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A veszprémi piarista iskola építéstörténete1

RÁCZ MIKLÓS

A gimnázium épülete

A GIMNÁZIUM A VESZPRÉMI VÁR keleti oldalán áll, a várfal és a Vár utca 
közötti területet foglalja el. Az épület két szárnyból áll. Ötszintes (pince, alagsor, föld-
szint + 2 emelet) keleti (fő) szárnya a várfallal egybeépült, annak derékszögű kiugró 
sarkára épült rá, északi szakaszánál a várfal egy következő derékszögű kiugrással 
teraszt képez. A háromszintes (pince + két szint) déli szárny a keleti szárny sarkához 
illeszkedik közel merőlegesen, és az utcafrontig húzódik. 

A két szárny külső csatlakozása a várfal nyomvonalát követő sarkot alkot, a D-i 
szárny K-i fala és a K-i szárny D-i fala is a várfalra épült rá. A gimnázium észak felől 
a piarista rendházzal szomszédos, dél felől a mai ügyészség épületével, mely eredeti-
leg kanonoki háznak épült. A keleti szárny északi vége a piarista rendház épületével 
egybeépült, második emeletének északi része a rendház keleti szárnyára ráépült, a két 
épület keleti homlokzata építészetileg, tömegében és tagolásában egy egységet alkot. 
A leírásban az épületet a rendház tömbjének sarkáig tárgyaljuk, a leírás azonban kiter-
jed a rendházból a gimnázium által elfoglalt emeleti részekre és helyiségekre.

A gimnázium udvarát a rendház D-i szárnya, a gimnázium két szárnya és az utca 
határolja, melynek mentén kerítésfal húzódik.

Az épület mindkét szárnyát tört síkú, felső részén alacsony hajlású szakasszal ki-
alakított, kontyolt nyeregtető fedi.

A gimnázium homlokzatai a vakolatlan, rézsűs, törtkő falazatú várfalra épültek rá. 
A várfal homlokzatként a gimnázium pinceszintje és alagsora között félkör kereszt-
metszetű tégla párkánnyal zárul, e felett vakolt homlokzatok emelkednek. A keleti 
szárny homlokzatai az alagsor feletti párkánytól felfelé egyszerű osztópárkányos-li-
zénás tagolásúak, lizénák2 találhatók minden ablakközben.

 1 A tanulmány alapja az épületről 2016-ban készített építéstörténeti tudományos dokumentáció. 
A szerző ezúton is köszönetet mond Simon Annának, G. Lászay Juditnak, Koltai Andrásnak és 
Rainer Pálnak a tanulmány elkészítésében nyújtott segítségükért.

 2 Lizéna (lizéne): A  fal síkjából kiálló, a falpillérnél kevésbé kiülő, pillért utánzó, hosszúkás négyszög 
alakú kifalazás vagy vakolatsáv. Nincs lábazata, és a pilasztertől eltérően fejzete sincs. Eredeti funk-
ciója a szerkezet erősítése (kifalazás), amit mindinkább az építészeti tagozás (vakolatsáv) váltott fel.
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Kivételt képez a Ny-i homlokzat jobbról számított 3. tengelye a földszinten és az 
első emeleten, ahol kis kiülésű, az első emelet felett záródó rizalit3 található, sarkain 
lizénák nélkül. A keleti oldal nagyobb részén és a déli oldalon ez a homlokzatképzés 
négy szintes, az alagsorra is kiterjed, a keleti homlokzaton három szintes. Az alagsor 
felett hangsúlyosabb, a többi szint között egyszerűbb osztópárkány húzódik.

A keleti szárny keleti és nyugati homlokzata a rendház falsíkjáig 12 tengelyes, 
ezen belül az északi négy tengely kiosztása a legsűrűbb.

A K-i szárny pinceszintjén a K-i oldalon a balról 1., a 4., a 6. tengelyben keretelet-
len, a homlokzat többi ablakával azonos méretű, 2x2 osztású ablakok nyílnak.

A keleti oldal földszintjének bal szélső, a Ny-i oldal jobb szélső tengelyében az ud-
varra, illetve a teraszra felülvilágítós kapu, a Ny-i homlokzat balról számított hatodik 
tengelyében főkapu nyílik.

A kőkeretes kapu falból kiálló aediculán4 nyílik, melynek két oldalát vakolatból 
kialakított falsávozás tagolja, konzolsoros kőpárkány zárja le, mely felett fogazott 
párkánnyal lezárt tetőimitáció emelkedik. A párkány alatt három négyzetbe-, és a szé-
leken két körbe helyezett rozetta sorakozik, a szélsőket levélköteg kapcsolja a kapu 
széléhez, melynek vége a rozettákról lecsüng. A felső rész közepét foglalja el a kere-
telt építési felirat: Juventuti patriae bonisque artibus Maria Theresia Augusta f(ieri) 
f(ecit) MDCCLXXVIII (A haza ifjúságának és a jó mesterségeknek készíttette Mária 
Terézia császárnő 1778). 

A felső párkányon helyezkedik el egy íves oldalmezőkkel övezett felső tábla, mely 
az 1893-as átépítést örökíti meg: „Kibővíttetett 1893-ban”. A tábla karéjos lezárású 
csúcsán a piarista rend címerének betűi láthatók. Az oldalmezőkön a kapu párkány 
alatti rozetták motívuma ismétlődik meg.

Valamennyi ablak lépcsős tagolású szalagkeretelésű. Az emeleti ablakok szemöl-
dökén lesarkított-keretelt, a földszintieken tagolatlan, trapéz alakú zárókőmotívum, az 
alagsori ablakok zárókőmotívum nélküliek. A könyöklő lehajló szélű, az ablakok alatt 
egyszerű négyzetes tükrű köténydísz.

A szárny D-i (vég)homlokzata kéttengelyes, bal oldali harmadát a D-i szárny ta-
karja el. A földszinten és az első emeleten mindkét tengelyben vakablakok, az eme-
leten ablakok.

A D-i szárny homlokzatai hasonló egyszerű párkányos, lizénás tagolásúak, de a 
koronázópárkány hangsúlyos, kétrészes, konzolos tagolású, felette attikafal húzódik, 

 3 Rizalit: Az épület homlokzatsíkjából (az építési síkból) kiemelkedő rész, amely rendszerint a 
teljes épület magasságában végigfut. Azért alkalmazták, hogy a hosszú homloksort függőlegesen 
tagolják, ezzel élénkítve az épület optikai hatását.

 4 Aedicul: Oszlopokkal, pillérekkel közrefogott, keretezett, szemöldökpárkánnyal vagy három-
szögű, illetve íves orommezővel (timpanon) lezárt fülke vagy azt utánzó nyíláskeretelés. Önálló-
an lehet síremlék, egyébként falfelületek díszítő, tagoló eleme.
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az attikafalat5 szintén lizénák tagolják, és a szárny rövidebb véghomlokzatain reliefek 
díszítik. Az osztópárkányok hármas lépcsős tagolásúak. A reliefeken szakaszonként 
virágfüzéreket tartó 2-2 puttó, középen akantuszlevéllel.

A szárny K-i vége, a déli ablaktengely is, a földszint magasságán belül két kisebb 
szintre, földszintre és félemeletre tagolódik.

A szárny É-i homlokzata négytengelyes, a földszinten a bal szélső tengelyben aj-
tóval és félemeleti ablakkal, a középső és bal oldali tengelyben nagy méretű, az eme-
leten  normál méretű ablakokkal.

