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ABSZTRAKT

_KÜLÖNLEGES SZEREPET TÖLTENEK BE ÉLETÜNKBEN. 
IDEÁLIS ESETBEN KÉTSZER “VENNÉNK IGÉNYBE” 
SZOLGÁLTATÁSAIKAT, ÉLETÜNK LEGELEJÉN ÉS 
LEGVÉGÉN

EZ ABSZURD!  HISZEN

_KÖZÉPÜLETEK, A SZÓ LEGHUMÁNUSABB ÉRTELMÉBEN,
SŐT!

_A LEGNAGYOBB ÉS LEGKÖLTSÉGESEBB KÖZÉPÜLETEK,
MIVEL

_AZ ORVOSTUDOMÁNY ÉS A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK 
LEGÚJABB EREDMÉNYEIT ÖTVÖZŐ 
ORVOSTECHNOLÓGIA BEFOGADÓ HELYEI.

KÓRHÁZAT TERVEZNI KÜLÖNLEGES DOLOG, A RENDELTETÉSÉBE VALÓ SZEMÉLYES 
BELEÉLÉS AZ ÉLET TELJES PARABOLÁJÁT ÉRINTI.

EZ FELEMELŐ!

Úgy érzem, ezt meg kell osztani, hogy más is megérezze és elinduljon a sok tanulást igénylő, 
de végtelenül izgalmas és tartalmas úton.

A kórházak helye több irányból megközelíthető...

A gyógyítás igénye és tudománya egyidős az emberiséggel. Az embert többek között az 
emeli  a természet többi  teremtménye fölé, hogy a kezdetektől fogva törekszik és - többnyire 
képes a rendellenes állapotok helyreállítására. A test és lélek vonatkozásában előálló 
abnormális jelenségek elhárítása - vagy annak kísérlete, a gyógyítás mesterségének és 
tudományának tárgya.

A tevékenység fontosságának megfelelően a gyógyítás helyének megválasztását, a 
körülményeinek megteremtését különleges gondosság és alaposság jellemzi a kezdetektől  
fogva mind a mai  napig, bár a figyelembe vett tényezők a kor előrehaladásával jelentősen 
megváltoztak. Dolgozatom ennek az izgalmas és kimeríthetetlen kutatási témának a pillanatnyi 
eredményeit összegzi.

Az értekezésben megfogalmazott tézisek a hely megválasztásának körülményeivel, a 
helyfoglalással kapcsolatos építészeti döntésekkel, illetve ezek közvetlen következményeivel 
foglalkoznak, úgy mint a társadalmi  beágyazódás feltételei, a példamutatás, a térformálás 
jelentősége, végül pedig megosztom az épített örökséggel kapcsolatos tervezői dilemmáimat. 
A megfogalmazott gondolatok két forrásból erednek, egyrészt az 1985-ben megkezdett 
tanulmányaim és kutatásaim eredményeiből, másrészt a gyakorlati  kórháztervezésben eltöltött 
három évtized tapasztalataiból és tanulságaiból.
A dolgozat fontos pillére a téma történeti áttekintése, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó 
tipológiai rendszerezés, amit a mellékletek között dokumentáltam.
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Tézisek 

A hely mint helyszín szerepe

Első tézis
Egy középület, de különösen kórház esetében a helykijelölés egy felelős politikai 
döntés, amit az építészet minden eszközével támogat - komplex érzékenységével a tér 
és idő teljes keresztmetszetében, valamint részletes vizsgálatokra alapozott kreatív 
javaslataival. 

Az idő összefoglaló fogalma alatt a mai kultúrális, technológiai, szociális és szabályozási 
elemeket értem, a teljes keresztmetszete alatt pedig az örökségek elemzésének és 
megőrzésének feladatát, illetve a jelenkor elemeinek jövőbeni változásaira való felkészülést.

A magyarországi gyakorlatban kórházak tervezésénél  ritkán nyílik lehetőség a helyválasztásra, 
a legtöbbször az már adottság, pedig a döntés felelőssége nagy, mivel  az ideális helykijelölés 
önmagában nem elégséges, de nélkülözhetetlenül szükséges feltétele a későbbi sikeres 
beágyazódásnak, a társadalmi elfogadásnak.

A rövid történeti  ismertetésből is kiderül, hogy a helykijelölés általában egy közösségi, 
társadalmi döntés eredménye, ami a múltban nagy mértékben támaszkodott a tapasztalatokra, 
például a még tudatosan fel nem ismert keresztfertőzések veszélyére, valamint a logisztikai 
előnyökre. Utóbbiak között a legfontosabb a víz jelenléte, illetve a megközelíthetőség feltételei, 
a kiterjedt szállítási feladatok végrehajthatósága. Az újkortól  kezdve ezeket a szempontokat 
fokozatosan a tudatos várostervezés olvasztotta magába, de emelett az egyéb gazdasági, 
politikai tényezők egyre meghatározóbb szerepet játszottak - és méginkább játszanak ma.

A kijelölt helyek lehetnek:
- területi szövetben - ritkán lakott körzetekben (Finnország, Ausztrália, Mauritánia)
- városi szövetben - sűrűn lakott területen
- köztes területeken - ú.n. “nem-helyeken” (non-lieu)

A kijelölt funkcionális helyeket elsősorban demográfiai, szociológiai, mortalitási szempontoknak 
kell(ene) meghatároznia,

- földrajzi , domborzati, geofizikai, hidrológiai,
- politikai - ellátásszervezési, társadalompolitikai,
- infrastrukturális - közlekedési, közmű ellátottsági,
- városépítészeti - övezeti, városszerkezeti, városképi,
- fenntarthatósági - HR, energia, orvosszakmai finanszírozási

érvek figyelembevételével.

Ma az ellátórendszer alsó rétegei mind lakóhelyhez kötöttek, így szükségszerűen a 
településszerkezet részévé válnak. Elhelyezkedésüket elsősorban szociálpolitikai és 
városrendezési szempontok határozzák meg, amelyek gyakran egymásnak is ellent mondanak. 

Tipikusan ötvenes évekbeli  példa az Újpesti Szakrendelő  a kertváros közepén, ami a népi 
demokrácia szociális érzékenységét és hatalmát hirdetve emelkedik a kertváros klasszikus 
polgárházai fölé. Kiss Ferenc épülete azonban időtlen építészeti  értékeket hordoz, amely 
megbirkózott ezzel a városképi “merénylettel” és sikeresen ágyazódott be környezetébe. A 
városfejlesztési politika fintora, hogy a hetvenes évek végén az épület határkővé vált a 
szomszédos háztömbök felét letarolva felhúzott lakótelep és a megmaradt kertvárosrész 
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között. Szinte szimbólikus, hogy az utcának azon felén áll, amelyik a kerület régi arculatát 
őrzi - szemben az otromba új struktúrával.

Az általános ellátást biztosító kórházak alapvetően városi intézmények, amit elsősorban nagy 
lakossági  forgalmuk indokol. A betegbiztonság szempontjából fontos gyors elérhetőség 
azonban egyre kevésbé biztosítható a mai  túlzsúfolt városi szövetben, ezért ebből a 
szempontból felértékelődnek az ú.n. “nem helyek”, sőt egyre több, a szó szerint zöld mezőre 
telepített új  kórház is. A nagy létszámú személyzet a szubközponti elhelyezkedést részesíti 
előnyben, amennyiben a városi  tömegközlekedés megfelelően fejlett, de hasonlóan népszerűvé 
váltak a külterületi, ám teljes szociális infrastruktúrát maguk köré vonzó, új  egészségügyi 
campusok is. A látogatóforgalom jelentősége az utóbbi  években erősen csökken, 
párhuzamosan az átlagos ápolási  idő rövidülésével. A legtöbb új  kórházban lehetőség van egy 
családtag elhelyezésére is az 1+1 ágyas betegszobákban, amivel egyre többen élnek is, hiszen 
az 1-2 nap benntartózkodás minden szempontból  előnyös “áldozat”. Esetükben a legfontosabb 
szempont a kellő számú, biztonságos parkolók rendelkezésre állása.

