
„Az iskolapalota” 



Bakáts tér Mester utca 23. 

Mester utca 56-58. 

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér,  

illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk 



A diákok számának növekedése is 

indokolttá tette egy új épületbe költözést. 
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Bárczy István, 1866-1943 

•Iskolánk tanára :1894-1901 

•1906-1917: Bp. polgármestere  

• 1917–18: Bp. főpolgármestere 

•Friedrich-, majd a Huszár-

kormány igazságügyminisztere  

•Budapest Székesfővárosi 

Közlekedési Rt. (BSZKRT) 

elnöke 1909–1912 között nagyszabású bérház-, 

kislakás- és iskolaépítési programot 

valósított meg 



A Bárczy-program keretében épül 

meg jelenlegi épületünk 
A programban  

•  32 millió koronát 

szántak oktatási célú 

intézményekre,  

• iskolánkra összesen 

807 000 koronát. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/AHK_100_1912_obverse.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/AHK_100_1912_reverse.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/AHK_20_1913_obverse.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/AHK_20_1913_reverse.jpg


A tervező: dr. Hültl Dezső (1870-1946)  

•Felsőbányán született 

•Budapesti Piarista 

Gimnáziumban érettségizett 

• József Műegyetemen szerzett 

építészmérnöki diplomát 

•Magyarország első 

építészdoktora volt 

 

 



dr. Hültl Dezső megtisztelő díjak 

tulajdonosa volt:  

Corvin-lánc Corvin-koszorú 



Néhány nevezetes épület, melynek 

megtervezése Hültl Dezső 

nevéhez fűződik 



Duna Menti 

Múzeum, 

Komárom 



Pajor-féle 

szanatórium és 

vízgyógyintézet 

Semmelweis 

Egyetem 

Egészségügyi 

Főiskolai Kar, 

Vas u. 17. 

  



Kecskeméti 

Piarista 

Gimnázium 



  Váci Piarista Gimnázium  



MABI kórház, 1933-34. 



Gazdák Biztosítók Szövetkezetének 

Székháza 



Első Magyar Részvény Serfőzde Sörgyára 



… és az iskolánk: 





Az építkezés földmunkálatait és a kőműves munkákat 

FÜHRER MIKLÓS 

építési vállalkozó cége végezte. 



A homlokzat kőporos vakolattal van borítva. 



Cyclops-falazat 

Borosjenői kőből  épült fel a lábazat és az egyes 

földszinti pillérek . 



Külső és belső részeiben látható díszítő 

mintázatokat Szabó Antal szobrász készítette. 









 









A kovácsoltvas 

kerítést és 

kapukat 

Kapitány Antal 

kovácsmester 

készítette. 



Az iskola kovácsoltvas kerítését a 

filmesek is szépnek találták, így 

szerepel a  

Valami Amerika 
című filmben is.  













A kaputól az ajtóig fedett 

bejáraton lehet eljutni. 





1913-ban: 

Fűtés: kisnyomású 

központi gőzfűtés 

Kivitelező:  

 Rietschel és Henneberg 

  Rt. 

 Világítás:  

 villannyal és gázzal 

vegyesen biztosították 



A folyosók  

3 m szélesek,  

falait 2 méter magasan 

olajfestékkel 

borították, 

márványmozaik-

lapokat helyeztek el. 

A folyosón díszes 

ivókutak is voltak. 

Geittner és Rausch cég: 

Azbeszt- és linóleummunkák 

elvégzése fűződik nevükhöz. 



Fekete Ödön mérnök 

cége:  

vízvezeték - és 

csatornarendszer 

kiépítése 





A lépcsőcsarnokok 

oszlopai csiszolt 

haraszti kőből 

készültek. 







„...a lépcsők 2,3-2,6 m szélesek legyenek…, az egyes lépcsőfokok 14-15 cm magasak, 

26-32 cm mélyek… minden 15-16 lépcsőfok után nyugvóhely is következzék. A 

karfák (korlátok) elég magasak, legömbölyítettek és a csúszkálást kizáró 

gombokkal ellátottak legyenek.” – részlet az előírásokból. 







Egy másik film, melynek nagyon 

sok jelenetét az iskolánkban 

forgatták, címe:  

Szerelem első vérig 

A film kezdőjelenetében szereplő 

lépcsőház napjainkra már átépült : 





Az egykori igazgatói lakás 

bejárata 





Az egykori igazgatói lakás 

tervrajza és a helyén 

kialakított tantermek és 

könyvtár 



Az igazgatói lakásban készült csoportkép 

Jablonkay Géza igazgató névnapján, 1920-

as évek. 











A tantermek  

• Általában 6,5 m 

szélesek, 10 m 

hosszúak,  

•  Három oszlopban 10 

padsort helyeztek el, 

így  60, ill. 48 tanuló 

fért el.  

• Hencz Ferenc: asztalos 

készítette a berendezéseket 



1917-ben Körösfői Kriesch Aladár freskóval díszítette 

iskolánk lépcsőházát. 



Az igazgatói iroda az 1930-as években 

Az eredeti bútorokból 

néhányat még ma is 

őrzünk. 

A falon Szent István képe, 

Muzsinszky Nagy Endre 

festőművész munkája. 



1927-ben készült el az első világháborús 

emlékmű.  



A padlás 



Ácsmunkák:  

Popper  Zsigmond 

budapesti ácsmester és 

építési vállalkozó  

Cserépfedés: 

Györfy István 

Tető: cseréphéjazat 







És 2010 nyarán elkezdődött az új 

tornaterem építése: 





              „Régi vágyunk, régi reménységünk teljesedett 

be az 1913/14. tanév elejével… Igaz öröm fogott 

el bennünket, mikor átléptük új iskolánk kapuját, 

mert hiszen új világot jelentett ez számunkra… 

lehet-e kétség aziránt, hogy a szellős, tágas, 

világos iskolafalak között élénkebb az emberi elme, 

frissebb a gondolat szárnya és nyugodtabb a 

kedély, mint az ódon, sötét… falak között…”  

 

Körömy Árpád igazgató az alábbi szavakkal  

lelkesedett az új épületért 1913 őszén: 