Az utcai homlokzat középső része előtt stilizált előépítmény: az alsó szinten két 
dór oszlop és rajtuk törpepillérek állnak, az oszlopok felett és előtt konzolokkal ta-
golt gazdagabb kiképzésű párkányszakasz. A párkány felső része és a törpepillérek 
mészkőből készültek. Az oszlopok közötti homlokzatszakaszon a földszinten konzo-
los könyöklőjű vakablak, tojássoros szemöldökpárkánya alatt relieffel, az emeleten 
gazdag tagolású ablak, volutás6 konzolok által tartott szemöldökpárkánnyal, puttófe-
jes relieffel, a köténydísz két szélén a könyöklőt tartó álló puttók, középen volutás, 
alul puttófejjel díszített tükör. A köténydísz két oldalán koszorúban sisakot ábrázoló 
négyzetes reliefek. Az emeleti homlokzatszakasz két szélső szakaszában egy-egy ke-
reteletlen, félköríves alaprajzú és záródású fülke.

A D-i szárny K-i homlokzata a félemelettel és az alagsorral együtt háromszintes, 
kéttengelyes. Az emeleten vakablakok az udvari emeleti ablakkal azonos kereteléssel, 
de köténydísz nélkül. A földszinten és a félemeleten alacsonyabb, a többivel azonos 
szélességű, de alacsonyabb, 2x2 osztású, az alagsor szintjén kisebb méretű, 2x3 osz-
tású ablakok.

Az épület ablakai kétszárnyúak illetve négyszárnyúak, 2x3 táblára tagolódnak. 
A K-i szárny K-i oldalának földszintjén a jobb szélső tengelyben a kereten belül az 
ablakkereteléshez képest alacsonyabb, fekvő téglalap alakú ablak. A D-i szárny föld-
szinti ablakai nagy méretűek., 3x3 táblára tagolódnak.

A K-i szárny jobb oldali szakaszán minden második tengelyben egy, összesen há-
rom dróthálóval illetve lamellás ráccsal lezárt alagsori ablak nyílik.

 5 Az attika az épület főpárkánya fölötti mellvédszerű fal, mely lehet tömör vagy áttört jellegű, 
díszítőelemszerű. Többnyire a tető elfedésére, a homlokzat magasítására, emeletsor kialakítására 
(attikaemelet) alkalmazták. Sokszor domborművekkel, feliratokkal díszítik.

 6 A voluta latin eredetű építészeti kifejezés, amely bizonyos görbe vonalú épületelemeket jelöl. 
Az oszlopokon a voluta spirál alakban haladó görbe vonal, amellyel azokat a tagokat formálják, 
melyeket teherhordásra alkalmaznak és melyeknek külső formáiban a nyomást és az elasztikus 
ellenállást akarják kifejezni. Ilyen voluta díszíti a jón oszlopfő fő tagját; ebből fejlődött ki a 
korintoszi oszlopfő 4 sarokvolutája. Ilyen a korintoszi oszlop fő párkányában a szarufő, ilyenek 
a görög és reneszánsz ablak-, ajtó-, szemöldökpárkány gyámkövei. A voluta hajlatának közepén 
lévő domború, lencse alakú kiugrás a voluta szeme. 
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A tetők szélső, szakaszait modern, hornyolt kerámia cserép, a középső, alacsony 
hajlású szakaszt korcolt fémlemez fedi. A K-i szárny közepe felett vasszerkezetű kilá-
tóterasz helyezkedik el díszes kovácsoltvas korláttal és sarkain villámhárítóval

A homlokzatok tagozatai fehér, a falmezők halványsárga színezésűek. 
Az utca felől az udvart kerítésfal zárja le. A kerítés középső részén kapu nyílik, 

melyet két négyzetes pillér fog közre, a kaput egyenes gerenda hidalja át, két oldalán 
egy-egy alacsonyabb pillér, a kapu bal oldalán a pillérközben hasonlóan egyszerű, 
alacsonyabb áthidalóval kialakított gyalogkapu helyezkedik el. 

A két középső pillér tetején a beton fedlapon tagolt lábazati elemekre helyezve 
egy-egy faragott kő tobozdísz áll. A kerítés lizénás tagolású, színezése a gimnázium 
homlokzatával megegyezik.

Az épület főszárnyában a helyiségek az udvar felőli folyosókról közelíthetők meg. 
A szinteket az épület É-ról 5-6. nyílás tengelyeit elfoglaló lépcsőház köti össze. A 
földszinti és az első emeleti folyosó végéről közelíthetők meg a D-i szárny helyiségei, 
míg az udvar sarkában a D-i szárny földszinti előterébe külön bejárat is nyílik. 

A D-i szárny pincéje a szárny földszintjéről a földszinti előtérből induló kő csiga-
lépcsőn át érhető el. A D-i szárny félemelete egykarú kőlépcsővel és pihenővel a föld-
szinti folyosóról közelíthető meg.

A K-i szárny alagsorából a lépcsőház É-i oldalán pincehelyiség nyílik, melyből 
az épület alapterületéből kiugró, a várfalterasz területének sarkát elfoglaló, alagsori 
szintű helyiség érhető el.

A K-i szárny padlására a 2. emeleti folyosón, a lépcsőház mellett nyílik a feljárat 
kőkeretes vasajtón. A tetőszerkezet dőltszékes, függesztőműves, középső szakaszán 
alacsony hajlásszöggel kiképzett fedélszék.

A D-i szárny padlásának bejárata a K-i szárny 2. emeletének végén nyílik, a 
tetőszerkezet állószékes, a felső részen szintén alacsony hajlásszöggel kiképzett fe-
délszék.

A történeti adatok
A gimnázium története a szakirodalomban

A piarista intézmények és ingatlanok történetét a veszprémi vár kontextusában 
Lukcsics Pál és Pfeiffer János dolgozta fel a vár XVII–XVIII. századi történetét tár-
gyaló munkájában.7 A Veszprémben Volkra János Ottó püspök (1710–1720) hívására 
érkezett tanítórend tagjai a papi szemináriumban és az akkor megnyíló gimnáziumban 
is tanítottak. Rendházuk és iskolájuk először a vár DNy-i részén, a reformátusoktól 
elvett épületekben és iskolában kapott helyet. Az első saját iskolájukat a mai piarista 

7 LUKCSICS-PFEIFFER 1935, 161–176.
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templom helyén építették fel 1731-ben,8 majd ettől délre 1740 körül a rendház ma is 
álló korábbi, déli szárnyát. 

A szerzők feltételezik, hogy a később mai helyén megépülő gimnázium tervei is a 
rendházat tervező Tiethart Józseftől származhatnak, bár egyik épület tervei sem ma-
radtak meg.9 Közreadják a piarista telkek 1759-es helyszínrajzát10, mely meglehetősen 
pontosan ábrázolja a rendház akkor már álló déli szárnyát, a mai templom helyén 
álló korábbi gimnáziumépületet, és a későbbi gimnázium telkét, melyet az utca felől 
kerítés határolt íves kapuval.

A gimnázium építését 1773 áprilisában kezdték meg, és május 1-én került sor az 
ünnepélyes alapkőletételre. A hivatkozott források megemlítik, hogy a korábbi várfa-
lat le kellett bontani, és az iskola alépítményeként új várfalat kellett építeni, ami ko-
moly anyagi terhet jelentett. Az építkezést 1777-től Osvald Gáspár piarista szerzetes, 
építőmester felügyelte.