A logisztikai szállítások módja is átalakult, a “stratégiai” készlet felhalmozás helyét folyamatosan 
átvette a “just-in-time” ellátás, ami  nagyságrendekkel  sűrűbb forgalmat eredményez, többnyire 
az intézményeket láncszerűen felfűző látogató rendszerben.

Ha a fenti szempontokat összegezzük, akkor hasonló eredményre jutunk, mint ókori vagy 
középkori elődeink, noha a döntést meghatározó feltételek teljesen eltérőek voltak a maiaktól.

Az aktuális Egészséges Budapest Program célja az utóbbi 30 évben reménytelenül  elavult 
fővárosi  kórház struktúra megújítása új szakmapolitikai elvek mentén. Lényege egy képesség 
alapú hierarchikus rendszer kiépítése, csúcsán az akut egészségügyi ellátás teljes spektrumát 
nyújtó centrumokkal, amelyek “szuperkórház” néven híresültek el a médiában.

Szakértőként résztvehettem a szóba jöhető helyszínek vizsgálatában, amelynek során részletes 
szempontrendszer alapján vizsgáltunk több területet, és tettük meg ajánlásainkat minden 
szakmai területet képviselő - szociológius, várostervező, közlekedési, ellátásszervező, 
orvosszakmai, gazdasági, környezetvédelmi, ingatlanfejlesztési, energetikus és építész 
szakemberek bevonásával. 

Az elemzésekből  és széles körű szakmai vitákból kiderült, hogy ideális hely nem létezik, egy 
optimális döntést a szükséges kompromisszumok helyes mérlegelésével lehet(ne) meghozni.   
A döntéseket azonban politikusok hozzák olyan különleges szempontok alapján, amelyek csak 
az átláthatatlan érdekek mentén veszik figyelembe a szakmai megállapításokat.

A kutatások során azt is megtapasztaltam, hogy ez egyátalán nem újkeletű viselkedés, például 
a -későbbiekben ismertetésre kerülő - chicagoi  Michael Reese Hospital  példájához hasonló, de 
mégis inkább egy meghasonlott várospolitikai stratégia sajátos magyarországi követésének 
tekinthető a hazánkban utoljára épült, zöldmezős, nagy, komplex egészségügyi létesítmény, a 
Dél-pesti Jahn Ferenc Kórház. Helykijelölését egyértelműen a politikai szempontok 
befolyásolták, a  döntés pedig szocialista városfejlesztési ambíciók és paranoid nemzetvédelmi 
elvek mentén született, hiszen a helyszín - ami szintén egy “nem-hely” - minden egyéb 
szempontból előnytelen, az előbb 820 ágyasra tervezett (1964-es tervpályázat), majd 
véglgesen 1260 ágyasra épült területi, súlyponti  kórház számára. Az uralkodó szélirány a város 
felől hordja a szennyezet levegőt, a terület alig megtalálhatóan elzárt a város és a kerület külső 
peremén, rosszak a közlekedési viszonyai és mindezek által az elfogadottsága, megítélése, 
azaz beágyazódottsága is. Apró, de jellemzően morbid bizonyíték erre az intézmény közösségi 
“beceneve”: a “déltepsi”...

A mestermunkámnak választott Szent Imre Kórház tervezésekor nagy érdeklődéssel kutattam a 
gyógyító hely történetét, mert a puszta érdeklődésen felül, szükségesnek tartottam feltárni  a 
jelenlegi állapothoz vezető beépítési lépéseket és körülményeket. Tervezési  feladatom 
értelemszerűen nem terjedt ki a helyválasztásra, azonban az előzmények ismerete sokat 
segített a bővítés során meghozott, helyfoglalást jelentő építészeti  döntéseimben. Az elmúlt 
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évtizedekben a környezet gyökeresen megváltozott, az egykori Sósfürdőből  egyetlen épület 
sem maradt fenn, az utolsó félbemaradt építmény alagsori  torzója pedig mára látványosan 
idegen elemmé vált az új  településszerkezetben. Egyedül néhány öreg fa idézte vissza az 
egykori kellemes hangulatot. Az egyenkénti növény-egészségügyi felmérést követően, az új 
épületek elhelyezését a megtartható egyedek megőrzésének rendeltük alá, ezáltal  biztosítva a 
gyógyító természeti környezet folytonosságát a történelmileg gyógyító helyen. A mestermunka 
részletesebb ismertetése az 5.2 fejezetben olvasható tovább.

A gyógyító hely fogalmával is foglalkozik Christine Nickl-Weller és Hans Nickl, a híres elméleti 
és gyakorlati szakember házaspár a Healing Architecture című könyvében. Ebben olvastam egy 
fejezetet Milica Topalovič  tollából, amely a “beteg” város gyógyításának lehetőségeit elemzi  és 
írása sok tekintetben összecseng a humán gyógyító intézmények helykijelölési  kérdéseivel 
kapcsolatos gondolataimmal. 1

1982-ben Dénes Ágnes, az Egyesült Államokban élő művész provokatív módon búzával  ültetett 
be egy kéthektáros üres területet Manhattan szívében, amikor megbízást kapott annak művészi 
revitalizálására. A sajátos public  art fellépésével egyszerre hívta fel a figyelmet a városi  terek 
értékére, a globális ökológiai és a helyi szociális érzékenység fontosságára.

Függetlenül a Búzamező-Konfrontáció végső, fájdalmasan racionális sorsától  (helyén luxus 
felhőkarcoló épült...), tanulságai az építészeti helykijelölés felelősségéről mélyen 
elgondolkoztató. A kórházak a beteg emberek gyógyítására hivatottak, minden funkciójuk ezt a 
célt szolgálja, ám mint építmény óriási környezeti lábnyommal  rendelkezik, ami nem megfelelő 
elhelyezkedése és viselkedése folytán éppen abban a közegben tehet fiziológiás kárt, ahol a 
lakosság egészségben tartása lenne a feladata. 

Ahogy a Manhattanben learatott gabona jelképesen eljutott a világ éhezőihez, építészként 
ekkora perspektívában kell globális felelősséggel gondolkoznunk a középületek közül 
kiemelkedő környezeti  kihatású kórházak tervezésekor - már a helykijelölés első pillanatától 
kezdve, mivel a középületek között a kórház

- generálja a legintenzívebb állandó forgalmat (7/7 - 24/24),

- a legnagyobb stratégiai intézmény (minden körülmények között működnie kell),

- a legmagasabb közreműködő/kliens aránnyal rendelkezik,

- fajlagosan a legnagyobb energia felhasználó,

- a legtöbb veszélyes és kommunális hulladékot bocsátja ki és

- a fajlagosan legmagasabb beruházási és fenntartási költségigényű intézmény,

- mérete városrész léptékű is lehet,

- és nem utolsó sorban - a legtöbb emberi itt jön a világra és itt távozik belőle...

“The world is sick” írta Le Corbusier lakonikusan 1967-ben, a várostervezésről  szóló 
állásfoglalásában. 2

Kórháztervezőként azonban reménykedem, hogy a helykijelölési döntéseket ugyanolyan 
átfogóan felelős magatartás jellemzi majd mindig, mint ahogy építészként közelítünk egy 
tervezési  feladathoz, tanult és tanított reflexeiknek megfelelően, különösen, ha az a feladat 
annyira összetett mint egy egészségügyi létesítmény. 
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A helyfoglalás jelentősége

Második tézis
A helyfoglalás a környezet szempontjából a legfontosabb építészeti feladat, amelyben 
érvényesülnie kell a hely, a kor és a kultúra minden összetevőjének. A három fő elem 
sorrendje változó, de a kórházak esetében kor szerepe kiemelkedik közülük, mivel a 
helyfoglalás egyben a működést alapvetően meghatározó tömeg és térrendszer 
megválasztását is jelenti - az aktuális szakmai paradigmák függvényében.

