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A Semmelweis Egyetem 2019-ben ünnepelte alapításá-
nak 250. évfordulóját. Ebből az alkalomból az Egyetem 
több mint 40 épületének egyes építészeti elemeit, nem 
mindenki által látott „kincseit” térképeztük fel és fényké-
peztük le. A fényképek készítői amatőr fotósok, kiknek 
szubjektív nézőpontját is tükrözi ez az összeállítás3. A 
képek igyekeznek minél teljesebb képet adni az Egyetem 
régi és új szépségeiről. A képek nagy része valószínűleg 
ismerősnek tűnik, elmegyünk mellettük, nézzük és nem 
látjuk. A szerzők szeretnék felhívni a figyelmet a múlt és 
a jelen szoros, harmonikus kapcsolatára is. Ugyanakkor 
szinte végig követhetjük a különböző korokban készült 
alkotások megmaradt emlékeit, melyek a folyamatos 
átalakítások után még megmaradtak. A képek tükrözik 
azt is, hogy a Semmelweis Egyetem tiszteli hagyomá
nyait, és büszke azokra. Megfigyelhetjük azt is, hogy az 
Egyetem, megőrizve a hagyományokat, modern intéz
ményé fejlődött, mely képes napjaink modern oktatási, 
gyógyítási és kutatási kihívásainak is megfelelni. 

A képek témái nem egységesek. A szerzők célja 
ugyanis az is volt, hogy igyekezzenek olyan különleges-
ségeket is bemutatni, melyeket nem, vagy nem minden-
nap láthatunk, de szerves részét képezik az egyetemnek. 

Reméljük a képek felkeltik az érdeklődést és az olva-
só, a képeket nézegetve kedvet kap arra, hogy meg is 
nézze közelebbről a bemutatott alkotásokat, megismer-
kedjen a Semmelweis Egyetem különleges szépségeivel, 
érdekességeivel. 

Köszönettel tartozunk Dr. Forgács Sándor főszerkesztő 
úrnak, hogy lehetővé tette, hogy fényképeink egy részével 
kis ízelítőt adjunk az „Osteológiai Közlemények” olvasói
nak a Semmelweis Egyetem különleges „kincsei”-röl.

3 A szerzőkön kívül a képek fényképezésében közreműködtek 
még Pécsi Levente építészmérnök és dr. Strausz János főorvos. 
Néhány képet az Egyetem hivatásos fotósa: Kovács Attila 
bocsájtotta rendelkezésünkre. Egyegy képet a Pető András 
kartól és a Bőrgyógyászati klinikától kaptunk.
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„Rejtett kincsek” a Semmelweis Egyetem épületeiben
Wenger Tibor dr.1 és Hajdu Nagy Péter2 
1 Ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Anatómiai Intézet, 2 Gépészmérnök, az Ikarus Egyedi Kft. volt műszaki igazgatója

1. kép. Az Elméleti Orvostudományi Központ (EOK)  
IX. ker. Tűzoltó utca-Thaly Kálmán utca sarkán levő épülete. 
Felavatva 2008-ban.

2. kép. A Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) aulája.  
A háttérben a Hintz Gyula tervezte üvegmozaik látszik, mely 
az egyedfejlődést szimbolizálja. (Az aulát ilyen üresen,  
bútoroktól, poszterektől mentesen szinte soha se látni, nekünk 
szerencsénk volt, mikor fényképeztük.)

3. kép. A NET-ben lévő nagy előadótermek tetejére 2017-ben 
telepített napelemek. A felvétel a 19. emelet ablakából készült.
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4. kép. Az I. sz. Sebészeti Klinika lépcsőházának hármas  
tagozatú szecessziós üvegablaka. Róth Miksa üvegművész 
készítette 1909-ben. (Megjegyzés: A háború alatt a klinika 
munkatársai az ablakot kiemelték és a pincében rejtették el.) 5. kép. Gingkó fa (Gingko biloba) ősszel az Anatómiai Épület 

udvarában. Ilyen nagy gingkó fa Budapesten igen ritka, és ez 
Egyetemen máshol nincs.

6. kép. Az Anatómiai épület főlépcsőházának részlete  
(III. emelet). Az udvar felőli ablakok árnyékai tükröződnek  
egy szép őszi napon. 7. kép. A Központi Betegellátó épület (Üllői út 78) földszintjén 

lévő kápolna részlete. Tervezte Rozsinszky Csilla, felszentelte 
2014-ben Erdő Péter kardinális, esztergomi érsek.