Az épület 1778-ban elkészült, amit a bejárati kapu kőkeretének felirata is jelez. 
A gimnáziumra a nemzeti iskolák számára 1784-ben emeletet építettek, melyet csak 
1821-ben fejeztek be. A nemzeti iskolák a gimnázium 1–2. osztályával párhuzamos 
két felsőbb 5–6. elemi iskolai osztályt jelentettek (a gimnázium e képzésnek 1869-ig 
adott helyet).

A rend veszprémi működésének történetéről legutóbb Koltai András publikált 
összefoglaló tanulmányt,11 mely elsősorban intézménytörténeti hátteret ad. Kitér a 
templom felépítésére, melyre a korábbi kápolna helyén 1828–1836 között került sor. 
A gimnázium státusza idővel változásokon ment keresztül: az állami tanügyi reformo-
kat követve, illetve a központi intézkedéseknek alárendelve 1805-től ötosztályosból 
hatosztályos lett, 1850-ben egy központi rendelkezés során visszafokozták négyosz-
tályossá, majd 1868–69-ben újra hatosztályos „nagygimnázium”, 1885-től nyolcosz-
tályos főgimnázium lett.

Az alsó négy osztály fenntartója 1884-től is a piarista rend maradt, míg a felső 
négy osztályé a veszprémi római katolikus egyházközség. Az egyházközség kezelte a 
gimnáziumi alapot, az ügyek adminisztrációjára az 1868-ban gimnáziumi bizottságot 
hoztak létre. Ez a bizottság hozott döntéseket az iskola anyagi és jogi ügyeinek igaz-
gatásáról. A tanárokat a piarista rend adta. A tanulmány foglalkozik az iskola belső 
életével, a tanároknak helyi társadalomban elfoglalt közéleti szerepével mind a XIX. 
századra, mind a XX. század első felére vonatkozóan, tárgyalja a tanácsköztársaság 

8 Uo. 170.
9 Uo. 172.
10 Lásd Koppány Tibor: A veszprémi püspöki palota homlokzatának helyreállítása, 1978–1980. A 

piaristák telkeinek helyszínrajza, 1759-ben. 3. illusztráció. A 12-es számmal jelölve a piarista 
rendház D-i szárnya, 10-es számmal a piarista gimnázium első épülete a mai templom helyén.

11 KOLTAI 2011.
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időszakát is, amikor az iskolát államosították, és megtiltották a vallási nevelést, végül 
ismerteti az iskola 1945-utáni államosításának folyamatát.

A szerző közzétesz a piarista levéltárból több forrást, így a gimnázium bővítésére 
készült 1843-as terv homlokzatrajzát (14. ábra12), ezt alább a forrásoknál tárgyal-
juk részletesen. Az intézmény történetéhez elsődleges forrásokat jelentenek az évente 
közzétett Értesítők. Ezek kezdetben csak névsorokat tartalmaztak, de a későbbiekben 
a tanévek eseményeit és változásait is feljegyezték bennük. Ezeket az adatokat a törté-
neti összefoglalásokat készítő egyes szerzők már felhasználták és közölték, de részle-
tesebb és további adatok is szerepelnek a kötetekben. Az Értesítő részeként jelent meg 
1895-ben Tölcséry Ferenc veszprémi piarista tanár könyve, mely az intézmény és az 
épület történetének 1894-ig legteljesebb, alapvető összefoglalást nyújtja.13

Részletesen leírja az 1773–88 közötti építkezések adminisztratív hátterét, ezen be-
lül kitér az 1783-ban kezdődött emeletráépítésre. A nemzeti (anyanyelvű elemi) isko-
lákat ekkor központi rendeletre kellett felállítani, és a megyegyűlés határozata alapján 
e célból az erre szolgáló két termet (magába foglaló emeletet) kellett az újonnan épült 
gimnáziumra építeni.14 Kiderül azonban az is, hogy az emeleti termek 1795-ben nem 
voltak használatban, „zár alatt” voltak,15 ennek okára azonban a szerző nem tér ki. (A 
későbbi adatok azonban arra utalnak, hogy ezzel együtt az elemi iskolák osztályait 
befogadta az épület és az intézmény, elhelyezésükre valamilyen okból nem az eme-
leten került sor.)

A felépítést követő újabb nagyobb beavatkozás a kötet szerint 1821-re tehető, ek-
kor a rossz állapotba került épület felújítására került sor. A szerző nem határozza meg 
pontosabban, mire terjedt ki a felújítás, azonban kiderül, hogy az építkezésre 54 000 
téglát, 20 „hatalmas szálfát”, és legalább 200 köböl meszet kapott az iskola adományul. 
A felújított épületben 1822-ben színdarabot mutattak be „előkelő közönség” jelenlété-
ben. Megemlíti a kötet az udvar átalakításának eseménysorát, melyet 1821-től 1852-ig 
datál. Adatai szerint a megye a felújításra tett adományaiért cserébe a várbeli utca bőví-
tésére a gimnáziumudvar területének korrekcióját kérte a piaristáktól. A rend azonban 
megjelölte, hogy az átalakítás csak az udvar épületeinek átépítésével lehetséges, ehhez 
pedig támogatást kértek. Az ügy a részletek tisztázásával hosszasan húzódott.

Az 1848–49-es szabadságharc során a gimnázium épületét katonaság beszállásolá-
sára vették igénybe 1848. december 28. és 1849. január 12. között, majd január 25-én 
az iskolának hosszú időre el kellett hagynia az épületet. A szabadságharc leverését 
követően a katonai használat állandósult, az iskola a megszálló haderő támaszpont-

12 A továbbiakban a hivatkozásokhoz tartozó illusztrációkat lásd a publikáció végén a fotómellék-
letben

13 TÖLCSÉRY 1895.
14 Uo. 36.
15 Uo. 37.
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jává vált. Az épületben a 12. vadászzászlóalj, majd a Palombini gyalogezred, végül a 
Mauschelli 10. gyalogezred állomásozott. Ez idő alatt az oktatás a városban több má-
sik épületben egy-egy helyiségben folytatódhatott. Végül 1852-től használhatták újra 
a piarista gimnáziumot oktatási célra. A források arról tanúskodnak, hogy az épületet 
a katonai használat megviselte.

Ezt megelőzően azonban, központi rendezésre, az iskolát négyosztályossá minő-
sítették vissza. Ez idő alatt, 1857-től az addigi 5–6. elemi iskolai osztály mellett az 
elemi iskolai 4. osztályt is a gimnázium épületében kellett elhelyezni 1857-től.