Amíg a helykijelölésben az építész szerepe közreműködő jellegű, addig a helyfoglalás 
egyértelműen építészeti  feladat és a végeredmény sikere szempontjából döntő jelentőséggel 
bír. A helyfoglalás meghatározása alapvetően koncepcionális, részletes elemző munkákra és 
tanulmányokra épülő tervezési feladat.

Az elemzések ki  kell  hogy térjenek a helyszín fizikai, geometriai  és történeti  vizsgálatára, a 
funkciók benchmark kutatásaira és szociális, környezeti  (építészeti, közlekedési), természeti, 
megvalósíthatósági (jogi, pénzügyi), valamint ökológiai hatástanulmányaira.

Ebben a tervfázisban öltenek testet az új paradigmák, amelyek sikerük esetén hosszabb időre 
meghatározhatják a kórháztervezési elveket Így indult a strukturált rendszer elterjedése 
Skandináviából, a magkórház ötlete Hollandiából, vagy legújabban a klinikai épületek általános 
funkcionális szintbeli tagozódása.

Ha a legutóbbi száz év példáit tekintjük, akkor látható, hogy amíg az orvostudomány, valamint 
vele párhuzamosan az orvostechnológia fejlődése folymatos és a részletek irányába tartó, 
lineáris tendenciát mutat, addig az építészeti megoldásokra kifejezetten jellemző a csapongó 
útkeresés - ami leginkább a többirányú megfelelési kényszer következménye. A 
paradigmaváltások térben és időben is eltérőek, az egyes országok kuturális és gazdasági 
erejének függvényében.

Magyarországon, hosszú idő után először nyílik lehetőség új “zöldmezős” kórház tervezésére, 
így érdemes áttekinteni az aktuális nemzetközi gyakorlatot.

Dánia: mint a kórházépítészetben folyamatosan élen járó ország, most is határozott állápontot 
fogalmaz meg a kórházak jövőjéről. Egy nagyszabású nemzeti  program keretében 
intézményeik felét bezárják, a megmaradókat pedig vagy teljes átalakításnak és bővítésnek 
vetik alá, vagy - ha az előzetes részletes elemzések alapján ez nem hozna optimális 
végeredményt, akkor újat építenek helyette. A végeredmények sok tekintetben nagyon 
hasonlóak, pedig központi állami előírás egyedül  az egyágyas betegszobák kötelező 
alkalmazására vonatkozik. Az új épületegyüttesek kiterjedtsége, vízszintes hálózatszerűsége és 
függőleges elrendezése viszonylag egységes képet mutat. A hatalmas méretek miatt a 
korábban megszokott harmónikus kép megszűnt, az épület-léptéket felváltotta a városrész 
léptéke. Ebben a tekintetben arculatuk hasonló a korai pavilonos kórházakéhoz, azonban az 
intenzív logisztika miatt szükséges tömbösítés következtében a campus jelleg sem alakulhat ki 
bennük. Ezek a jellemzők számos építészeti  kérdőjelet eredményeznek (például a lépték, 
tájékozódás, vagy városkép), de mégis kisebb jelentőségűnek tekintik őket, mint a szakmai 
koncentrációból eredő gazdasági, szervezési és üzemeltetési előnyöket. Az új  kórházakat 
építészetileg nehéz kategorizálni  a rendszerüket illetően, holott a 90-es évekig három modern 
alaptípus úttörő épülete volt meghatározó az országban. Az 1970-ben épült Herlev kórháza 
még a Breitfuss rendszert követi, de a szomszédos koppenhágai kerületben, Hvidovre-ban 
ugyanakkor már a forradalmian új “csiga-kórház” tömege jelent meg. A harmadik, szintén úttörő, 
korszerűnek tekintett strukturált - akáclevélhez hasonlóan, tengelyes, szárnyalt rendszer pedig 
szintén Dániából terjedt el  a nyolcvanas évektől kezdődően. A maiakat legtöbb esetben ezek 
bővítéseként, vagy kevert formában tevezték. 
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Az új  dániai  példák között a legtisztább rendszerű, a svájci  Herzog & de Meuron által 
Nordsjaelland kórháznak tervezett zárt szalag tömeg - amely eddig leginkább a cégközpontokra 
volt jellemző forma.

Ausztria: a bécsi  AKH monumentális káosza mindörökre intő példaként áll  a beruházók és 
tervezők előtt egyaránt. A főváros kórházi  intrastruktúrájának átalakítása jelenleg is folyik, 
sokkal radikálisabb módon mint Budapesten. Az északi területen épülő KH-Nord tér és tömeg 
felépítése hasonlít a strukturált rendszerű  dán mintákéra, de méretében visszafogottabb, 
racionálisabb - amivel azonban építészeti megjelenése és igényessége kevéssé tart lépést. 

A történeti épületek bővítésére jó példa az AKH Linz esete, ahol  a KUK időkből származó 
épületeket szerkezetig visszabontva állították helyre, de a technológiailag igényes funkciókat 
egy teljesen új - szintén strukturált jellegű bővítményben helyezték el.

Mindkét esetben a helyfoglalás vízszintesen, csáposan kitölti a rendelkezésre álló területet, de 
nem tör 4-5 szintnél magasabbra.

Az innsbrucki Kinderzentrum egy belvárosi szövetbe kellett hogy illeszkedjen, mivel  a régi 
Egyetemi Klinika bővítményeként készült. Helyfoglalásával a “város a városban” elvet követték 
a tervezők, ahol az új tömeg “főutcája” összeköti a környező épületeket, a funkciók pedig 
lineáris rendben, párhuzamosan követik az alakzatot. A városrendező elv prioritását sikerült 
jelentősebb funkcionális megalkuvások nélkül  érvényesíteni, az épületen belüli  tájékozódás 
pedig kifejezetten könnyű, ami egy gyermekklinika esetében különösen fontos.

Klagenfurtban az egykori helykijelölés előrelátó módon gondoskodott a későbbi  bővítésekhez 
szükséges területekről, így a 2010-ben elkészült - 145.000 m2 alapterületű új kórház 
tervezésekor szabadon választhattak a tér és tömegrendszerek között. A város építészeti 
léptéke, valamint a folyóparti szép környezet miatt a döntés a strukturált rendszerre esett, kettő-
három emeletes magassággal.

Spanyolország: az utóbbi  években itt is a teljesen új  kórházak építését részesítik előnyben a 
régiek fejlesztésével  szemben. Helyfoglalás tekintetében követik a korszerű nemzetközi 
trendeket, így mind a strukturált, mind a “csiga” elrendezés megtalálható, az elismert spanyol 
építészet által megfogalmazott minőségben.

A klimatikus viszonyok miatt a spanyol  kórházak kifelé kevésbé nyitottak az északi példákhoz 
képest. A kiterjedt árnyékolásnak köszönhetően a homlokzatok egységesebbek, ipari jellegűek, 
a humánus építészeti megoldások inkább a belső térkapcsolatokban, a természetes fényhez 
való kifinomult viszonyokban fedezhetők fel.

A leírtakat alátámasztó példa, a tipikus “nem helyen”, Madrid egyik elővárosában, Mostolesben 
létesített Rey Juan Carlos Kórház helyfoglalása ötvözi az ipari építészet racionális 
monumentalitását és a szállodaépítészet nagyvonalú anyaghasználatát.

Az Ibiza szigetén épült Can Misses Kórház a strukturált rendszer tiszta példája, ami fő 
tengelyével nekifut a meglévő régi tömbkórháznak. Számomra azért érdekes, mert a képlete 
megegyezik az általunk korábban a kaposvári  Északi  Tömbnél követett megoldásunkkal, azzal 
az óriási különbséggel, hogy a környezet az arculattal vagy a léptékkel szemben itt semmiféle 
elvárást sem támasztott.

