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A Pesti Fõreál
ahol a fõváros

építészei tanultak

,

…

Abstract
Where the architects of Budapest have been educated...

Renewal of Eötvös József Gimnázium of Budapest was performed in several
phases. In the first phase in 1990 I was commissioned to prepare the visual plans of
the ceremonial hall. Following this, in the course of the comprehensive investment
of renewal in the year 2000, myself as the consultant of the director of the institute
was commissioned to elaborate on the visual concept of the image of the school. In
the course of this I was dealing with planning and colour dynamics matters primar-
ily. In addition to the general description of the building, the builder and the age
thereof, the first part of my dissertation touches upon the role of this secondary
school in the history of education and its special place in the history of Hungarian
architecture.
The second part of my work deals with the colour dynamic concept of the ceremo-
nial hall and the facade of the building.

85

PAIZS PÉTER
festõmûvész, színdinamikai szakértõ

Szent István Egyetem Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolai Kar
Ábrázolás és Számítástechnika Tanszék



T U D O M Á N Y O S K Ö Z L E M É N Y E K 2 0 0 6

Az idén 150 éves jubileumát ünneplõ budapesti
Eötvös József Gimnázium épületének felújítása
több szakaszban zajlott.

1990-ben a díszterem vizuális terveinek elkészí-
tésével bíztak meg. Ezt követõen a 2000. évi épü-
letfelújítás nagyberuházása során az intézmény
igazgatójának tanácsadójaként kaptam felkérést az
iskola arculatának, vizuális koncepciójának kidol-
gozására. Ennek során fõként tervezési és színdina-
mikai problémák kérdéseivel foglalkoztam.

Dolgozatom elsõ része, mely a jelen évkönyv-
ben olvasható, az épület, az építõ és korának általá-
nos leírása mellett kitér a gimnázium oktatástörté-
neti szerepére és sajátos helyére a magyar építészet
történetében. Tervezõi munkám az iskola díszter-
mének és homlokzatának színdinamikai koncep-
ciójára vonatkozik.

A mai Eötvös József Gimnázium elõdje, a Pesti
Fõreáliskola a reformkor, benne Széchenyi István
politikai elképzeléseinek megfelelõ polgáriasodás-
nak és a gazdasági élet fejlõdésének követelmé-
nyeibõl született.

Széchenyi 1844-ben „Magyarország kiváltságos
lakosainak” tudtára adja, hogy az ország gazdasági
talpra állításához – egyebek mellett – szükség van
gyakorlati tanodák létesítésére, négy vagy öt reál-

tanoda azonnali felállítására. Ilyen körülmények
között született meg 1854-ben Pest Város Tanácsá-
nak határozata, hogy az akkor már átmenetileg a
Vigadó épületében mûködõ reáliskola részére, a
mai Reáltanoda utcában épületet emel. A Tanács
úgy határozott, hogy „a Mayer István iskolaigaz-
gató által elkészített építkezési tervezet adassék ki
Hild József városi építésznek, olyan meghagyással,
mely szerint ennek alapján rövid idõ alatt megfe-
lelõ tervrajzot készítsen”. A munka 1856-ban el-
kezdõdött és 1857 nyarán el is készült.

Noha a Reáltanoda utcai épület megvalósítása a
reformkor utáni években történik, a kor építésze-
tében jelen vannak a neoklasszicista elemek, így
Hild Reáltanoda utcai épületét is ezek határozzák
meg.

Korának európai klasszicizmusa a tökéletest kí-
vánja elérni, tartalma és formája szerint magasren-
dû, komoly méltóságú mûvet, mely elvet minden
mellékest, melynek kiegyensúlyozott egészébõl
bármely rész elvétele vagy hozzátétele elfogadha-
tatlan.

A magyar klasszicista építészet azonban fentiek
túlzott érvényesülését mellõzve közvetlenebb, em-
beribb színezetet kapott.

A kor a városrendezõ Hild János fia, Hild József
(1789–1867) mellett olyan kiváló tudású építésze-
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ket produkált, mint Pollack Mihály, Zitterbach Má-
tyás, Kasselik Fidél…

Hild pesti épületeit a kiegyensúlyozott arányok,
a nyugodt, egyenletes ritmus, a túlzott egyéni tö-
rekvésektõl mentes, kipróbált szépségideálok sze-
rinti megformálás, a harmónia és a világos egyér-
telmû egyszerûség jellemzik.