Az épületen 1862–63-ban felújításra került sor.
1868–69-ben sikerült elérni, hogy az iskola újra hatosztályos nagygimnázium le-

gyen. Az 5–6. osztályt a katolikus egyházközség tartotta fenn. A bővülés kapcsán a 
tanárok szobái és a szertárak számára helyre volt szükség, és a piarista renddel való 
megegyezés alapján a rendház és a templom között, az utcafronton építették fel az erre 
szolgáló új, egyemeletes épületszárnyat 1869 év folyamán.16 

A gimnázium tananyaga megújult és számos új területtel bővült ekkor.
Az 1870-es években, a tanügyi reformokkal párhuzamosan a megye és a város tö-

rekedett arra, hogy a veszprémi gimnázium nyolcosztályossá válhasson. A helyszük-
ségletet úgy tudták biztosítani, hogy először is 1883-ban alsó szinti (alagsori) folyosót, 
melyet addig nem használtak, rendbe hozatták és leburkoltatták, 1884-ben rendelkez-
tek az alagsorban három új tanterem teljes berendezéséről, az épületben az ablakok és 
ajtók felújításáról, az árnyékszékek új helyen, megfelelő módon való kialakításáról. 
1884 év folyamán az addig az 1869-ben épült szárny földszintjén elhelyezett szertárak 
helyén tanárlakásokat alakítottak ki, a szertárakat ideiglenesen a rendház épületében 
helyezték el, illetve az I. osztály termét fizikai szertárrá („Múzeummá”) és díszterem-
mé alakították át.17 1884-ben egy tűzvész pusztította el az udvaron levő istállót. A 
leégett istállót nem építették újjá, hanem helyükön fásszínt, árnyékszékeket és az is-
kolaszolga tartózkodási helyiségét magába foglaló melléképületet építették. Az iskola 
rossz állapotú tetejét kijavították.

Az 1880-as években gyűjtést kezdtek az épület kibővítésére, a korszerű oktatás 
feltételei a régi épületben egyre kevésbé voltak tarthatók, s erre a minisztérium időről 
időre felhívta a gimnáziumi bizottság figyelmét. A bővítésre Horváth Sándor építő-
mester által készített tervet és költségvetést 1891-ben terjesztették fel a minisztérium-
ba, melyre kikötésekkel jóváhagyást is kaptak.

A kötet történeti áttekintésének végén ismerteti fő vonalakban az építkezést, mely-
re 1893. év folyamán került sor, s melynek során a gimnáziumot összekötötték a rend-
ház épületével, és második emelettel magasították. Részletesen ír az alapkőletételről 

16 TÖLCSÉRY 1895. 67.
17 Uo. 104.
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melynek során egy fémhengerben megemlékező iratot helyeztek el az új épületszárny 
alapozásában.

Megemlíti a szerző az összekötő szárny helyén azt megelőzően álló cselédlakást.
A kötet részletesen bemutatja az iskola statisztikai adatait, ösztöndíjait, egyesüle-

teit, tanár- és diáknévsorait.
Tölcséry művének folytatásaként állította össze és tette közzé Lichtneckert András 

a gimnázium 1894–1948 közötti történetét,18 mely az adott korszakra a legteljesebb, 
az elérhető forrásokra széles körben támaszkodó munka.

Közzéteszi a szerző a rajzterem és díszterem felépítésének adatait, melyre 1902-
ben került sor, tervezője Schmahl Henrik, a hamburgi származású neves építész volt.19 
A tornaterem építésének ügye hosszasan elhúzódott. A tornaterem ekkor a pinceszin-
ten volt elhelyezve, melyet a minisztérium nem talált megfelelőnek. Az építésre alkal-
mas telket csere útján a vár alatt szerezték meg, ahová a gimnáziumból a hegyoldalban 
lejárót létesítettek. A tornacsarnok 1906-ban épült fel.

Az I. világháború kitörése után, 1914 nyarán a gimnáziumot laktanyaként kezd-
ték használni, majd katonai tartalékkórháznak jelölték ki. A tanítás 1914 őszén még 
elkezdődhetett az épületben, de december 10-én a II. emeleti helyiségek kivételével 
a honvédség „lábadozó kórház” céljára vette igénybe. A tanítás a város különböző 
más épületeiben folytatódhatott. Ez az állapot a világháború teljes időszakában fenn-
maradt. A katonaság 1918 novemberében elhagyta az épületet, az összes osztály az 
1919/20-as tanév elején költözhetett vissza. Megállapították, hogy az épületben a bú-
torzat, az ablakok, ajtók és az illemhelyek károsodtak a háború idején. Ezek rendbe-
hozatalára az 1919. év során már lehetőség volt.

A II. világháború végén, 1944 tavaszától megismétlődött a katonai használat. A 
szerző az Értesítőkből idéz, ebből kiderül, hogy ebben a szovjet bevonulás idején a 
„menza-bunkerben” húzódtak meg a diákok és tanárok – itt a pinceszintről van szó. 
Korábban egy robbanás megrongálta az épület tetejét, az átvonuló katonaság és egyes 
helybeli lakosok is fosztogatták, illetve rongálták a berendezést.

Az oktatás végül 1945. október 8-án kezdődhetett meg az iskolában, először négy 
tanteremben. A gimnázium működése helyreállt, de megkezdődött az oktatás átalakí-
tása, majd államosítása.

A kötet szakirodalmi áttekintést nyújt a gimnáziumi értesítőkben megjelent fonto-
sabb írásokból, közli a tárgyalt korszak diák- és tanárnévsorait, áttekinti az egyesületi 
és cserkészszerveződést, tárgyalja a diákmenzát, mely a rászoruló diákok étkezését 

18 LICHTNECKERT 2011.
19 Schmahl Henrik Veszprémben a gimnázium oldalszárnyával lényegében egyidőben épült  Jó-

szágkormányzóság, ma megyei könyvtár épületét tervezte, munkáit Kelecsényi Kristóf Zoltán 
mutatta be részletesen: A veszprémi Jószágkormányzóság, a mai megyei könyvtár épülete. Veszp-
rémi Szemle 2017/2., 87–98
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segítő alap volt, melyet étkezőhelyiség egészített ki (működése akkor szűnt meg, mi-
kor 1944-ben a katonaság a helyiséget – a pinceszinten – lefoglalta).

A kötetben található egy korabeli fotó az I. világháborúban elesettek 1929-ben 
felavatott emlékművéről, melyen felismerhetjük a földszinti folyosó É-i végén a mai 
átjáró körüli stukkókeretelést, és látható a középső medaillon mára eltűnt dísze a pia-
rista címerrel, míg a keretelés szárain középen a magyar címer elemei vehetők ki kü-
lön címerpajzsokon (11. ábra). Az emléktábla formája alapján azonosítható a folyosó 
szomszédos falán a közelmúltban eltávolított táblával.

A gimnázium Értesítőjében jelent meg 1894-ben Bolgár Mihály piarista szerze-
testanár részletes tanulmánya,20 mely az épület 1893-as bővítésének szempontjait és 
megoldásait mutatja be igen részletesen. Más tanulmányokból kiderül, hogy Bolgár 
Mihály volt, aki az építkezést a tantestület szempontjából felügyelte, és annak szá-
mos koncepcionális vonása és részletmegoldása tőle származik. Ilyen vonatkozás-
ban egyedülálló forrást jelent. Közzétette az épület elkészült állapotának valamennyi 
alaprajzát, a funkciók megjelölésével, ezekből pontosan tudjuk, milyen funkcionális 
elrendezéssel kezdett működni a kibővült iskola 1894-től. 

Tanulmányában ugyanakkor az épület addigi múltját is áttekinti, így erre nézve is 
alapvető adatokat tudunk meg. Leírja, hogy az 1870-es évek végéig az alagsori ter-
mekből egyet foglalt el az elemi iskolák 5–6. osztálya, kettő pedig lomtárul szolgált. 
Az elemi iskolai osztályok kiköltözésére 1869-ben került sor.21 Ennek helyén 1877 
után rajztermet hoztak létre, a szomszédos, addig nem használt helyiségből pedig 
tornatermet. Leírja, hogy 1881 után a pinceszinten az ablakok megnagyobbításával 
hoztak létre tornatermet, az alagsori helyiségekből 3 tantermet alakítottak ki, a föld-
szinten szintén 3, az első emeleten két tanterem foglalt helyet, az emeleti szélső nagy 
terem pedig ekkor természettani szertár lett. Ír a korábbi várfalra vonatkozóan az ala-
pozás ásásakor tett megfigyelésről.22 Nagyon részletesen leírja az épület tervezésénél 
érvényesülő méretezési szempontokat és azok ergonómiai indoklását, ebből nyilván-
való, hogy az átalakítás társtervezőjének tekinthető.