A városközpontban épült példák egyikének tervezője Rafael  Moneo. A Maternidad O’Donnel 
anya és gyermekközpont viselkedése kényszerűen befelé forduló, nem tud megnyílni a zsúfolt 
és zajos madridi belváros felé, ezért terei szűk átriumok köré szerveződnek.

Az áttekintett példák mindegyikének közös jellemzője a belső közlekedési és logisztikai 
rendszer tömeg- és térmeghatározó szerepe, ami  a nagy kiterjedésben és legfeljebb 3-6 szint 
magasságú házakban ölt testet. A nagy épület lábnyomot további hatalmas út és parkoló 
infrastruktúra veszi  körül, így a mai modern kórházak területigénye már bőven meghaladja az 
egykori pavilonos rendszerűekét is, emiatt a városhatáron belüli elhelyezésük egyre nehezebb 
feladat.
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A beágyazódás feltételei

Harmadik tézis
Egy kórház esetén a beágyazódás sikere a társadalmi elfogadás (civic identity), amely 
elsősorban a jó helyfoglaláson - azaz tömeg és térrendszer választáson, valamint az 
építészeti megoldások minőségén alapul. Mindezek a kórházépületben, mint komplex 
építészeti alkotásban testesülnek meg leginkább, egyesítve a humánus szemléletet a 
rendszerelvű technológiai és logisztikai követelményekkel.

Az egészségügy minden modern társadalom egyik legfontosabb szolgáltatása, ami  a politikai 
rendszerrel való megelégedettséget leginkább képes befolyásolni, ugyanakkor az 
infrastruktúrája költséges, nagy humán erőforrás igényű és nehezen fenntartható. Az 
egészségügyi épületek között a kórházak jelentik a zászlóshajókat, amelyek minőségén áll  vagy 
bukik az ágazat sikere, és ez nagymértékben függ az épített környezet minőségén - így az 
építész felelőssége messze túlmutat egy általános épületkritikai megmérettetésen.

A politikai  és városépítészeti szempontok azonosulásának jó példája a már idézett chicago-i 
Michael Reese Hospital, amit egy lezüllött területre terveztek, hogy a slum helyén az új  kórház, 
mint egy vezérhajó vonzza magához a fejlesztési ingatlantőkét a kerület felvirágoztatására 
(1960-67.). Az új funkciónak és a Walter Gropius által  is jegyzett épületeknek köszönhetően a 
létesítmény sikeresen beágyazódott, a jellemzően “nem-hely” (non lieu), pedig végre identitást 
nyert és be tudott kapcsolódni a metropolis szövetébe. Egy kórház rövid élettartamára mutat rá 
sorsának legutóbbi fordulata, amikor éles vita kezdődött megtartásáról  vagy lebontásáról a 
város 2016-os olimpiai  pályázata kapcsán. A megtartás melletti egyik komoly érv Gropius 
munkásságának védelméről szólt, holott ma már a több épületből álló campus egyátalán nem 
nevezhető korszerűnek. 3

A budapesti  Szent Imre Kórház gyors beágyazódása is hasonló történelmi előzményen alapult. 
Ahogy a mestermunkát bemutató 5.2. fejezetben olvasható, a kórház helyén feltalált sósvíz 
forrás köré kiépült Erzsébet Sósfürdő egész Kelenföld benépesülését és városrésszé fejlődését 
segítette elő. A lakótelep ormótlan, az örökségre érzéketlen léptéke miatt a terület mára 
elveszítette központi jellegét, a XIX századi, nagyvonalú városrendezési  elképzelésekből 
semmi sem valósult meg, de véleményem szerint az intézmény töretlen népszerüségének, jó 
beágyazódásának egyik oka a gyógyító helyként számontartott múltja.

A képlet fordítva is igaz tud lenni. A 4.1. fejezetben az Újpesti Szakrendelőről  már leírt történetet 
érdemes kiegészíteni  azzal a személyes tapasztalattal, hogy még az ottani lakótelep építése 
előtt, messze a házak fölé magasodó tömeg, oda nem illő méretével is sikeresen tudott 
beilleszkedni a környezetébe. Ennek titka részben a funkciójában, részben az építészeti 
minőségében rejlett, holott helyválasztása erőszakos, helyfoglalása pedig egyenesen 
városépítészeti  non-sense-nek tekinthető. Emlékszem, hogy kisgyerekként milyen nagy 
élvezettel csúszkáltunk le nap mint nap a szabálytalanul meredek rámpákon, korlátokon és már 
akkor mennyire tetszettek a ház építőkockára emlékeztető tömegei, geometrikus, szabályos 
homlokzatai. Mi ez, ha nem sikeres beágyazódás?

Másik saját tapasztalatom a Kaposi  Mór Oktatókórház műtéti  tömbjével kapcsolatos, ahol a 
nyolcvanas években az “előirányzott” kivitelezési  technológia miatt egy idegen léptékű, kívül 
belül egyaránt barátságtalan épület keletkezett. A nem tudatosan tervezett pavilonos 
elrendezésű kórházban voltak ugyan sokkal rosszabb adottságú és állapotú, házak, mégis a 
műtéti tömb volt mindenkinek a szemében a szálka, a kritikák célpontja. Amikor elnyertem a 
lehetőséget a rekonstrukcióját megtervezni, rádöbbentem, hogy a külső megjelenésének 
elfogadtatásához nem sok eszköz maradt a kezemben, a túlméretezett tömegek oldására, 
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egyedül a város jellemző  színeiből  összeállított festést sikerült elérnem, amit a belső terek erős 
színezésével  egészítettem ki. A funkcionális javításokon túl  az új  anyaghasználat és a színek 
együtt határozottan megváltoztatták az épület megítélését, azaz 30 év elteltével  sikerült végre 
valamennyire beágyazódnia a városba és magába a kórházi infrastruktúrába is.

Eddig csak a nagy egészségügyi  intézményekről esett szó a dolgozatban, pedig az alapellátás 
családiház léptékű létesítményeinek vizsgálatából  is sok tanulság szűrhető le. Az európai 
hagyományok egységesek abban, hogy a háziorvosi rendelők általában a lakóterületek 
szövetébe ágyazódnak bele, annak ugyanolyan elemei mint egy kis bolt, fodrászat, vagy 
cukrászda. Faluhelyen az orvos háza egy a sokból, csak olyan apró külső jelek különböztetik 
meg a szomszédaitól  mint a kötelező világító tábla és a megkettőzött bejárat. Gyerekkoromra 
visszaemlékezve, nagyszüleim vasi falujában két autó volt, a tsz elnöknek és az orvosnak, ami 
szintén egy jel volt. A rendszerváltást követően a falvak szövetében burjánzások indultak meg 
és mára eltűntek az apró, de biztos jelek, sőt nagyon sok helyen az orvosházak is, a rendelővel 
együtt. A kórházak esetében kimutatott koncentráció igénye az alapsejteket is utolérte és ma 
már ezek is intézményként foglalnak helyet a településeken, aminek természetesen elsősorban 
gazdaságossági okai vannak, a drága műszerek egy közösségben jobban kihasználhatók, 
egyszerűbb egymás helyettesítése és a várakozó betegek bizalma is nagyobb egy “komoly” 
rendelő felé. Az új léptéket azonban nehezebb beilleszteni a település hagyományos szövetébe, 
ráadásul a nagy parkolóhely igény egy komoly foghíjat eredményez a környezetében. 
Tapasztalatom szerint a kis egységek társadalmi beágyazódása kevésbé múlik az építészeti 
minőségen mint a szolgáltatásén.

