
Várostörténeti séta Bókay nyomában 
2014. május 31., szombat, 15. óra 

Indulás: az V. kerület Semmelweis és Kossuth L. utca sarkától 15 órakor.  

Ne csak lakj, élj is a városban! (és ismerd meg jobban...) 

 

A neves orvos dinasztia, a Bókay család több tagja meghatározó szerepet töltött be az idén 175 éves 

gyermekklinika életében. Különösen szerencsés, hogy Bókai János idősebb fia, az 1856-ban született Bókay 

Árpád (nem véletlen a különböző névhasználat, mert a család csak a nemesi cím elnyerése után váltott y-ra) 

páratlan, rendkívül részletes, családjának szóló visszaemlékezést készített nem sokkal halála előtt, melyben 

alaposan megismerhetjük az 1860 és 1880 közötti Pestet, érzékletes leírást kapunk a család és a város 

mindennapjairól. A sétát ennek a leírásnak a nyomán állítottuk össze, elsősorban nem az építészeti elemekre, 

hanem a házak lakóira összpontosítva. 

 

Tervezett útvonal + a felkeresett vagy megemlített épületek  

(ennél több lesz, csak a legfontosabbakat soroltuk fel): 

 Semmelweis utca - az egykori orvoskari épület, az 1. és 2. lakás a szomszédos épületekben 

 Vitkovics Mihály utca - régi pesti épületek  

 (Ha nagyon rossz lenne az idő, a következő állomásokat levágjuk és az átjáró házon keresztül 

 megyünk ki az Astoriáig.) 

 Városház utca - Bókay Árpád első találkozása későbbi feleségével, a Károly-kaszárnya 

 Szervita tér, Bárczy István utca, Sütő utca - evangélikus iskola 

 Deák tér - evangélikus templom 

 1 villamosmegállónyi út villamossal az Astoriáig 

 Múzeum körút, Rákóczi út sarok - a régi Nemzeti Színház 

 Puskin utca - a gyermekkórház első épülete 

 (ha be tudunk menni a hátsó kiskapun, akkor az ELTE épülettömbjén keresztül, ha nem, akkor a Bródy 

Sándor utcán megyünk tovább) 

 Múzeum körút - a Nemzeti Múzeum kertje, a Kálvin téri református templom  

 Múzeum utca - a Bókai János építette lakóház 

 Puskin utca, Reviczky utca - Krepuska Géza lakóháza 

 Szentkirályi utca - a gyermekkórház épülete, a nőgyógyászati klinika, a Korányi-féle klinika 

 Üllői út - a Semmelweis Egyetem főépülete 

 1 megállónyi út metróval a Klinikákig 

 Üllői út - a Bókay gyermekklinika - látogatás (itt Dr. Tóth-Heyn Péter igazgatóhelyettes tart majd 

klinikatörténeti ismertetőt) 

 

A program szervezője: Kardos Gábor önkormányzati képviselő (Bp. XVIII. ker.) 

A sétát vezeti: Heilauf Zsuzsanna történész muzeológus (kutatási területei: város- és felsőoktatás történet) 

 

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Heilauf Zsuzsanna évek óta vezet 

különböző sétaútvonalakon, elsősorban Budapest XVIII. kerületében ingyenes városismertető sétákat. 2014-

ben, ahogy több éve, Kardos Gáborral, a Települési Értéktár Bizottság elnökével közösen két sétát 

szerveznek, májusban és szeptemberben. Az ötlet, kilépni a szűkebb pátriából, Kardos Gáboré, a klinika 

évfordulójának és a Bókay család pestszentlőrinci tevékenységének apropóján. Bókay Árpád ugyanis sok 

szempontból meghatározó alakja településünk történetének, visszaemlékezése pedig igazi kortörténeti 

csemege. 

A sétához szokás szerint rövid képes ismertetőt adunk az induláskor, néhány rövid részletet pedig 

felidézünk a visszaemlékezés szövegéből. 

 

Szeretettel várunk mindenkit. 