A funkcionális elrendezésből kiemelendő, a mai állapottól való eltérés a jómódú 
diákok számára kialakított második emeleti konviktus (bentlakás), az ehhez a teraszon 
tartozó díszkert. Látható, hogy a földszinten az újonnan épült rész ’T’ alakú közleke-
dői egybefüggőek voltak, ajtók nélkül, a jelenlegi 005 sz. folyosó végén az alagsorba 
vezető csigalépcső volt, két oldalt konyhák és cselédlakások kaptak helyet.

Az alaprajz feltünteti a mellékhelyiségeket, fásszínt magába foglaló melléképüle-
tet az udvar DNy-i sarkában.

20 BOLGÁR 1894.
21 Uo. 14.
22 BOLGÁR 1894. 18.



112

VESZPRÉMI SZEMLE 2020/2

Részletesen leírja a természettani (fizikai-kémiai) szertár helyiségeinek kialakítá-
sát és berendezéseit. Az oktatáshoz használt bútorok rajzát és működési elveit is közli 
(8-9. ábra).

Építészeti-műemléki szempontból elsőként Korompay György 1956-os munkája 
mutatta be az épületet.23 Az 1778-as datálású díszkapu kőfaragójaként Reindl Antalt 
nevezi meg. Tévesen azt írja, hogy a rendház és a gimnázium 1884-ben épült össze. 
Szintén tévesen ír a rendház – a gimnázium bővítése kapcsán épült – utcai épületszár-
nyáról, 1884–1892 közötti dátumot adva meg.

Korompay közöl több fontos történeti ábrázolást Veszprémről, ezek közül egy 
1799-es céhlevél rajzán (1. ábra) és egy 1857-es litográfián (3. ábra) egyaránt látha-
tó a piarista gimnázium akkorra megépült háromszintes épülete. Az 1799-es rajzon az 
épület D-i rövid homlokzata felett kétszintes oromfal látható: az alsó rész kétoldalt, 
íves, felül osztópárkány és timpanon zárja le (1. ábra). A XIX. század második felé-
ben készült látképek közül is több ábrázolja a vár keleti oldalát a gimnáziummal. Egy 
ekkor készült, pontosabban meg nem határozott datálású színezett fametszeten (4-5. 
ábra) egyrészt jól kivehető a párkányos, lizénás homlokzati architektúra, másrészt 
meglehetősen pontosan megjelenik – bár hátulnézetben – a déli homlokzat oromfala, 
ami az 1799-es ábrázolásétól eltér: a kétszintes oromfal alsó, alacsonyabb része víz-
szintes záródásúnak tűnik, végén és csúcsán valamilyen álló szobordísszel, középső 
része pedig kiemelkedő, két oldalt fülekkel kiképzett íves lezárással.

Elképzelhető, hogy a kapupilléreken és a várfal mellvédjének sarkán álló három 
kő tobozdísz, melyek a jelenlegi helyükön építészetileg idegenek, ennek az oromfal-
nak a díszeit képezték eredetileg, és az emeletráépítés során kerültek mai helyükre.

Brechler 1857-es képén az oromzat nem vehető ki tisztán, illetve nem értelmezhe-
tő (3. ábra). A rajz egy sötét, egyenetlen felületet ábrázol az oromfalon. Lehetséges, 
hogy a korábbi oromfal 1857-re tönkrement, esetleg – ha ez az ábrázolás így magya-
rázható – kúszónövény futotta be, melynek eltávolítása után a falazatot, vakolatot 
erősen fel kellett újítani, és esetleg emiatt került sor az oromfal újjáépítésére.

Az iskolával, annak múltjával több, részben a jogutód Lovassy László Gimnázi-
umhoz kapcsolódó gyűjteményes kötet foglalkozott.

Az alapítás 275. évfordulója kapcsán két kötet is megjelent. Az 1986-os jubileumi 
évkönyvben24 Asztalos István tanulmánya szól az iskola történetéről. Itt több vonatko-
zásban is a történeti adatok másoknál részletesebb kiértékelése található, így elsősor-
ban a világháborús viszontagságokra vonatkozóan. A kifejezetten a piarista iskolára 
emlékező kötetben25 Stéhli Ferenc tekinti át az intézmény történetét. Mindkét kötet-
ben további történeti, kultúrtörténeti adatokat találhatunk más tanulmányokban is.

23 KOROMPAY 1956. 145.
24 JUBILEUMI ÉVKÖNYV 1986.
25 EMLÉKKÖNYV 1989.
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Kiemelendők a XX. század első felének iskolai életére, működésére, tanáregyéni-
ségeire vonatkozó személyes visszaemlékezések, ezek egyik fontos forrása Lechner 
László több tanulmánya, illetve a tanárokat bemutató fejezet a rend által kiadott 2002-
es kötetben.26 Leírja a tantermek 1940-es évekbeli elosztását. Itt olvashatunk többek 
között arról, hogy az első emeleti folyosóról nyílott dísztermen kívül a cserkészotthon 
is, ugyanakkor az emeleten ekkor két tanterem volt, a VII. és VIII. osztályok számá-
ra: az osztályok számozásuk szerint az alagsorból indulva felfelé növekedő sorrendet 
foglaltak el. Említi az udvaron álló féltetős tüzelőtároló fészert, mely a pedellus tar-
tózkodási helye is volt, a lakása a félemeleten kapott helyet. A tornaterem megközelí-
tése „előbb az Ányos utcán át”, a háború után „a diákmenza kijárati járdája felől” a 
várhegy oldalában épült szerpentinen volt lehetséges. Részletesebben megemlékezik a 
második világháború utáni újjáépítés munkájáról, amikor a diákság részt vett többek 
között a tetőfedés javításában, és a Balogh Ferenc igazgató által az épületben berende-
zett asztalosműhelyben javították a nyílászárókat, illetve irányításával villanyszerelést 
is végeztek. Balogh Ferenc újra beindíttatta a diákmenzát is.

Az iskola alapításának háromszázadik évfordulójának alkalmából a Veszprémi Szem-
le folyóiratban tematikus szám jelent meg. Itt tanulmány olvasható Brusznyai Árpádról, 
a gimnázium várbeli épületében (ezen a néven 1950-től) működő Lovassy László Gim-
názium tanáráról, Brusznyai és az iskola a forradalom eseményeihez való kapcsolódásá-
ról.27 A kötetben Lechner László további visszaemlékezései is megtalálhatók az 1940-es 
évek iskolai életéről és társadalmi közegéről.28 A piarista gimnázium eredeti könyvállo-
mányának összetétele és sorsa is nyomon követhető két tanulmány segítségével.29

A Veszprém történeti fényképeit közreadó, 2000-ben megjelent kötetben30 a gim-
názium előtti utcaszakaszról található egy fénykép, melyen a gimnázium udvarán a 
kerítéshez épült melléképület és folytatásában D felől a D-i szárny helyén lebontott 
földszintes ház helye látható, nagyjából 1901 körül (10. ábra).

