPÍTŐ IPAR 35-1390. száma közli a 
tervezett együttes helyszínrajzát, az épületek 
homlokzatait, alaprajzait is.10 Az egyes épületek 
homlokzatai az akkori idők sematikus MÁV épít-
kezéseit idézik, ezt sokszor „K. u. K.”11 stílusként 
jellemzik. Ennek jellemzői: a téglakeretezésű 
ablakok, ajtók, lábazati tégla burkolat, a sarkok 
szintén téglaburkolatú hangsúlyozása közötti 
vakolt felületek. Ezzel szemben az együttes ter-
vei menetközben gyökeresen megváltoztak – mi 
ennek az oka? A valóságban egy ízig-vérig sze-
cessziós tömeg- és formaképzésű épületegyüttes 
épült meg! Mi történhetett? Egy kis nyomozásba 
kezdtünk…

A megoldás kulcsa maga Lechner Ödön, akinek 
Baumgarten Sándor 1899-től haláláig a műter-
mében helyet biztosított. Több művet közösen 
jegyeznek, közöttük szerepel szintén 1903-ból egy 
Római fürdőbe tervezett hetvenágyas szanató-
rium12. Minő véletlen! Lechner magyar szecessziós 
stílusa ekkorra már kiforrott, szinte kánonszerű, 
hatása Baumgarten Sándor és Herczeg Zsigmond 
Niedermann-Szanatórium terveire közvetlen és ez 
arra késztette a tervezőket, hogy újragondolják a 
terveiket és a Lechner-i stílushoz igazítsák.

A 11-es jelű épület hátsó homlokzatának 
emeleti része 
A SZERZŐ FELVÉTELE

Képes levelezőlap 
(KNÖPFMACHER KIADÁSA, BP., 1935) 

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE
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Az alaprajzok közel azonosak a korábbiakkal, 
a tömeg- és részletképzés viszont a szecesz-
szió minden ismérvét mutatják: lekerekített, 
puha sarkok (mennyire megegyezik a funkció 
és a forma a modern ideg- és elmegyógyászat 
Niedermann-i alapelveivel!), a tömegképzésben 
a drámai váltások, a középrizalit hangsúlyozá-
sával, a vakolt felületekben a változatos textúra 
alkalmazása, a nyílászárók hajlított, indaszerű 
osztásai, a szintén lekerekített sarkok és a puha, 
széles ívű keretezések. 

Baumgarten életművében a Rákospa-
lotai  Niedermann-féle Idegszanatórium 
terveinek véleményünk szerint nagy a jelen-
tősége. Az itt kipróbált tömegképzés későbbi 
épületeiben visszaköszön, különös tekintettel a 
Marosvásárhelyen épült református főgimnázium 
és internátus esetében. Itt ugyanazt a középrész 
fellépcsőző kiemelését látjuk, mint a rákospa-
lotai együttes épületeinél. Az igazgatási épület 
középrizalitjának ívelt középoromzata, benne a 
szív motívummal az egész együttes emblémája 
lehet, ugyancsak különleges szépségű a 14 jelű 
– eredetileg konyha-étteremnek épült – épület 
bejárati kapuzatának nagyvonalú és gazdag for-
maképzése.  

Máig minta értékű 
örökségünk: 
Műemléki épületek és műemléki 
környezet

Ez a szecessziós épületegyüttes betagozódik a 
szecesszió fő, Lechner fémjelezte áramába, viszont 
Magyarországon ez az egyetlen egészségügyi-, 
kórházi rendeltetésű együttese a stílusirányzat-
nak. Így a védettsége különösen indokolt. Az 
épületegyüttes egyik kiemelt pontján Baumgar-
ten Sándor emléktáblát érdemel!

2004. március 18-án négy magánszemély nyúj-
tott be kérelmet a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalhoz az Észak-pesti Kórház egyes épüle-
teinek és a terület egészének védetté nyilvánítása 
érdekében.

