
60 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM   III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM    2017. NOVEMBER

Istvántelken a Károlyi István által 1875-ben 
életre hívott földműves- és kertésziskola meg-
szűnését követően a terület és az épületek ismét 
a Károlyiak kezébe kerültek. Károlyi István fi a, 
Sándor határozta el, hogy  menhelyet hoz létre a 
területen. Az új intézmény a Stephaneum nevet 
kapta, de írták Stefániumnak is (nem volt köze a 
Szent István Társulat szintén Stephaneum néven, 
Józsefvárosban működő nyomdájához, hiszen 
az istvántelki intézmény Károlyi Istvánról kapta 
nevét, a Stephaneum nyomda pedig Szent Ist-
ván királyunkról). A vélhetően Ybl Miklós által 
tervezett egyik gazdasági épületet Kőrösi Lajos 
istvántelki építőmester tervei szerint és kivite-
lezésében alakították át. Az intézményt – amit 
aggok menhelyének, és szegényháznak is nevez-
tek – elsősorban Rákospalota idős, elszegényedett 
lakóinak ápolására hozták létre.

Az épület 1905. szeptember 10-én lett kész1 és 
Chobot Ferenc rákospalotai prépost-plébános 
áldotta meg október 29-én1. Károlyi Sándor az 
intézmény igazgatását a Congrégation Hospitali-
ere des Caritas Sœurs des Pauvres (a Szegényeket 
Gondozó Kisnővérek Kongregációja) nevű francia 
rendre bízta. Az apácák elsősorban adománygyűj-
tésből tartották fenn magukat és az aggok házát, 
így Rákospalota község költségvetésétől függetle-
nítve látták el szociális tevékenységüket.

A Stephaneumban egy kápolna is épült, első 
lelkészeinek egyike Borsos János 1907-ben kez-
dett itt szolgálni2, 1911-től Vall Ferenc került 
a szegényházba, aki példátlanul hosszú időn át, 
1947-ig szolgált itt3. A környéken lakók is szívesen 
jártak ide istentiszteletekre – ekkor a közeli Claris-
seum még zárt kápolna volt a bentlakók számára. 

A Stephaneumot először 1912-ben bővítették 
Miakich Károly műépítész tervei alapján, ám 
ennek az átalakításnak a mértékéről nincs pontos 
információnk. Az első világháborúban ez az épü-
let is hadikórházzá vált, eredeti funkcióját csak a 
háború után kapta vissza.

1930-ban Rákospalota város képviselőtestülete 1749 
négyszögölnyi területet engedett át a menhelynek 
egy közeljövőben tervezett újabb bővítés érdekében. 
A döntés meghozatalakor szempont volt az is, hogy 
a Stephaneum befogadóképességének növelése évi 
16 ezer pengő megtakarítást jelent Rákospalotának4. 
Szegényháza ugyanis a városnak is volt, ami a régi, 
Kossuth utcai községházában – a mai „Tűtornyos 
templom” helyén – működött, és a Stephaneum 
bővítésével a város válláról vettek le terhet. 

Az 1932-es bővítés során – melyben statikus tervező-
ként részt vett László György is – lett emeletes 
az épület, és épült a román stílusú kápolna helyett 
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Értéktár

A kerületi értéktárba – az újpesti értéktár bizottsággal együttműködésben – még 
nyáron került be az istvántelki Stephaneum, a volt rákospalotai menház. Az épületről 
az 5. számunkban adtunk közre egy tanulmányt László György tollából, most 
egy összefoglalót olvashatnak erről a ma a IV. kerületben található, de korábban 
Rákospalotához tartozott intézményről.

1 Gróf Károlyi Sándor az elaggottakért – Pesti Napló 1905. november 9. 310. szám 8. o.
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egy neogótikus templom. Ez utóbbi ugyan később 
tönkrement5, de a férőhely növelés sikeresnek bizo-
nyult, hiszen negyvennel több idős embert tudtak 
befogadni. Ez az átépítés és bővítés Schmitterer 
Jenő mérnök nevéhez fűződik, aki a Károlyi család 
építkezésein többször is dolgozott már tervezőként.

Rákospalota 1940-ben felszámolta saját szegény-
házát, a gondozottakat a Stephaneumba köl-
töztették és az apácákkal kötött megállapodás 
alapján fizettek a rendnek a gondozásért. A 
világháború éveiben egyre nehezebb volt a gon-
dozottak ellátásának megszervezése, 1945-ben 
pedig, amikor a szovjet hadsereg igénybevette az 
újpesti Károlyi Kórházat, az ott ápolt betegeket is 
a Stephaneumba költöztették. Ekkortól az intéz-
mény fenntartását már a két város – Rákospalota 
és Újpest – közösen végezte.

A Károlyi Kórház mintegy másfél évig működött az 
Istvántelki úti Stephaneumban, ahonnan a bekövet-
kező politikai változások következtében időközben 
az apácarendnek távoznia kellett. 1950-ben létrejött 

Nagy-Budapest, Újpest és Rákospalota is a fővá-
ros része lett, ekkor került át Istvántelek egésze a 
IV. kerülethez. Érdekes változás volt, hogy a város-
rész utcáinak házszámozását ekkor megfordították, 
mivel a sajátos rákospalotai házszámozási rendszer-
ben fordítva mentek a házszámok Újpesthez képest, 
s hogy ez ne okozzon zavart, a IV. kerületihez 
igazították Istvántelek házszámait. Az istvántelki 
Stephaneum épülete tehát ma a IV. Istvántelki út 
19. szám alatt található, 1950 előtti címe azonban 
Istvántelki út 52. volt6.

A fővárosi szociálpolitika átszervezése miatt 
a szeretetház intézménye megszűnt, és egy 
fegyveres testület foglalta el az épületet, amely 
1958-ig birtokolta a Stephaneumot. Időköz-
ben a templomot lebontották, csak az emeletes 
központi szárny maradt meg. 1958-ban az épület 
a Chinoinhoz került, amely raktárként használta. 
Ma is a Chinoin tulajdonában van, tulajdon-
képpen szépen felújítva, de üresen, kihasználat-
lanul. 2015 óta a védett újpesti épületek közé 
tartozik a Stephaneum.

5 Cs. Kiss Éva: Egyidős a millenniummal - Népszabadság LVI. évfolyam 81. szám, 1998. április 6. 38. o.

6 Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1932. XXX. évfolyam 47. szám 1932. november 24. 610. o.: „A  Stephaneum Aggok 

Menhelye adománygyűjtési engedélyének meghosszabbítása. „

Stephaneum – aggok menhelye. Korabeli képeslap