Az épületre vonatkozó források és adattári dokumentumok

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Budapest (PRMT KL)

A levéltár a piarista rend működésére, az iskolák igazgatására vonatkozó iratokat 
őriz, a veszprémi gimnázium esetén 1868-ig a rendi fenntartás révén a belső műkö-
désre itt találhatók a fontosabb elsődleges források.

26 ALMA MATER 2002.
27 SEBŐ 2011.
28 LECHNER 2011.
29 KOLOZS 2011., PÁKOZDI 2011.
30 PRAZNOVSZKY 2000.
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A rendházak állapotát háromévente dokumentáló jelentések (ún. status domus) 
sorozatában a fejlődés illetve bővülés kapcsán említik az épületekben bekövetkezett 
változásokat. Így az 1821–23 évekről készült jelentésben viszonylag részletes adatok 
olvashatók az ekkor végzett építkezésről. Eszerint az iskola épületét ekkor kívül és 
belül is vakolták (aedificium interne et externe… est incrustatum), nagyterem készült 
el a vizsgák számára (sala magna pro examinibus parata), az emeletre vezető feljá-
ratnál 15 (másutt 16) ölnyi boltozat készült (fornix orgiarum 15 ubi ascenditur ad 
tractum superiorem est structus). Az ekkor elkészült nagyteremről később úgy írnak, 
hogy az „most kápolnaként szolgál”, és ekkor kapott mennyezetet, padlót és ablako-
kat (sala quae nunc pro sacello inservit est perfecta, accepit videlicet stucaturam, 
fenestras et pavimentum). Ekkor az egész tetőt a püspök költségén újrafedték zsin-
dellyel, és a padláson magtárat alakítottak ki (aedificium totum accepit novum tectum 
ex munificentia episcopi… sub tecto gymnasii est granarium erectum), a felső folyosó 
téglákkal burkolták (ambitus superior est lapidibus stratus).31

A rendház háztörténetében (historia domus) időrendben olvashatók bejegyzések, 
így az 1773. május 1-én történet alapkőletétel, Mária Terézia 1776-ban folyósított 
adományáról. Hosszabb szünet után az 1782-es évnél található az a bejegyzés, mi-
szerint a felsőbb osztályokat már az új épületben oktatják, míg az alsóbb osztályokat 
még a régiekben.

1783 februárjában feljegyezték, hogy a korábbi iskola helyén bontásokat kezdenek.
1784 áprilisánál jegyezték be, hogy megkezdődött a nemzeti iskolák közbülső fa-

lainak építése (inchoati sunt scholis nationalibus muri intermedii), de később erről az 
építkezésről több adatot nem találhatunk.32

A levéltár tervanyagában megtalálhatók az utca és az udvar területének rendezé-
sére készült különböző tervlapok 1828-ból, melyek a meglevő állapotot feltüntetik 
(12. ábra). Ezeken látható, hogy a gimnázium udvarától közvetlenül D-re a vármegye 
színje (reclinatorium comitatus) állt.

A gimnázium bővítésére készült 1843-as tervrajz homlokzatot és alaprajzokat tar-
talmaz a gimnázium épületéről és a rendház szomszédos részéről, melyek közé ekkor 
egy összekötő szárnyat építettek volna (14. ábra). Az alaprajzok feltüntetik a meglevő 
és a tervezett épületrészeket, így azok a gimnázium akkori állapotának pontos és alap-
vető dokumentumai. Látható, hogy a földszinten két bejárat volt, egy a rizaliton – itt 
volt a ma is meglevő, 1893-ban áthelyezett kőkeretes díszkapu –, a másik a lépcsőház-
nál, a felvezető lépcsőkarral szemben, tehát a mai bejárat helyén. A homlokzati rajz 
szerint ez egy egyszerű keretelésű, szegmensíves kapuzat volt. Az előlépcsők arról 
árulkodnak, hogy az udvar szintje a mainál 2, illetve 3 lépcsőfokkal mélyebben volt.

31 PRMT KL. III.27. Status domus Wesprimiensis ab anno 1775.
32 PRMT KL. II.6. A veszprémi rendház levéltára, Lib. 17. Historia domus II. 1772–1827.
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Lényeges megfigyelni az ábrázoláson a bejárati kőkeretes kapu eredeti helyét, 
mely megfelel a homlokzat első emeletig terjedő, egy tengely széles rizalitjának az 
udvari homlokzat jobbról számított harmadik nyílás tengelyében, valamint a kapu 
feletti kis, álló ovális formájú ablakot. Figyelemre méltó, hogy ugyanakkor az ab-
lakok keretelése a maitól részben eltérő: a földszinti ablakok mind zárókőmotívum 
nélküliek, és megfigyelhető a képen a rizalit emeleti ablakának a maitól eltérő, ta-
golt, hangsúlyos szemöldökpárkánya. A lizénák képzése a maitól szintén eltér abban, 
hogy a rizalit két oldalán, a határoló homlokzatszakaszok szélén mindkét szinten 
húzódik lizéna. A rizalit tetősíkja kiugrik, de feljebb belesimul a tető síkjába. Az 
épület tetejének D-i végét oromfal zárja le. Ezt oldalnézetből ábrázolja a nyugati 
homlokzat rajza, de a rajz készítője az oromfal oldalnézetének alsó kétharmadát ro-
vátkolással látta el, míg felső részét kitöltetlenül hagyta. Ez bizonyára a felépítmény 
formai tagolását jelzi, és jól megfeleltethető az 1799-es rajzon ábrázolt oromfal (1. 
ábra) tagolásának.

Az emelet D-i végén „terem” (Sahl) látható, mely az épület tejes szélességét el-
foglalja, és míg a többi terem (Schulzimmer) azonos, vélhetőleg boltozásra utaló 
jelöléssel van ellátva, ennek esetében a jelölés inkább síkmennyezetre (esetleg teknő-
boltozatra) látszik utalni. A teremben a bejárat mellett kályhafülkét jelez az alaprajz a 
most is meglevő fülke helyén. A lépcsőházban a felfelé vezető lépcsőkar mentén fal 
zárja le az emeleti folyosó terét, melyen ablak nyílik.

A földszinti termekre a 4-5-6. számokat írta a rajzoló, míg az emeleti termeknél 
csak a Schulzimmer felirat szerepel.

A földszinti homlokzat jobb széle előtt melléképületet jelez az alaprajz, ez hom-
lokzaton nem jelenik meg, a melléképületben árnyékszékek láthatók az épület felőli 
oldalon.

Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára (MNL VeML)

A levéltárban külön állományt képeznek az 1868-ban létesült és az iskola anyagi 
ügyeit 1915-ig adminisztráló Római Katolikus Gimnáziumi Bizottság dokumentu-
mai: jegyzőkönyvek, iratok mellett tervrajzok is. Ez az adott korszakra nézve alap-
vető forrásanyag, melyben a történet és működés legfontosabb vonásai és eseményei, 
ügyei részletesen is kutathatók.33

A jegyzőkönyvek részletes feljegyzéseit Tölcséry Ferenc jelentős részben haszno-
sította és értékelte történeti feldolgozásában. Ehhez képest az épületre, felújításokra 
vonatkozó további, ott nem ismertetett részleteket, illetve a könyv készítésénél későb-
bi időszakra vonatkozó építkezési adatokat emeltünk ki.34 

33 MNL VeML XII.31. A veszprémi Katolikus Gimnáziumügyi Bizottság iratai 1868–1915.
34 Uo. Jegyzőkönyv 1. kötet 1868–1875, 2. kötet 1875–1901, 3. kötet 1901–1915.
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Az 1874-es bizottsági határozatok között szerepel „a téli tornászati teremnek a 
mellette levő s jelenleg raktárul szolgáló helyiséggeli egybeszakíttatása s ily módoni 
megnagyobbítása”, valamint a tornaterem ablakainak javítása és nagyobbítása.