A beadvány alapján a 27/2005. (X. 7.) NKÖM 
rendelet műemlékké nyilvánította a kórház 
bejárati épületét (11. sz.), az egykori női és férfi  
„szociális” pavilonokat (10. és 6. sz.), az egykori 
konyhaépületet (14. sz.), az egykori női és férfi  
„inszociális” pavilonokat (15. és 16. sz.), az egy-
kori ravatalozó épületét (19. sz.) és a személyzeti 
házat (4. sz.) – ez utóbbi Bauhaus stílusú épü-
let. A rendelet műemléki környezetnek a teljes 
82285. hrsz-ú ingatlant határozta meg. Az immár 
2014 óta kizárólagos tulajdonos XV. kerületi 
Önkormányzat feladata az, hogy ennek a nagy 

Lechner Ödön néhány jelentősebb épülete: Ipar-

művészeti Múzeum (Pártos Gyulával közösen 

1893-1896, Budapest IX., Üllői út 33-37.), Föld-

tani Intézet (1897-1899 Budapest XIV., Stefánia 

út 14.), Postatakarékpénztár (Baumgarten Sán-

dorral 1901-1902, Budapest V., Hold utca - ma a 

Magyar Államkincstár épülete), Városháza, Kecs-

kemét (1893-1896 Kecskemét, Kossuth Lajos 

tér),  Szent László plébániatemplom (1893-1898 

Budapest-Kőbánya), Törley-mauzóleum (Buda-

pest), Szent Erzsébet templom, ún. Kék temp-

lom, Pozsony (1909-1913), Szent László Gim-

názium (1914-1915 Budapest, Kőrösi Csoma út 

28/32. Vágó József közreműködésével készült el 

az épület). 

A 11-es jelű épület hátsó 
homlokzat nagy ablaka

A SZERZŐ FELVÉTELE
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jelentőségű, de rendkívül rossz állapotú szecesz-
sziós épületegyüttesnek a műemléki tudományos 
dokumentációját készíttesse el és a műemléki 
rekonstrukciót hajtsa végre.

Feltehető a kérdés: van-e kisugárzása a 
Niedermann-féle Idegszanatórium szecessziós 
együttesének Rákospalota és Pestújhely épí-
tészetére? Közvetlen hatást nem fedezhetünk 
fel, egyszeri és megismételhetetlen az együttes. 
Viszont a hatása pl. a régi MÁV-telepre közvetett 
módon felfedezhető. A MÁV-telep épületei 6-8 
évvel későbbiek, az egyszerű, de hamisítatlan sze-
cessziós jellegű épületek elfogadtatását egészen 
biztosan megkönnyíthette a szomszédságukban 
lévő Niedermann-féle Idegszanatórium. Rákos-
palota és Pestújhely egyes családi házaiban és 
különösen egyes részletekben is megjelennek 
szecessziós jellegű elemek. 

További neves magyar, szecessziós stílus-

ban alkotó építészek: Jakab Dezső és Komor 

Marcell (Közigazgatási Palota és Kultúrpalota, 

Marosvásárhely, Szabadkai városháza, Dévai 

színház, Iparosotthon, Kecskemét); Kós Károly 

(Kós-ház, Miskolc, számos iskolaépület – pl. 

Városmajori iskola Györgyi Dénessel közösen, 

Wekerle-telep egyes épületei, Állatkert egyes 

épületei Zrumeczky Dezsővel közösen, Erdély-

ben számos épületet tervezett, iskolateremtő 

személyiség, utolsó polihisztor – író, drámaíró, 

grafi kus); Leitersdorfer (Lajta) Béla; Magyar Ede 

(Csiky Gergely Színház, Kaposvár); Marschalkó 

Béla; Márkus Géza (Cifrapalota, Kecskemét); 

Medgyaszay István (Veszprémi Színház); Mende 

Valér (Luther-palota, Kecskemét, Református 

Újkollégium, Kecskemét); Morbitzer Nándor 

és Vas József (Kiskunfélegyházi városháza); 

Quittner Zsigmond (Gresham-palota, Buda-

pest); Raichle J. Ferenc; Székely László; Vas 

Ferenc; Zrumeczky Dezső. 

Képes levelezőlap 
(TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALKALMAZOTTAK ORSZÁGOS SEGÍTŐEGYESÜLETÉNEK 

KIADÁSA, KARINGER NY., BP., ÉV NÉLKÜL) RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS 

ÚJPALOTA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE


