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Ybl Miklós kevésbé ismert, kissé elfeledett 
alkotásai közé tartozik a Clarisseum, és azon belül 
a Szent István király plébániatemplom. Az Ist-
vántelek városrészben található intézmény eredeti 
funkcióját – a gyermekek védelmét, oktatását – a 
mai napig megőrizte.

Rákospalota intézetei között pedagógiatörté-
neti szempontból országosan is figyelemreméltó 
szerepet töltött be az ún. Clarisseum. A Károlyi 
Sándorné Kornis Klára vezetésével alakult Első 
Budapesti Gyermekmenhely Egylet pártfogolt-
jai számára intézetben kívánt iskoláztatást és 
szakképesítést biztosítani. Károlyi Sándor erre a 
célra 134 kat. holdat ajándékozott az egyletnek, 
amely egy hatosztályú elemi fiú népiskolával 
összekötött hatéves kertészképző felállítását 
határozta el.

Az építkezés 1882-ben 100.000 frt-os költség-
vetéssel indult. 10.000 frt-tal a közoktatásügyi, 
25.000 frt-tal a földművelésügyi minisztérium 
járult hozzá. Az egylet 25.000 frt-ot gyűjtött, a 
többit kölcsönként vette fel. A főépület 1884-ben 
készült el, 1888. június 5-én pedig felavatták a 
kitűnően felszerelt egész épületkomplexumot. 

A ma plébániatemplomként ismert középső 
traktus akkor még csak a menhely kápolnája-
ként működött. Fakeretes oltárképét, mely azt 
a pillanatot ábrázolja, mikor István király Szűz 
Máriának ajánlja Magyarországot, 1885-ben 
alkotta Kestler József, ám erre különös módon csak 
egy 1968-ban történt felújítás során derült fény, 
mikor a festő neve láthatóvá vált. A régi Kest-
ler-féle oltárkép mögött egy nagyobb, vászonra 
festett kép látható, mely az 1930-as évek végén 
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Értéktár

2017. június 29-én tartottuk a kerületi értéktár bizottságának aktuális ülését, 
melyre meghívtuk a szomszédos IV. kerület értéktár bizottságának tagjait is. 
A „szomszédolás” apropója az volt, hogy léteznek olyan „értékek” – épületek, 
közösségi helyek, egyházi-, ipari létesítmények stb., amelyek alapításkor Rákos-
palotához tartoztak, de mára Újpest területén találhatók. Természetesen régen 
felmerült a helyi bizottság tagjaiban, hogy a települési értéktárban helyük lenne 
ezeknek az elemeknek, de a jó szomszédsági viszony érdekében egyeztetés nél-
kül nem is szavaztunk rólunk.
A fent említett ülésen megállapodtunk abban, hogy kölcsönösen tiszteletben 
tartjuk a múlt emlékeit, épületeit, történeteit, azokat a személyeket, akik Rákos-
palota vagy Újpest mindennapjainak meghatározói voltak egykoron, és mindkét 
település életében fontos szerepet töltöttek be.  Így most már bővíthetjük helyi 
Értéktárunkat olyan nevezetes épületekkel, mint pl. a Clarisseum, ami megépíté-
sekor Rákospalotához, 1950-től azonban a IV. kerülethez tartozik.
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került a falra. Maga a kápolna 
román stílusú, s szerény utóda az 
1879-ben felszentelt Bakáts téri 
Assisi Szent Ferenc plébániatemp-
lomnak, mely szintén Ybl Miklós 
tervei alapján épült.

A 60 gyerekre tervezett elemi iskola tananyaga 
állami tanterven alapult; de a három felsőosztály-
ban kertészeti előismeretekkel és rajzzal bővültek az 
ismeretek. Az 1-3. osztályt apáca-tanítónő tanította, 
minthogy a 6-9 évesek gondozásán kívül az egész 
háztartást a paulai Szent Vincéről nevezett szerzetes-
nőkre bízták. A 4-6. osztályosokkal férfi foglalkozott. 
Az elemi iskola elvégzése után a gyerekek Rothberg 
Gusztáv Párizsból meghívott főkertész gyakorlati 
irányítása alatt tanultak kertészetet. A képző vezeté-
sével pedig a 48-as honvédtisztből lett papot, Novák 
Lajost bízták meg.

Az épületben bognár-, kerékgyártó-, kovács-, 
esztergályos-, asztalos-, szabó-, cipészműhelyt is 
létrehoztak. Ez a szakiskola a maga korában és 
nemében páratlan volt Magyarországon. ,,Az itt 
található üvegágyak, gőzzel melegített hajtatók 
egész sorozatai, a vasszerkezetű, kettős üvegezésű 
és boltos tetejű legújabb francia díszes üvegházak, 
a különböző formákra nevelhető és nevelt apró 
gyümölcsfák százai", Keszthelytől Kassáig szál-
lított primőrök a legnagyobb elismerésre tették 
méltóvá. Az intézet 1903-ban szűnt meg, mert 
állami gyermekmenhelyek létesültek, és ezért a 
fenntartó egyesülete kimondta feloszlatását. 