Munkáiban a legmegfelelõbb építészeti szerke-
zetek, a célszerû anyagszerûség és az egyszerû, –
így betartható – megoldások kapnak helyet. Hild-
nél a tervezés és kivitelezés többnyire egy kézbe
kerül, elõtérbe helyezve a józan gyakorlati szem-
pontokat biztosító, funkcionális összefüggések he-
lyes érvényesülését és a kivitelezés mesteri kor-
rektségét. Nemes anyagok, kõburkolatok helyett
téglafalazatokkal, vakolt homlokzatokkal dolgozik,
melyeken az emeleteket összefogó pilaszterek fél
vagy egész oszlopokból kialakított középrizalitot
képeznek.

Hild munkásságában az oktatás célját szolgáló
épületek kisebb számban szerepelnek, a budapesti
Eötvös József Gimnázium Reáltanoda utcai épülete
Hild késõbbi korszakának puritán egyszerûséggel
megvalósult belvárosi középülete. Az egykori Pesti
Fõreáliskola 150 évvel ezelõtt, az 1857 októberé-
ben elkészült Kolbacher utczai (ma Reáltanoda ut-
ca) állandó épületébe költözött, melyet Hild József

városi építész Pollack Ágoston közremûködésével
tervezett. A klasszicizáló, többször átalakított épü-
let Budapest legrégibb ma is használt iskolaépü-
lete.

Ezen iskolatípus létjogosultsága igazán akkor
bizonyosodik be elõször, amikor növendékei közül
kikerülnek az 1873-ban megszületõ Budapest fõvá-
rost felépítõ kiváló építõmûvészek. A Fõreálban
tanult többek között Alpár Ignác, Lechner Ödön,
Petz Samu, Steindl Imre, Schulek Frigyes…

Pest város egykori Zöldkert utczai telkén meg-
épült reáliskola épülete úgy viseli a magyar klasz-
szicizmus legnemesebb hagyományait, hogy mind
tömeghatásában, mind formáinak tagolásában, ele-
meinek arányrendszerében olyan építészeti hagyo-
mányokat hordoz, mely a visszafogottság és halk
szavúság „eszköztelenségével” az elemi erõt teste-
síti meg.

A Reáltanoda utcai fõhomlokzat elsõ szintjére
visszakerült az igazgatói és titkársági szoba, az egy-
kor – és ma is – patinás tanári, az immár esztétikai
és stiláris egységet képezõ, eredeti bútorokkal, ere-
deti helyén álló, védett könyvtár az újonnan kiala-
kított olvasóteremmel.

A második és harmadik szintet osztálytermek és
szaktantermek foglalják el. A legfelsõ szint jobb ol-
dali traktusában megépült az egykori szabadkézi
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rajz és ábrázoló geometria tantermek többszöri
funkcióváltását lezáró átalakításával „újrafogalma-
zott” díszterem.

Megállapítható, hogy már az 1900-as évek elejé-
tõl felmerült egy atmoszférájában ünnepélyes, nagy
méretû tér hiánya, így kialakításának igénye is,mely
méltó kerete és helyszíne lehet a már korábban is
jelentõs múlttal rendelkezõ iskola reprezentációs
igényeinek. E „díszterem-gondolat” azonban pénz-
hiány, helyszûke és fõként a történelem eseményei
folytán csak részint,a teljesség igénye nélkül, ideig-
lenes helyszíneken öltött-ölthetett testet.

Az iskolai rendezvények (évnyitók, évzárók és
ballagási események) alkalmilag kialakított hely-
színeken (udvaron, torna- és osztálytermekben) zaj-
lottak. A késõbbi évek során az épület felsõ szintjé-
nek „mûtermeit” melyek közül egyikben – az is-
kolatörténet szerint – Munkácsy Mihály is dolgo-
zott, használták nagyobb összejövetelek, hangver-
senyek, kiállítások, fogadások, vagyis protokolláris
események lebonyolítására. Ekkor és itt épül meg
az önképzõkör diákszínpada is.

Fenti elvárásoknak a korábbiakban már említett,
„kiszklubbosított”, egykori szabadkézi rajz- ábrá-
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Építészeti adottságok

Forma,stílus,adottságok

A budapesti Eötvös Jó-
zsef Gimnázium épülete sûrûn beépített (zárt sorú)
belvárosi utcában, többemeletes lakóépületek kö-
zött található. Utcaképe nem egységes, a gimnázi-
um épülete részint mûemléki környezetben, (Káro-
lyi-palota, Ybl-palota, Almássy-palota) részben ve-
gyes, eklektikus, romantikus és modernista építé-
szeti törekvések között helyezkedik el. Környeze-
tében kiemelkedõen sok oktatási és kulturális in-
tézmény található (Egyetemi Könyvtár, Centrál
Kávéház).

A gimnázium épülete 2000-ben (a korabeli
könyvtár kivételével) nem állt védettség alatt.

Az épület késõ klasz-
szicizáló, zárt tömeghatású homlokzata az utca vo-
nalába simul.Vakolt felületképzéssel kialakított be-
járati részét, mely a Szép utca tengelyében van, a

zoló-színházterem építészeti átalakítása ígérkezett
a legcélravezetõbb megoldásnak.

A régi-új díszterem belsõépítészeti forma- és
színdinamikai koncepcióját – mint egykori Eötvös-
diák és ott tanító festõmûvész – készítettem el kol-
legámmal, Nagy Attila Csabával. Korának minden
igényét kielégítõ iskolaépülete a mai oktatás köve-
telményeinek is kiválóan megfelel. A budapesti
Eötvös József Gimnázium jelenleg a fõváros kor-
szerû, sikeres gimnáziuma.

A budapesti Eötvös József Gimnázium színdinamikai tervei Bp. V., Reáltanoda utca 7.

Adatrögzítés
féloszlopok és a hangsúlyos fõbejárat által képzett
középrizalit határozza meg. Fõpárkány, osztópár-
kányok, klasszicizáló ablakkiosztás, vakolt ablak-
keret és szemöldök jellemzi. Tetõszerkezete javí-
tott, formája részben helyreállított, eredeti cserép-
fedését kettõs palafedésre cserélték. Lábazata va-
kolt. A középrizalitnál kialakított hatalmas eredeti
fakapuzat a rövid bejárati traktus után zárt belsõ
iskolaudvarra vezet. Az eredeti állapotban fennma-
radt, egyenes, tört karú kõ lépcsõház az épület jobb
szárnyában van, amely széles folyosón keresztül az
egykori szabadkézi rajz és ábrázoló mértan terem-
be visz. E hajdani mûtermek átmenetileg -klub
kultúrteremként „funkcionáltak” 1990-ig. Az így
kialakított „kultúrterem” megjelenésében építészeti
formaként nehezen definiálható, stilárisan legin-
kább szocreálnak nevezhetõ.

A fenti negatívumok dacára az adott belsõ tér
olyan, korának építészeti megoldásaihoz képest rit-

kisz

89

A PESTI FÕREÁL, AHOL A FÕVÁROS ÉPÍTÉSZEI TANULTAK…



T U D O M Á N Y O S K Ö Z L E M É N Y E K 2 0 0 6

ka pozitívummal rendelkezik, amely a formai és
színdinamikai koncepció alapvetõen fontos, mond-
hatni döntõ elemévé vált.

A korabeli rajz- és ábrázolótermek (mûtermek)
északkeleti tájolása révén a hatalmas üvegfelületek
(összesen 125 m ablakfelület) kissé borús, felhõs
idõben egyenletes (diffúz) szórt megvilágítást, míg
tiszta, derült égbolt esetén erõteljes, szinte irányí-
tott fényt biztosítanak. Ez a folyamatosan változó
(évszak, napszak, színhõmérséklet) fény szinte tér-
képzõ, térkijelölõ szerepet kap. Ez azt jelenti, hogy
a fizikailag létezõ(épített) térben létrejön egy

amely „anyagtalansága” ellenére is tapintható,
érzékelhetõ. E térben és idõben
változó, önmaga keretein túlmutató, a tér egészére
kiterjedõ plasztikai, formai és színmozgást generál
(árnyékok, reflexek, valõrök).

Külön figyelmet érdemel a terem anyaghaszná-
latát tekintve az eredeti fából készült, egyedi nyí-
lászárók ajtók, ablakok jó állapota és a fent említett
mûteremablakok középrészén kialakított, kecses
öntöttvas tartóoszlop. A terem vakolata és festékré-
tege elöregedett és sérült.

Az épület egé-
szére jellemzõ a nagyvonalú térhasználat a terek
egybefûzésének kiváló ritmusa. A korabeli anyag-
használatból (váltósoros kõfal, kis méretû tégla) és
épületszerkezeti megoldásokból következik az erõ-
teljes formai és hangulati hatást keltõ jelentõs fal-
vastagság,ablakmélyedések,boltozatos terek plasz-
tikai hatása (könyvtár, tanári, igazgatói).

Az épület jellegénél
fogva oktatási-nevelési funkciót tölt be.

Meghatározó az intéz-
mény funkciójából következõen (6 és 4 osztályos
gimnázium) diákjainak életkora (12–18 év) és a
nemek aránya (fiú 42 %, lány 58%). Megjegyzen-
dõ, hogy az átlagostól eltérõen viszonylag nagy az
intézményben tanító férfi tanárok száma (tanárok
átlagéletkora 38 év). Mind a tanárok, mind a diá-
kok iskolázottsága magas.

Épület-
szerkezeti változások nem szükségesek, sõt kizár-
tak. A belsõ tér (díszterem) kialakítása a meglevõ
építészeti adottságok maximális figyelembevételé-
vel történik. A szerkezetet nem érintõ kisebb bontá-
sok átalakítások is jelentõs térérzet-módosulást

²

fény-

tér,

fény-tér-élmény

Téri adottságok, térarányok

Funkcionális adottságok

Populációs adottságok

Az architekturális megjelenés igényei

Igényfelmérés

okoznak, melyek színkompenzációja szükséges a
színek térérzet módosító hatásának figyelembevé-
telével.

500 fõ befogadására al-
kalmas reprezentatív közösségi tér igényei szerint
kell kialakítani. Fontos szempont a természetes
megvilágítás megtartása mellett a jó szellõztethetõ-
ség és a tûzvédelmi szempontok (gyors kiüríthetõ-
ség, menekülési útvonalak) biztosítása. Megoldan-
dó a mesterséges megvilágítás (általános és helyi)
fénymennyiségének biztosítása és spektrális össze-
tételének optimalizálása, tekintettel a természetes
és mesterséges megvilágítás közötti igen jelentõs
felületszíneket érintõ különbségekre.

Alapvetõ elvárás, hogy a
díszterem az iskola tradícióját kifejezõ presztízsét
növelõ, annak korabeli világát sejtetõ, „megidézõ”
legyen, így a neoklasszicizmus, romantika, eklek-
tika stílusjegyeit ötvözõ reprezentációs terek ha-
gyományai szerint épüljön.

A közösségi összetartozás
érzését keltõ megoldás fontossága az adott korosz-
tály (tanár, diák) színpreferenciájának figyelembe-
vételével.

Építészeti adottságok és igények elemzése Meg-
állapítható hogy az „új belsõépítészeti tér” jól kia-
lakítható, az átalakítás során jelentkezett térarány-
probléma kedvezõen korrigálható az alkalmazott
színek térérzet módosító hatásának gondos megvá-
lasztásával. Az egyszerû, tiszta, nagyvonalú térki-
alakítás az adott építészeti formák megtartásával
megõrizhetõ.

A kialakítandó díszterem-
ben a tevékenység (ünnepélyek, színházi elõadá-
sok) a terek egybenyitásával jól kialakítható. A tûz-
védelmi, kiüríthetõségi szempontok az ajtók szá-
ma, mérete és elhelyezkedése alapján, valamint az
adott széles folyosó (két végén speciális tûzvédel-
mi ajtóval) építészetileg megoldható (tûz- és ka-
tasztrófavédelem).

A tér egybenyitása folytán várhatóan akusztikai
problémák jelentkeznek, melyek speciális megol-
dást igényelnek (akusztikai- és hangtechnika).

Külön megoldást igényel az általános és helyi vi-
lágítás kérdése az esztétikai szempontok figyelem-
bevétele mellett (fény- és világítástechnika).

Funkcionális igények

Esztétikai igények

Populációs igények

Funkcionális adottságok
és igények elemzése

Elemzés
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Populációs adottságok
és igények elemzése

Megvilágítási adottságok
és igények elemzése

A színpreferencia-adatok
figyelembevétele csak a kialakítandó tér és a funk-
ció megváltoztatásával összefüggésben alkalmaz-
ható.

A színtervezés során meg-
határozó, hogy a termet fõként nappali megvilágí-
tásban használják (iskolai ünnepségek), ám alkal-
manként kizárólag mesterséges megvilágítás mel-
lett is használatos (színházi elõadások).

Különbözõ történelmi korok színhasználatának
és preferáltságának megfelelõen.