1884 szeptemberében Horváth Sándor építőmesternek „az eddigi pincének torna-
teremmé alakításáról, a legalsó folyosón levő helyiségeknek tantermekké alakításá-
ról, valamennyi régi ablak helyett újaknak beszerzéséről, azoknak berakásáról…”, 
valamint „a gimnázium udvarán volt leégett faháznak (a mellékhelyiségek, kamra 
és faház számára) felépítéséről” kiállított számláját fizették ki, megtörtént továb-
bá „a tornatermen szükségessé vált negyedik ablaknak a bástyafalon kitörése” is, 
valamint „a díszterem újra pallóztatása, az emeleti folyosón a régi kövezet helyett 
újnak lerakása.”

Kiderül a jegyzőkönyvekből, hogy a második emelet rendház fölötti részének épí-
tése kapcsán először a régi boltozatok lebontását és alacsonyabbra építését tervezték, 
ettől később eltekintettek – így alakulhatott ki a második emelet két része közötti 
szintkülönbség.

A bizottság határozta el a tető középső szakaszának lapos hajlásszögűre építését és 
a középső rész felett „terasz-szerű fedetlen emelvény” („observatorium”) felállítását.

A jegyzőkönyvek tartalmazzák a tornaterem építése körüli hosszasan húzódó 
mérlegelést, melynek során először a gimnázium mellé, a fenti telken épült volna 
meg a tornaterem, ennek tervei is elkészültek (21-23. ábra), de végül itt a szükséges 
rajzterem és díszterem épült meg, a tornaterem pedig több évi várakozás után az 
iskola alatti telken, ahová a volt tornaterem ablakának helyéről kiindulva készítettek 
lejáratot.

A levéltár őrzi a D-i szárny eredeti tervrajzait (23-26. ábra). A feliratok szerint a 
rajzok „Schmahl Henrik műépítész tervei után” készültek. A tervek mindkét szinten 
gazdag stukkódíszt ábrázolnak a mennyezet alatti sávban, mely ma nem látható, kér-
déses, hogy elkészült-e eredetileg.

A díszterem 1902-es elkészülte után röviddel, 1905-ben a bizottságnak jelezte az 
igazgató, hogy az első emeletre vezető lépcső rossz állapotú, elhasználódott. A bizott-
ság úgy döntött, hogy tölgyfa lépcsőket készíttet, mivel az kevésbé csúszik, és egy 
kőlépcsővel eltérően szerkezeti problémákkal is kevésbé kell számolni.

Az új rajzterem ablakait 1913-ban kicsinek találta a tantestület, így döntést hoztak 
arról, hogy azokat meg kell nagyobbítani, ami az év novemberére el is készült.

Külön állomány tartalmazza a levéltárban a gimnázium egyéb, 1860–1953 közötti 
iratait, melyben főleg az 1930-as évektől az 1940-es évek végéig keletkezett doku-
mentumok találhatók meg.

A lajstromból kiderül, hogy már 1945 novemberében tatarozási segélyt juttattak 
az iskolának, ez lehet az 1946 februárjában beérkezett tízmillió pengő helyreállítási 
segély. Ez év májusában tetőcserép beszerzésével kapcsolatban intézkedtek.
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Az iratok jegyzékében szerepel 1948–49-ben egy jegyzőkönyv az államosított is-
kola és az egyházi épület megosztásáról; 1949–50-ben az igazgatói lakásról; 1951–
52-ben az iskola tatarozásáról.35

Veszprém Város Mérnöki Hivatalának Iratai között megtalálhatók a gimnázium 
várhegy alatt álló tornacsarnokának tervrajzai.36

A Tervrajzgyűjtemény fénymásolt tervrajzai között a Lovassy László Gimnázium-
ra készült tervanyagok az épületre vonatkozó elsődleges dokumentumok.

Az 1962-ben készült felmérési dokumentáció a meglevő állapotot rögzítette és 
helyiségfunkciókat is feltüntetett. Mind a földszinten, mind az alagsorban a tanter-
mekben „deszkapadló” volt. Az első emelet D-i helyisége (115) tanári szoba volt. A 
második emelet északi felében valamennyi terem tanterem volt, a lépcsőház felett 
kamra, a tőle D-re levő terem szintén tanterem. Az akkori funkciók adatait az építés-
történeti alaprajzokon ábrázoltuk. Az is kiderül, hogy a szolgálati lakásban ekkor még 
nem volt fürdőszoba.37 

Az 1964-es terv (Veszprém Megyei Tanácsi Tervező Vállalat, építész tervező: 
Rózsa István) nagyszabású felújítást készített elő. A műleírás igen szűkszavú, de a 
költségvetés részletesen jelzi az elvégzendő munkákat: így – többek között – meg-
levő betonlépcsőn a cementsimítás megújítása, 27 m2 tömbfa lépcső bontása, 9,7 fm 
betonlépcső készítése, 1035 m2 homlokzatvakolat javítása, meglevő lépcsőkön 240 
fm cementsimítás készítése, 427 m2 cement lapburkolat bontása és ugyanennyi mo-
zaikpadló burkolat készítése, 594 m2 hajópadló bontása és ugyanennyi lécparketta 
készítése. Összesen 51 ablak különböző mértékű faanyagpótlásos javítása szerepel 
a tervben.

Az előzményként csatolt levélből kiderül, hogy az igazgató előzetes egyeztetések 
alapján módosításként kérte többek között az összes ajtók javítását, illetve cseréjét, a 
színpad bontását és korszerű színpad építését – ez utóbbi e dokumentáció költségve-
tésében nem jelenik meg.38

Az 1969-ben központi fűtés szerelésére készült terven az épület akkori állapota 
figyelhető meg.  

A Veszprémi Városi Tanács Építési és Közlekedési, majd Műszaki Osztálya iratai 
között találhatók a gimnázium épületében működött Közgazdasági Szakközépiskolá-
ra vonatkozó tervdokumentációk.

35 MNL VeML. VIII.52. A Kegyes Tanítórend veszprémi gimnáziumának iratai.
36 MNL VeML V.177. Veszprém Város Mérnöki Hivatalának Iratai, 34. d Veszprémi róm. kath. 

főgimnázium tornacsarnok terve, 1905
37 MNL VeML XV.18.b. Lovassy László Gimnázium, felmérési tervdokumentáció, 1962.
38 MNL VeML XV. 18.c. 267.d Lovassy László Gimnázium felújítási és átalakítási munkái. Terv-

dokumentáció, 1964.
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Az 1972-es dokumentáció az első és második emelet közötti lépcső (boltozat fe-
letti) fa szerkezetének bontására és az oldalfalakba fogott, helyszíni műkő felülettel 
ellátott vasbeton szerkezettel való cseréjére vonatkozik.39

A levéltár különválasztott történeti tervállományában található az iskola udvará-
hoz kapcsolódó utcarendezésre készült tervanyag 1839-ből, mely egy megyegyűlési 
határozat mellékleteként készült (13. ábra).40

A levéltárba került Balassa László építészmérnök, műemlékvédelmi szakértő 
kéziratos munkáinak gyűjteménye. Ezek között terjedelmes anyag vonatkozik a Vár 
1980-as években folyt átalakításaihoz kapcsolódó megfigyelésekre, melyeket rend-
szerezett kutatási eredmények is kiegészítenek.