Biatorbágy magyar őslakosságú részére, Biára tervezhettünk egy alapellátó egységet, amely 
talán megvalósul a közeljövőben. Sokat tépelődtünk a tömegképzésen, hogy kifelé vagy befelé 
forduló legyen. Ekkora léptékben nincs emelet, mindent a földszinten kell  megoldani. Végül  is 
felvállaltuk a falu beépítésétől  idegen, intim belső udvaros megoldást, hiszen a rendelőegyüttes 
középület, még ha a léptéke nem is éri el egy iskola vagy községháza méretét.

Ennél jóval nagyobb méretű és jelentőségű Paks Városi Rendelőintézete, amely két ütemben 
épült, azonos tervezők - Klenk Csaba és Kern Andrea terveiből a település szélén, szinte a 
mezőre. A helyválasztást egy újonnan fúrt termálkút is erősítette, ez táplálja gyógyvízzel a 
balneológiai részleget. Ha egy térképre nézünk, akkor látható, hogy Dunaújváros és Szekszárd 
között Paks az egyetlen város, de kórháza csak az előző kettőnek van. Az atomerőmű  bővítése 
a város infrastruktúráját is növekedésre készteti, ezáltal hamarosan a harmadik ütemmel  is 
kiegészülő egészségközpont lassan városközponttá fejlődik - immáron a harmadikká a 
település történetében. Ebben az esetben ez az eredmény nagyrészt a példamutató építészeti 
minőségnek is köszönhető, a megkérdőjelezhetetlen beágyazódás erős gravitációja további 
közintézményeket vonz magához, az új  városrendezési tervek szerint magát az új  városházát is 
mellé építik és az egykori mező belvárossá válik. Hogy ennek milyen hatása lesz a régi 
városközpontra, lehetséges-e egy ekkora városban a funkciók szerinti többközpontúság 
(egészségügy, kereskedelem, hivatalok - vs. kultúra, oktaás és vallás), ezt majd az idő dönti el.
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A példamutatás jelentősége

Negyedik tézis
A kórházaknak a társadalomban betöltött szerepe, szellemi és anyagi koncentrációja, 
fizikai mérete, valamint a helyi és globális környezetre gyakorolt hatása miatt 
etalonként kell viselkednie a társadalmi infrastruktúrában. Ez jelentős jövőbe 
tekintést, kutatómunkát és innovációs kihívást jelent építészetileg is.

A kórházak működése és sikere alapvetően függ a bennük telepített orvostechnológiai 
berendezések színvonalától, ezért az intézmények a beszerzéseikkel igyekeznek lépést tartani 
a tudomány fejlődésével. Az egészségügyi technológia - cinikus módon, a fegyvertechnológia 
után - a második leginnovatívabb fejlesztési terület, amelyben a bionikától kezdve az IT-n 
keresztül  a nukleáris tudományágakig minden terület szerepet játszik. A technológiai innováció 
azonban önmagában csak egy korszerű kutatóintézetet eredményezne, egy humán kórháznak 
viszont - mint kiemelt középületnek, minden tekintetben etalonként kell megjelennie.

Építészeti  vonatkozásban már a helyválasztás és helyfoglalás kapcsán is említésre került az 
épített környezetre gyakorolt hatásának jelentősége, amit részben a társadalmi 
berendezkedésben betöltött szerepének, részben méretének, forgalmának, árának és nem 
utolsó sorban megjelenésének köszönhet. Egy gyárakkal  nem rendelkező városban általában a 
kórházé a legnagyobb épület, ahol  előbb utóbb mindenki megfordul. Nagyrészt a tervezők 
felelőssége ezt a kiemelt szerepet felvállalva példamutató, innovatív és humánus megoldásokat 
együtt alkalmazni az épületeken. Alapvető követelmény a funkcionális rend, a tisztaság 
(tisztíthatóság), a biztonság, a gazdaságosság (optimális méretek és tartósság, rugalmasság), 
a globális környezettudatosság (anyaghasználat, alacsony emisszió és energiafelhasználás), 
valamint a humánus építészeti környezet (esztétikusan, szolidárisan érzékenyen).

Az építészettörténetben és a kortárs művek között több ikonikus kórházépület pozitív hatása is 
kimutatható épített környezetének minőségi fejlődésében:
- a Tenon féle fésüs pavilonos rendszer számos campus telepítés archetípusává vált,
- Korb Flóris és Giergl Kálmán klinika épületei  Budapesten és Kolozsváron is követett etalonnak 

bizonyultak,
- Alvar Aalto Tüdőszanatóriuma Paimio landmark jelképe lett és a részletekig ható tervezői 

figyelem mintapéldánya, Aalto első saját tervezésű bútoraival, berendezéseivel,
- C.F. Møller és Kay Fisker egyetemi és kórházépületei Aarhusból kiindulóan, a dán, sőt a teljes 

klasszikus modern skandináv építészetet reprezentálják - úttörőként,

- Farkasdy Zoltán Dunaújvárosi Kórháza a város építészetének szocialista realizmusból való 
kitörését jelentette,

- az osloi  Akershus Egyetemi Kórház Norvégiában (C.F. Møller Iroda) több építészeti  innovációs 
díj által az ország egyik legelőremutatóbb épülete.

- a Herzog & de Meuron iroda által tervezett baseli Rehabilitációs Központ természetes 
anyaghasználatával bizonyítja, hogy azokkal is magas szinten biztosíthatók a higiénés 
követelmények, miközben a súlyosan sérült embereket megnyugtató környezet veszi körül.

- Francis Kéré és Fabrizio Carola Afrikába tervezett épületei a fejletlen országokban 
alkalmazható és fenntartható utakat mutatja meg, a helyi  hagyományokra, illetve 
képességekre alapozott építészeti megoldásaival és ezzel talán a legtöbbet teszi  a 
kórházépítészet globális küldetésében.

Mivel magam is erősen érintett vagyok az ilyen helyekről, kulturákból érkező hallgatók 
képzésében, így különösen fontosnak tartom a tudás alapú, szolidáris építészeti viselkedés 
elsajátítását, a tervezési helyszíntől független, globálisan felelős látásmódot és építészeti 
döntéseink következményeinek bemutatását, részletes kielemzését.
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Az építészeti térformálás következményei

Ötödik tézis
Egy új  kórház építészeti minőségét funkcionális értelemben szellemi nyitottsága és 
térbeli rugalmassága határozza meg, amit végeredményben középületi megjelenése, 
viselkedése tesz teljessé. 

Mottó: A “korszerű  kórházépület csak keret - burok - váz - szerkezet lehet” (Farkasdy Z. 
1969.)

Közismert tény a kórházakról, hogy az orvostechnológia folyamatos fejlődése következtében 
állandóak a belső változások, átalakítási igények. Különösen a diagnosztikai területek avulása 
jóval gyorsabb a középületek átlagához képest, amit a választott térstruktúrával építészetileg 
követni kell. A térbeli rugalmasság részben a helyfoglaláskor, a tömeg és térrendszer 
megválasztásával, részben a szerkezeti rend tervezésekor a fesztávok, a belmagasságok és 
teherbírás meghatározásával  dől  el. A rugalmassági igények a különböző funkcionális 
területeken erősen eltérőek. Az említett diagnosztikánál a legmagasabb, a viszonylag állandó 
hotel esetében a legalacsonyabb, ennek megfelelően az optimális szerkezeti  méretek is 
változóak, ami viszont a terek függőleges összerendezését nehezítik meg.

A legkorszerűbbnek tartott strukturált rendszer legnagyobb előnye a többirányú, rugalmas 
bővíthetősége. Kellő teleknagyság esetén a főtengelyre szinte tetszőleges számú új szárny 
fűzhető fel. Az egymással szemben elhelyezett, 2-3 emeletes szárnyakba telepített funkciók 
általában egymással összefügggőek és azonos térigényűek, így a méretrend meghatározása az 
elsődleges rendeltetésnek megfelelően optimális lehet.