8. kép. Csigarendszer a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika 
(volt I. sz. Belgyógyászati Klinika) tantermének padlásán, 
melyet Korányi Sándor tervezett (vagy terveztetett?). A csiga  
a tantermi tábla megvilágítására szolgáló lámpát mozgatja  
le és fel, mind a mai napig.

9. kép. Az I. sz. gyermekklinika könyvtára. A beépített bútorok 
1910 körül készültek. 
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10. kép. Gróf Széchenyi István bejegyzése a Bókay klinikát 
megelőző Orthopaediai Intézet emlékkönyvében, melyet  
az I. sz. Gyermekklinikán őriznek. 11. kép. A II. sz. Gyermekklinika Tűzoltó utcai egyik  

kapubejárója feletti stukkó dísz: „Az újszülött gyermek  
szimbóluma”. A firenzei Ospitale Innocenti  
homlokzatán található eredeti másolata. Összesen  
két másolatot ismerünk, a másik a bostoni (USA)  
gyermekkórház falán található.

12. kép. Mennyezeti freskó a II. sz. Gyermekklinika  
egyik Tűzoltó utcai lépcsőházában. Nieger Károly festménye  
1897-ből. Bibliai jelenet János evangéliumából  
(4; 43-545): „Hit és Remény Mindenkinek”. Jézus  
meggyógyítja a gyermeket Galileában.

13. kép. A Gyógyszerészeti Intézet (Hőgyes Endre utca) 
főlépcsőházának falán található mozaik. Bartók András  
alkotása az 1980-as évekből. Szimbolikusan ábrázolja  
a gyógyszerek hatásmechanizmusát. 

14. kép. A Központi Épület kovácsoltvas kerítés főbejáratának 
kilincse. Készült 1890 körül.

15. kép. Az Egyetem épületeinek tégláin több helyen  
találhatunk bevésett „graffititiket”. A képen a II. sz. Patológiai 
Intézet falán látható részben 1909-ben „készült”.
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16. kép. Az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet  
ún. Panoráma termének a Mária utca és Csepreghy utca 
sarokházra néző ablaka. Az ablak az épület belső átalakítása 
előtt be volt falazva. A szemben lévő, és a képen is látható 
sarokházban az '50-es években az Államvédelmi Hatóság 
(ÁVH) irodái voltak. Az egyetemet kötelezték az ablak 
befalazására, hogy ne lehessen belátni az irodákba. 
(Megjegyzendő, hogy ugyanakkor az épület előtt a gyalogosok 
szabadon közlekedhettek.) (Prof. Matolcsy András közlése)

17. kép. Az Egészségtudomány kar (ETK) Vas utcai  
épületének főbejárati kovácsoltvas kapujának részlete,  
jellegzetes szecessziós stílusban.

18. kép. Az ETK főépületének egyik lépcsőháza. A háttérben 
látható üvegablakokat Róth Miksa tervezte. 

19. kép. Árkövy József emléktáblája a Fogorvostudományi 
Kar (FOK) Központi Oktatási Épületének lépcsőházában. 
Készítette: Molnár Levente.
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20. kép. Az ETK Erkel Gyula utcai (Budapest, IV. ker.)  
részlegének egyik tanterme. Felszerelt mentőautó (motor  
és vezetői ülés nélkül) a tanteremben, a mentőtisztek  
gyakorlati képzését szolgálja. A legújabb típusú mentőautót 
2017-ben szerelték össze itt helyben (az egyes darabokat az 
ablakon emelték be). 

21. kép. A Neurológiai és Pszichiátriai Klinika udvarán  
található mozaikot a betegek készítették.

22. kép. Járás gyakorlására szolgáló terület  
a Pethő András Fakultás (PAK) kertjében. Az elszórt dugók  
a gyerekeket fokozott odafigyelésre késztetik.

23. kép. Bejárat felirat a PAK gyakorló iskolájából  
(Villányi úti Pethő Intézet). A képen látható jelképek  
a nem magyar gyermekeknek is szólnak: L: lake, A: ant,  
B: butterfly, O: octopus, R: robot.

24. kép. Szív- és Érgyógyászati Klinika I. emeleti folyosóján 
(jellegzetes szecessziós stílus).