Károlyi Sándor az épületet a kerttel együtt 
visszavásárolta, és 1904-ben katolikus leányne-
velő intézetté alakította át „Csongrád megye jobb 

módú gazdáinak róm. kath. vallású lányai szá-
mára, amely kerülte „a műveltség miniden luxusát 
... hogy képzettségük a megyebeli jobb gazdák 
műveltségi fokát jelentékenyebb mérvben túl ne 
haladja, hogy így beilleszkedhessenek s jól érez-
zék magukat azon körben, melyben élniük kell". 
A gazdasági ismétlő népiskola tárgyait tanították 
itt. Később öt tanerős elemi iskolává alakult át, 
300 tanulóval. A Károlyi  család 1911 júliusában 
megszüntette a Clarisseumot. 

1903-ban (más források szerint 1914-ben) vette 
fel az intézmény a Clarisseum nevet az egyik ala-
pító, Kornis Klára, illetve az ő védőszentjének, Szent 
Klárának tiszteletére. A Clarisseum sem kerülhette 
el azoknak a nagy befogadóképességű épületeknek 
a sorsát, melyek az I. világháború idején már álltak: 
1914-ben hadikórház lett belőle. Gyakorlatilag az 
1920-as évekig tartott, míg a háború utóhatásait 
az intézmény kiheverte, s ekkorra már a Károlyiak 
alapította egylet sem működött.

1923 végén az Országos Katolikus Patronage 
Egylet gyermekvédelmi célokra bérelte ki az épü-
letet, majd 1924-ben a szaléziánus Don Bosco 
szerzeteseknek adta át, akik itt rendezték be állami 
támogatással 4. magyarországi intézetüket. Antal 
János igazgatósága alatt 85 bentlakó növendék-
kel – züllésnek kitett gyerekekkel – indult meg a 
munka, akik részben iskolába jártak, részben ipari 
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képzésben részesültek. Számuk 1928-ig 140-re 
nőtt. Ebben az időben is fontos szempont volt, 
hogy a gyerekeknek szakmát adjanak, a szer-
zetesrend több mesterséget is oktatott, melyek 
közül a nyomdaipari volt a legkiemelkedőbb.  
A Don Bosco Nyomda és Kiadó (Clarisseum Nyomda 
néven is) Rákospalota legismertebb nyomdái-
nak egyikeként működött 1927 és 1948 között 
– elsősorban vallási művek kiadásával, nyomtatá-
sával foglalkoztak. Maga a nyomdaüzem nem a 
Clarisseumban, hanem Rákospalotán egy Fő úti 
épületben működött. 

Az internátus jelentős törekvése volt, hogy 
szombat délután és vasárnap összegyűjtsék, 
foglalkoztassák Rákospalota-Újpest erkölcsileg 
veszélyeztetett fiatalkorúait. A gyermekeket von-
zotta is a felszerelt játéktér, színpad, zenekar, 
ezermesterműhely, az intézményes kirándulások, 
a Szív gárda, a cserkészcsapat, a Don Bosco kör, 
az osztogatott uzsonnák. Proletár gyermekek 
tömegei kerültek hatásuk alá, akiknek világnézeti 
fejlődését, magatartását igyekeztek befolyásolni.

A II. világháború idején járt le a Károlyi csa-
láddal kötött bérleti szerződésük, s felmerült 
a megvásárlás lehetősége. Végül a Magánal-
kalmazottak Biztosító Intézete vette meg a 
komplexumot, tőlük bérelték tovább a szaléziak. 

A világháború végét követően 
megpróbálták rendezni a tulaj-
donjogokat, 1946-48-ig tartott 
az egyezkedés, majd peres útra 
terelték a vitát. 1948 augusztu-
sában azonban a szerzetesrendet 
feloszlatták, a nevelőintézetet álla-
mosították. 1948. október 25-én a 

kápolnát plébániatemplommá nyilvánították, a 
következő év első napján  vette fel – az oltárkép 
alapján – a Szent István király plébániatemplom 
nevet, s lett első plébánosa Bánhidai János. 

1953-ban nyílt a ma Kornis Klára Gyermek- 
otthon és Szakiskola néven működő nevelőotthon 
(előtte Bányai Júlia nevelőotthon volt), ahol 14-24 
év közötti – köztük speciális ellátást igénylő szenve-
délybeteg – lányoknak nyújt ellátást és ad szakmát. 

1974-ben az Újpestet Rákospalotával össze-
kötő felüljáró építésekor a Clarisseum előtti 
kert javarészét elvették, a ma is látható hatalmas 
betonfalat ekkor építették. A falnak kettős funk-
ciója van: egyfelől elválasztja a nevelőotthont az 
utcától és a templomtól, másfelől az egyébként 
dombtetőn álló épület elmozdulását hivatott 
megakadályozni, tulajdonképpen támfalként 
szolgál. A nevelőotthon és a plébániatemplom 
ma már jelentősen elkülönül, míg a templom az 
istentiszteletek idején nyitott a közönség előtt, a 
nevelőotthon teljesen zárt, az az épületszárny nem 
látogatható. Külön bejárati épületet is emeltek a 
templom és az egyik szárnyépület találkozásánál.  

2011-ben a templom épületét felújították, mely-
nek költségét zömmel a IV. kerületi önkormányzat 
állta, de az érsekség és a hívek is vállaltak áldozatot.

Forrás:
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