A “csiga” típus már kissé merevebb szerkesztésű, ráadásul a “hátán” hordozott hotel szárnyak 
terhei  miatt a szerkezeti  fesztávok növelhetősége is jóval  kötöttebb. A legújabb nyugat-európai 
példákban az alsó, diagnosztikai, terápiás és középületi funkciókat tartalmazó szintek és a felső 
- keskenyebb traktusú hotel emeletek között egy gépészeti  teret alakítanak ki, ami az épület 
teljes kontúrjára kiterjed. A luxusnak tűnő megoldás ára megtérül  az egyszerűbb és olcsóbb 
üzemeltetésben, ráadásul ez a szint felhasználható a teljes épületet összekötő logisztikai 
útvonal hálózat számára is.

A klasszikus tömbkórházak elterjedésének végét leginkább a bővíthetetlenségük eredményezte. 
A magas épületben már a különböző funkciók eltérő térigényeinek kielégítése is nehéz feladat 
volt, az általában szűk telkek miatt a vízszintes irányú terjeszkedés azonban teljesen lehetetlen.

A Kútvölgyi  Klinikai  Tömb fejlesztési  terveinek készítésekor magam is szembesültem ezekkel a 
korlátokkal, pedig az épület térszerkesztése racionális és nagyvonalú, de mégis kötött - 
ráadásul mindez kilenc  egymásra épülő szinten. Csak egyetlen példa a megkötendő súlyos 
kompromisszumokra, hogy az orvosszakma által ma már elvárt központi  műtőblokkot nem lehet 
kialakítani, mert eredetileg szintenkét két-két műtővel számoltak egymás fölött és ennek 
megfelelően méretezték a szárnyak szélességét. A hotel esetében a betegszobák 
komfortosítása ágyveszteséggel  megoldható, ez a gyógyítás mai  trendjével amúgy is egybevág, 
azaz csökken a kórházban fekvés ideje és nő a járóbeteg ellátás szerepe.

A régi  struktúrában kimutatott logisztikai hátrányok ugyanakkor hirtelen előnnyé változnak 
rendkívüli  esetekben, például járványok idején, vagy az egyre gyakrabban felbukkanó és 
jelenleg kezelhetetlen rezisztens kórokozók által  okozott nozokomiális fertőzések 
előfordulásakor, tehát egy elavultnak tűnő  térrendszer is fontos alkotóeleme maradhat egy 
korszerű egészégügyi hálózatnak. 
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A megörökölt elemek dilemmája

Hatodik tézis
A kórházakban a történeti, történelmi előzmények, téri adottságok ugyan 
megnehezítik a helyfoglalásban a mai korszerű rendszerek alkalmazását, de helyes 
építészeti döntések esetén, jó beágyazódottságukkal gyorsabb és tartósabb 
elfogadást érhetnek el.

Az építészek és beruházók örök dilemmája, hogy a “régit megtartani, átalakítani, vagy újat 
építeni?”

Kórházak esetében a kérdés eldöntése általában politikai üggyé válik, hiszen az egészségügy 
választási  tényező, egy megszokott intézményhez irracionális módon tud ragaszkodni a 
lakosság - legyen az bármilyen rossz állapotú. Aktuális példa erre a Szent János Kórház 
Budapesten, ill. több, szakmailag fenntarthatatlan kisvárosi kórház. Ehhez még hozzáadódik a 
kiterjedt infrastrukturális beágyazódottság is, ami nem csupán gazdasági kihatású.

A nyugat-európai  országokban a kérdést pragmatikusan, leginkább gazdasági számítások 
alapján döntik el  - mindig az optimális végeredményt szem előtt tartva - ez alól csak néhány 
jelentős műemlék esetében tekintenek el (pl. AKH Linz, Frederiksberg Koppenhága, Sant Pau, 
Barcelona).

Építészeti  szempontból  a probléma nem kórházspecifikus, de vannak olyan elemek, amelyek 
más épülettípusban nem érintettek. Ezek közé tartoznak műszaki-fizikai, mikrobiológiai, 
gazdasági, jogi és pszichés tényezők - részletesebben lásd a függelék 7.2. alatt.

A funkciók különböző követelményeinek teljesítése, az elvárt térbeli  rugalmasság megoldása a 
régi - különösen műemléki épületekben szinte lehetetlen feladat, ugyanakkor a használók - a 
betegek - érzelmi kapcsolata olyan erős, ami már a helyhez kötődő gyógyító tényezőnek  
tekinthető (pl. stressz oldásnak). A személyzet részéről  személyesen megtapasztalt hasonló 
ragaszkodás eredményezte a margitszigeti panorámával létrehozott sebészeti műtőt.

Lényeges megítélési tényező a meglévő épület kora. A tapasztalatok alapján, a százéves, vagy 
még idősebb épületek bontása szinte biztosan általános ellenkezést vált ki - építészeti értéktől 
függetlenül, míg az 1970-es évek után - többnyire előregyártott technológiával készült épületek 
megtartásáért ritkán indul kampány - ott indokolt esetben néha az építésznek kell küzdenie a 
rejtett érték megtartásáért. Saját élményem, küzdelmem - és végül  sikerem az Újpesti 
Szakrendelő ikonikus épületének megmentése a járóbeteg ellátás számára 2013-ban. 

A meglévő épületekhez újjal való kapcsolódás, kórházak esetében általában logisztikai  és 
közlekedési problémákat vet fel, aminek leginkább az üzemeltetésben és a tájékozódásban 
(way finding) jelentkeznek hátrányos következményei. Funkció szempontjából a régi  épületek 
tereinek felhasználhatósága jelent tervezési kihívást, a kötött szerkezeti rendszer, a meglévő 
homlokzati  nyíláskiosztás, a nagy belmagasság, a szerkezetek tűzállósága és még számtalan 
kisebb technikai részlet miatt.

Adott régi  épület átalakítása, térbeli növelése a magyar kórházak esetében napi gyakorlatnak 
számít, magam is több ilyen beruházás tervezője lehettem. Számomra a “hozott anyag” 
technikai kötöttségeit minden esetben ellensúlyozta egyfajta tisztelet az épület felé, amely 
évtizedeken át képes volt ellátni feladatát és az avult környezetben is az ott meggyógyított 
emberekre tudtam gondolni leginkább.

Az első megvalósulttervezési feladatom a Kaposi Mór Megyei Kórház Belgyógyászati 
Pavilonjának rekonstrukciója volt. A teljes felújításon túl függőlegesen és vízszintesen is 
bővíteni  kellett az épületet - az eredeti  méret kétszeresére. Valószínűleg sok összetevője van 
annak a ténynek, hogy a 24 éve elkészült ház a mai napig alig “öregedett” - különösen a később 
épült új épületek gyors leromlásával összehasonlítva és a betegek is ezt az épületet kedvelik 
legjobban (amennyire egy kórházat kedvelni lehet...). 
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Tapasztalatom szerint a hosszú ápolási idejű, krónikus betegeket befogadó intézmények esetén 
különösen előnyös a patinás környezet - elsősorban érzelmi megközelítésből  adódóan. Mivel az 
ilyen jellegű intézmények elsősorban idős betegeket fogadnak, az összefüggés nem szorul 
magyarázatra. Természetesen a patina alatt nem a lepusztult és elhanyagolt állapotokat kell 
érteni, amivel sajnos ma a legtöbb helyen találkozunk Budapesten.

Jó példaként említhető, hogy a Bécsben végrehajtott egészségügyi infrastruktúra reform egyik 
fontos eleme volt a régi épületek megőrzése a krónikus ellátás számára, természetesen gondos 
felújítást követően. 