Színbehatárolás
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A klasszicizmus színkedveltsége
a színértékeknek megfelelõ
színjellemzõ hullámhosszokon

A homlokzat és
a díszterem
színbeha-
tárolása
a Coloroid-
színezet
szerint
Homlokzat
„A” variáció

Homlokzat
„B” variáció

Díszterem
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Színszám

1
2
3
4
5
6

7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

69,86
57,05
30,86
41,07
69,91
25,40

42,11
20,47
83,96
32,94

36,22
55,71
21,37
27,85
43,55
71,99
66,52
21,06
32,98

X Y

CIE Coloroid

Z A T V
74,57
60,45
32,46
44,64
74,90
27,68

47,05
21,92
89,18
36,78

37,53
58,43
24,98
31,24
46,82
78,00
72,00
18,28
28,39

81,32
66,30
33,63
55,97
80,45
31,63

48,49
24,55
70,83
41,06

38,78
61,86
32,12
43,98
55,45
70,79
85,27
15,72
13,60

62,35
60,20
13,19
54,80
65,19
56,67

65,74
56,47
12,29
61,45

21,91
15,53
56,31
54,81
55,06
76,21
55,44
30,64
23,24

4,08
2,30
1,74

15,34
2,66
5,74

4,56
2,42

26,38
9,36

2,39
1,87

16,40
20,78
9,86

13,61
17,09
7,12

20,74

86,35
77,75
56,97
66,81
86,54
52,61

68,59
46,82
94,44
60,65

61,26
76,44
49,98
55,89
68,43
88,32
84,85
42,76
53,28

Színválasztás
Az alkalmazott színek színkoordinátái

Színkonszignáció
Homlokzat, „A” variáció

Színhordó
felület

Homlokzat „A”

Homlokzat „B”

Díszterem
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Színminta Színhordó felület

Elsõ emeleti homlokzati falsík,
földszinti ablakpárkány és keret

Földszint, homlokzat

Földszint, homlokzat parapet

Földszint, falsík

Oszlop, féloszlop, fõbejárati ajtókeret,
emeleti ablakkeret és párkány

Lábazat

69,86

57,05

30,86

41,07

69,91

25,40

X Y

CIE Coloroid

Z A T V
74,57

60,45

32,46

44,64

74,90

27,68

81,32

66,30

33,63

55,97

80,45

31,63

62,35

60,20

13,19

54,80

65,19

56,67

4,08

2,30

1,74

15,34

2,66

5,74

86,35

77,75

56,97

66,81

86,54

52,61

Színmeghatározás (konszignáció)
Homlokzat „A”

Eötvös József Gimnázium, Budapest
Homlokzat, „A” variáció
festett látványterv (akril, vászon, 35×25 cm)
2000

Szín-
szám

1

2

3

4

5

6
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Színminta Színhordó felület

Emelet és földszinti homlokzat

Földszint, ablak parapet

Féloszlopok, emeleti
és földszinti ablakkeretek,
párkányok, bejárati ajtókeret

Lábazat

42,11

20,47

83,96

32,94

X Y

CIE Coloroid

Z A T V
47,05

21,92

89,18

36,78

48,49

24,55

70,83

41,06

65,74

56,47

12,29

61,45

4,56

2,42

26,38

9,36

68,59

46,82

94,44

60,65

Színmeghatározás (konszignáció)
Homlokzat „B”

Szín-
szám

7

8

9

10

Színkonszignáció
Homlokzat, „B” variáció
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Eötvös József Gimnázium, Budapest
Homlokzat, „B” variáció
festett látványterv (akril, vászon, 35×25 cm)
2000

Díszterem
Színpad
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Díszterem
Északi falsík és ablakok
(ablakok, mûteremablak)

Színminta Színhordó felület

Központi falrész

Felsõ falrész

Alsó falrész

Padlóburkolat

Padlóburkolat

Padlóburkolat

Mennyezet

Függöny

Díszítõ motívumok

36,22

55,71

21,37

27,85

43,55

71,99

66,52

21,06

32,98

X Y

CIE Coloroid

Z A T V
37,53

58,43

24,98

31,24

46,82

78,00

72,00

18,28

28,39

38,78

61,86

32,12

43,98

55,45

70,79

85,27

15,72

13,60

21,91

15,53

56,31

54,81

55,06

76,21

55,44

30,64

23,24

2,39

1,87

16,40

20,78

9,86

13,61

17,09

7,12

20,74

61,26

76,44

49,98

55,89

68,43

88,32

84,85

42,76

53,28

Szín-
szám

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Színmeghatározás (konszignáció)
Díszterem
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Eötvös József Gimnázium,
Budapest
Díszterem
festett látványterv
(akril, vászon, 35×25 cm)
2000
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Emlékkönyv az Eötvös József Reáliskola fennállásának

hetvenötödik évfordulójára.

Ahol Budapest mûépítészei…

Optical illusions and the

visual arts.
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A szép emberi környezet.
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