Másik véglet a dán példa, ahol a krónikus ellátást teljesen megszüntették, a régi épületeket más 
célra hasznosítják, a betegeket hazaküldik és kiterjedt professzionális házigondozással 
otthonaikban ápolják. Ezt a döntést gazdasági  számítások alapján hozták meg, orvosi és 
szociológiai szempontból erős kritikák érik. Magyarországon ennek a rendszernek a bevezetése 
az általános szociális viszonyok és életkörülmények miatt elképzelhetetlen, a mi feladatunk a 
megörökölt épített környezet minél gondosabb átformálása a mai igényeknek megfelelően.

A többször idézett Egészséges Budapest Program egyik célja az elavult és nehezen 
fenntartható épületektől való “megszabadulás”. Két nagy fővárosi kórházunk is még a 
klasszikus pavilon rendszerben épült a 20. század előestéjén, a Szent István a pesti  oldalon, 
sík terepen, a Szent János Budán a Városmajor feletti  domboldalon. A szakértői vizsgálatok és 
korábbi, sikeresnek nem mondható tervpályázatok bebizonyították, hogy a pavilonok 
megtartása akkora kötöttséget jelent egy korszerű kórházüzem számára, ami nem vállalható fel 
egy országos jelentőségű reform során. A Szt János Kórház esetében felmerült a részleges 
vagy teljes bezárás gondolata is, de ennek legkisebb hírére is olyan mértékű tiltakozás indult 
meg a társadalom minden rétegéből, hogy a politika meghátrált és - diplomatikusan fogalmazva 
- az építészek “gondjára bízta” a lehetetlen feladat megoldását. 

A jelenség a dolgozatban tárgyalt több fogalommal is összefüggésbe hozható. A Szt. János 
Kórház helye ma már legfeljebb szanatóriumként fogadható el, de akkor is csak úgy, ha egyedül 
a zöld környezetet vesszük gyógyító tényezőnek, hiszen a város már annyira körbenőtte, hogy 
sem levegőminősége, sem zajkomfortja nem nevezhető egészségesnek. 

Helyfoglalása a szabályosan elrendezett pavilonos rendszerrel a lejtős terepen 
“gyógyíthatatlan”, különösen, ha figyelembe vesszük műemléki  védettségét. Az épületek 
szerkezeti  kialakítása nem engedi meg a funkciók mai  igények szerinti elhelyezését, a fedett 
kapcsolatok hiánya pedig az üzemeltetést lehetetleníti el egy akut ellátást nyújtó, korszerű 
kórház számára. Betegmozgatást nem igénylő, krónikus ellátás befogadására alkalmassá 
tehetők az épületek, de a geometriai adottságok miatt gazdaságos működtetésük így is 
lehetetlen vállalkozás lenne. A kérdés az, hogy egy társadalom, illetve a politika “mit vállal  be” 
egy ilyen patinás épületállomány esetében. 

Itt merül fel a beágyazódás kérdése, amit a társadalmi  ragaszkodás megmutat, de ugyanakkor 
a mindennapos kritikák azt is jelzik, hogy ez a beágyazódás minden racionális alapot nélkülöz, 
kizárólag a megszokás talajában gyökerezik, de abban jó mélyen. Bármilyen politikai  döntés is 
születik, mint építészeti  feladat egészen különleges megközelítést igényel a leendő tervezők 
részéről.
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Szent Imre Egyetemi Oktatókórház  - a választott mestermunka

Dél-Buda egyetlen kórháza a Tétényi út mentén azok közé tartozik, amelyek egy hagyományos 
gyógyító helyen létesültek. A területén található gyógyforrás régóta ismert és kedvelt volt, 
feltalálása pedig regénybe illő. A Budapesten egyedülálló keserűsós víz források egy csoportot 
alkotnak a környéken, amelyek a Sas hegy alatti, kelenföldi lapályon érnek a felszín közelébe.

Egy XIX. század végi  leírás megkapóan mutatja be a helyet: “A telep elég szerencsés fekvésű; 
dél, nyugat és éjszak felől  – a budafoki  magaslatoktól a Gellért-hegyig – jól  mívelt, szelídebb 
emelkedésű hegyek környezik, csak éjszakkelet és kelet felől vész el  a látás a síkság 
végtelenében.” 4

“Egészen mellette semmiféle nagyobb lakott terület; egy parkozott tanya a határ közepében, a 
régebben boráról oly híres Sas-hegy előtt.”5

Mattoni féle Erzsébet 
Sósfürdő fürdőépülete
Ybl Miklós_1881.
lebontották

A legnagyobb forrás a jelenlegi kórház telkén elhelyezkedő mélyedésben egy tavat képezett, 
amely körül  már két évvel  a felfedezése után, 1855-ben egyszerű fürdőstégek és pavilonok 
épültek. A későbbiekben fürdőház, vendéglő, 70 szobás gyógyszálló, palackozó üzem és a 
személyzet számára lakóépületek emelkedtek ki magyar, majd olasz tulajdonosok beruházásai 
révén. A központi  épület tervezését Ybl Miklósra bízták, aki  “svájci stílusban” alkotta meg 1868-
ban átadott művét. A környezetet díszes parkkal tették vonzóvá, ami jótékonyan hatott a 
gyógyító hely további  kiteljesedésére. A hely jelentőségét mutatja, hogy Újbuda első 
városrendezési  tervén a teljes településszerkezetet a fürdő  köré tervezték a Dunától a 
vasútvonalakig terjedően. A terület hirtelen felértékelődésének köszönhetően alakult ki a 
kelenföldi villanegyed, sőt az ide vezető villamosjárat is. Ekkor úgy nézett ki, hogy a természet 
adományát jól kihasználó gyógyító hely egy új település kialakulásának magjává válhat.

Mivel a gyógyfürdő teljes mértékben üzleti  alapon működött, így fejlődését, sőt létét is a 
gazdasági környezet határozta meg kizárólagosan. Ennek következtében előbb a kelenföldi 
iparosítás káros hatásai, majd a nagy világgazdasági válság fékezték le, illetve állították meg a 
terület felvirágzását, pedig a hely gyógyító potenciálja alkalmassá tehette volna egy 
Karlsbadhoz, Marienbadhoz hasonló gyógyközponttá való fejlődésére is.

Az Erzsébet Gyógyfürdő 1938-tól  az Országos Társadalombiztosítási  Intézethez került, amely 
már a közellátás érdekében tervezett egy nagy kapacitású szanatóriumot a jelenlegi kórház 
telkére, de ez sosem valósult meg, azonban íves alagsorai  elkészültek és ezek a mai napig az 
intézmény fő logisztikai  közlekedőrendszerét képezik. Ybl épületét és a korábbi  pavilonok 
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többségét is lépésenként lebontották. A ma is fellelhető, de lefojtott termálvíz kutat 1943-ban 
már fúrással találták, de gyógyászati hasznosítására gyakorlatilag sohasem nem került sor.

A II. Világháborút követően Hübner Tibor egy folyosós-tömbös rendszerű tüdőkórházat 
tervezett, a helyszíni előzményektől  és adottságoktól függetlenül, a frissen kiszabályozott új 
Bártfai  utca és a Tétényi  út sarkára. A háromemeletes kórházi épület a funkciójánaknak 
megfelelően nagy teraszokkal nézett dél  és kelet felé, formai megjelenésével pedig szintén 
úttörőként, a Bauhaus iskola hagyományait követte. A Bártfai utca mentén, hasonló 
formaképzéssel készült el az önálló kiszolgáló épület, a kazánházzal, műszaki irodákkal és 
műhelyekkel együtt. Kelenföld felparcellázása és gyors beépítése következtében a felszíni, 
keserűsós gyógyforrások lassan elapadtak, a sósfürdőt fokozatosan megszüntették, előbb a 
tóból medencék lettek, majd az ötvenes évektől azokat is felszámolták, mivel  az agresszív, 
szulfátos gyógyvíz a mesterséges környezetet, a vezetékeket hamar tönkretette.

Tétényi úti Tüdőkórház
1951-ben
Hübner Tibor_19506

A hatvanas években, immár a tó egykori helyére, a Tétényi  úttal párhuzamosan további két 
középfolyosós, négyemeletes hotel  pavilon épült Vadász György és munkatársai (BUVÁTI) 
tervei nyomán, amelyek zárt hidakkal  kapcsolódtak egymáshoz, de helyfoglalásukkal  a 
pavilonos rendszert idézték vissza.

Az első  tervezési feladatom (munkatárs: dr Szabó Zerindné) 1998-ban, a nagyon leromlott 
állapotú Hübner féle főépület bővítéses rekonstrukciója volt, ahol az épület hotel  és műtéti 
kapacitását is jelentősen meg kellett növelni, illetve helyben kellett megoldani a kiszolgáló 
funkciók elhelyezését is. A funkciók kiterjedése miatt az eredeti tömeget mind a kert felé, mind 
függőleges irányban ki kellett egészíteni. Már a kaposvári rekonstrukciók során 
bebizonyosodott, hogy azonos ágyszám és tevékenység esetén is a korszerüsítés kétszeres 
alapterületet igényel, ha az az aktuális követelményeknek megfelelően tervezünk, és ez az 
irányszám az “A” épület esetében is igazolást nyert. 

Az új szárny elhelyezésekor fontos szempontnak tartottam a meglévő fák minél nagyobb számú 
megtartását és a betegek humánus környezetéhez szükséges természet-kert kapcsolat 
megvalósítását. Az új szárny így egy kétszintes udvart zár majdnem körbe, ahol a fák biztosítják 
a természetes eredeti közeget, a komfortos betegszobák előtti, növényekkel  betelepített tető 
pedig a kézzelfogható kapcsolatot. A logisztikai ellátáshoz rámpán megközelíthető süllyesztett 
udvart terveztünk, ami a magas talajvízszint miatt mérnöki szempontból  is kihívás volt, 
szükségessége pedig a lényegében megmaradó pavilonos rendszer következménye. A szakmai 
program tervezés, majd építés közbeni változások erősen módosították a helyfoglalás eredeti 
megoldását - nem éppen előnyére - például a Sürgősségi  Osztály bővítésével  még a 
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mentőbejárat is átkerült a Tétényi út felőli oldalra az utolsó utáni pillanatban. A pénzügyi 
korlátok és a beépíthetőség miatt is maximalizált alapterületet a végletekig ki kellett használni, 
ez pedig a későbbi fejlesztések során okozott és okoz nehézséget.

Szt. Imre Kórház helyszínrajza7

A rekonstrukció második üteme a hotel pavilonokat és a rendelőintézetet érintette és fő célja az 
ápolási egységek modern, komfortos szintre emelése és az egész kórház “tömbösítése” volt - 
ami ebben az esetben az épületek több szinten történő összekötését jelentette. Ahogy 
említettem, a korábbi rekonstrukciós munkák során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy 
adott ágyszámú egység korszerüsítése és komfortosítása csak megkétszerezett alapterületen 
oldható meg, így szükségessé vált egy teljesen új  pavilon tervezése is. A “K”-nak nevezett új 
épület elhelyezésekor elsősorban a meglévő “BUVÁTI” pavilonok rendjéhez alkalmazkodtunk, 
gyakorlatilag a “C” jelű folytatásaként helyeztük el, de egy teljesen új alaprajzi rendszerrel, mivel 
kapcsolódástól, a szükségszerűen az épület végére tolt közlekedő mag miatt az egyetlen 
folyosó nyomasztóan hosszúvá vált volna zsúfolt belső közlekedéssel. A szintekhez való 
következetes illeszkedés mellett az újdonságot az öttraktusos térrendszer jelentette, amelyből a 
kert felőli  oldal  az íveltsége révén nagyobb homlokzati felülettel nyílhat a pihenőkert irányába, 
és ezt a komfort elemet a betegszobákból nyíló kis erkélyekkel is kiegészítettük. A “K” épület 
esetében a helyfoglalást két szempont határozta meg: közvetlenül a meglévő épületállomány és 
kerttel való vizuális kapcsolat igénye, másodlagosan a jövőbeni fejlesztés lehetőségének 
fenntartása. Az előzetesen kiírt tervpályázat során egyedül a mi tervünk vette figyelembe ezt, 
holott a kórháztervezés alapelvének tekinthető a folyamatos változás bővülés feltételeinek 
biztosítása, nevezzük egyfajta kórháztervezői reflexnek. 

A kórház fejlesztése nem ált meg, a jelenleg kidolgozás alatt álló Egészséges Budapest 
Program keretében szakértőként volt módon közreműködni  az épületállomány további 
bővítésén, ill. az avult, korszerűtlen építmények bontásának előirányozásában. A cél a 
tömbösen működtethető, de a beteg számára a pavilonos rendszer előnyeit (intenzív kert és 
környezetkapcsolat) kínáló térszervezet létrehozása, amely a legkorszerűbb orvostechnológiai 
követelményeknek és a várható fejlődésnek is meg tud felelni rugalmasságával.
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A Szent Imre Kórházban teljesített tervezési munkákat követően levonható az a tanulság, 
hogy egy eredetileg pavilonos rendszerben kiépült kórház, a lépésenkénti bővítések és 
fejlesztések által, sem a működtetés szempontjaiból, sem építészeti vonatkozásban nem 
válik igazi tömbkórházzá azáltal, hogy a pavilonok fedett összeköttetésbe kerülnek. 

A logisztikai hálózat követelményei  szigorúak, optimális működést csak egy egységesen 
tervezett új épületegyüttesben lehet elérni. A betegek komfortja szempontjából ugyanakkor van 
előnye a pavilonos rendszernek, az önálló megjelenésű épületek, az intenzívebb kertkapcsolat 
és a viszonylag alacsony szintszámnak köszönhetően.

A központi  diagnosztikától  és a Sürgősségi Osztálytól legtávolabb eső épület alkalmas lehet a 
krónikus ellátás számára, amely háttér nélkül az akut osztályok hatékonysága csökkenne. 
Ahogy fokozatosan közelebb érünk a centrumhoz, úgy lehet elhelyezni  azokat a betegeket, 
akiket gyakran kell  szállítani vizsgálatokra és kezelésekre. Természetesen ez egy 
kényszermegoldás, de egy jól  működő mátrix rendszerben és megfelelő személyzet jelenléte 
esetén a helyzet megnyugatóan kezelhető. Ugyanakkor az egyre gyakrabban előforduló belső 
kórházi (ú.n. nozokomiális) fertőzések izolálása a tagolt épületállományban egyszerűbben 
kivitelezhető.

A Kórház további fejlesztéseket tervez a jövőben a gyógyvíz újbóli hasznosítására építve. A 
növényzetet rendezve és a sok tartósan ideiglenes építménytől megszabadítva a kertet 
újjáéledhet a gyógyító hely az eredeti jelentésében is. A tervek között szerepel egy fürdő-
gyógyszálló felépítése is, ahogy a 19. században már egyszer megvalósult.

Mattoni féle Erzsébet Sósfürdő 
fürdőépülete
Ybl Miklós_1881.

Erzsébet Sósfürdő strandja
1930.
lebontották8
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Szent Imre Egyetemi
Oktató Kórház fejlesztési 
terve_2016.

Szent Imre Egyetemi
Oktató Kórház az “A” épület 
bővítését követően_2001.

Az “A” épület új 
főbejárata_2001.
tervezőtárs: dr Szabó 
Zerindné, Attik’art Kft.
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”

“A” épület 3. emelet
műtőblokk_2001.
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Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház új“K” épület 
180 ágyas belgyógyászati hotel_2006.

tervezőtárs: Kissné dr Spirnger Mercedes
Attik’art Kft.
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         “K” épület, belgyógyásati hotel
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