A várfalak elemző leírása során a tanulmány piarista telekre vonatkozó részében a 
török kori ábrázolásokat vizsgálva szerző arra a következtésre jut, hogy „a várfal Tur-
co-felmérésen látható déli irányba törése valószínűleg kihatott arra, hogy a piarista 
rendház illetve iskola eredetileg nem épült egybe: a rendház a fal említett visszatöré-
séhez igazodott, míg az iskola a falon kívül, annak K-i irányba forduló szakaszával 
párhuzamosan, várlejtőre települt”. Leírja, hogy az iskolaudvaron vezetékárkokban 
megtalálták a várfal alapját, mely a Ny-i homlokzattól 8,6 m-re futott és 1,9 m vastag 
volt. Ugyanennek kiszedett vonalát az 1902-ben épült díszterem-szárny pincéjében, a 
pincefal D-i belső síkjánál is megfigyelték. A szerző leírja a gimnázium alépítményét 
képező barokk kori várfalak falszövetére, külső felületére vonatkozó megfigyelést, 
így azt, hogy „határozottan észlelhető […], hogy a felület egykor vakolt volt.”41

Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár
Az érseki levéltár elsődleges adminisztratív iratanyagot nem őriz a gimnázium-

ra vonatkozóan, megtalálható azonban Pfeiffer János kanonok kéziratos hagyatéka, 
jegyzetanyaga. A Pfeiffer által publikált kutatások adatain kívül ebben – elsősorban a 
veszprémi várra, így a piarista rend történetére és épületeire vonatkozóan – publiká-
latlan adatok, jegyzetek is találhatók.42

Laczkó Dezső Múzeum 
A Műemléki Adattárában találhatók többek között az 1960-as, 70-es években 

készült műemléki felülvizsgálati lapok. A múzeum Fotótára történeti fényképfelvé-

39 MNL VeML XXIII. 660.d. 1137, 114.d. Közgazdasági szakközépiskola lépcső kiviteli tervdoku-
mentáció 1972

40 MNL VeML Tr. 59. Veszprémi piaristák udvari leendő változások és építések terve 1839. Az ehhez kap-
csolódó iratanyag: IV.1.b 2340/1839. Határozat a piarista iskola kerítésének és udvarának átépítéséről.

41 MNL VeML R 106 1Á/9H/4P Balassa László iratgyűjteménye 10. d 37. Várfalak, védművek, 
támfalak. Gépelt, kéziratos tanulmány, é. n. 

42 VFL, Pfeiffer János kéziratos hagyatéka 1/42.
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teleket őriz a XIX. század végéről és a XX.. század elejéről, melyen a gimnázium 
különböző átépítések előtti állapotai figyelhetők meg és tanulmányozhatók.

Az 1893 előtti – az ismert legkorábbi – fényképen (16. ábra) a gimnázium még 
háromszintes, szabadon álló épülete is jól kivehető. Megállapítható, hogy az épület 
ablakai már nagy valószínűséggel a maiakkal azonos méretűek lehettek, a D-i hom-
lokzat feletti oromfal pedig tagolatlannak, egyenes záródásúnak látszik, és a tetőt úgy 
tűnik, É felől is oromfal zárja le.

Az épület déli szomszédságát láthatjuk az 1895 előtt készült 7647 sz. képen (19. 
ábra). A földszintes épület a törvényszéki irattár, melynek kiköltöztetése után a gim-
názium megkaphatta annak telkét, az attól jobbra látható földszintes ház helyén pedig 
már ezt megelőzően, 1895-ben megépült a mai egyemeletes ház.

Itt található Balassa László kiadatlan dolgozata a veszprémi vár műemlékvédel-
mi leírásával és építészettörténeti-műemléki elemzésével. Az élet építéstörténetének 
rövid összefoglalásával kapcsolatban egy lábjegyzetben a szerző megjegyzi, hogy „A 
barokk architektúra a mai eklektikus homlokzat mögött jelentős részben megvan (Sa-
ját, Dercsényi B. közös megfigyelés)” Az állítólagos korábbi architektúrát egyelőre 
nem lehet közelebbről meghatározni.43

 A szerencsi Zempléni Múzeum egyedülálló képeslapgyűjteményében számos, el-
sősorban 1900–1914 közötti fényképes képeslap található a veszprémi várról, melye-
ken a gimnázium is látható.

A 0200153 sz. kép az 1900-as évek elején ábrázolja az épületet. Az új falazatok 
felülete színárnyalatában némileg elválik a régebbiektől (20. ábra).

A 0221083 sz., 1929-es keltezésű képeslap jól mutatja a gimnázium udvarának 
akkori elrendezését, állapotát. A K-i szárny homlokzata előtt favödrökbe ültetett 
kisebb fák sorakoznak, és valószínűleg a kerítés mentén is ilyenek láthatók. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött 1857-es kataszteri tér-
kép pontos helyszínrajzot ad a telekről és a környező épületekről: a gimnázium épü-
lete még szabadon állt és az udvar déli felén a melléképületek – a rendház istállója, az 
árnyékszékek és fáskamra) láthatók (15. ábra).

A Műemlékvédelmi Dokumetációs Központ Tervtárában található a veszprémi 
piarista rendházról készült 2005-ös műemlékvédelmi dokumentáció és az épület 
2015-ben készült Építéstörténeti tudományos dokumentációja és műemléki érték-
leltára, mindkettő G. Lászay Judit művészettörténész munkája.44

A dokumentációk az épület történetének, forrásainak eddigi legrészletesebb fel-
dolgozását tartalmazzák. A rendház építéstörténetével kapcsolatban a gimnázium épí-

43 LDM 89.2.1. Balassa László: A veszprémi vár kutatási és felhasználási javaslata. Műemlékvédel-
mi szakmérnöki záródolgozat. BME 1980. 44. o.

44 G. Lászay Judit: Veszprém, Vár u. 12. volt Piarista rendház. Építéstörténeti tudományos doku-
mentáció és értékleltár 2005–2015.
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tésének főbb pontjait is érintik, így itt megtalálható több alapvető forrásadat is, köztük 
a piarista levéltárban fennmaradt tervek.

Építéstörténeti következtetések
A gimnázium építéstörténetét a fő szakaszok szerinti tagolásban foglaljuk össze.

Az épület első formájának felépítése és az emeletráépítés, 1773–1788

A pince és alagsor felett földszintes iskola építésének kezdete jól adatolható, és az 
is, hogy a költségek miatt lassan haladtak a munkálatok, a folyamat azonban egyelőre 
részleteiben nem ismert. Az 1778-as elkészülési dátum, melyet a kapu évszámára lehet 
alapozni, legalábbis a szerkezetekre valószínűsíthető, ám egyelőre más forrásból nem 
igazolható. A legkorábbi ismert dátum, amikor az épületnek már nagyrészt készen 
kellett lennie, 1782, akkor ugyanis – még részlegesen – oktatás folyt az új iskolában.

Az 1783-ban kezdődött emeletráépítés a forrásokkal biztosan adatolható, de körül-
ményei igen kevéssé ismertek: az emeleti termek 1795-ben még biztosan használaton 
kívül voltak, és későbbi adatok (miszerint az elemi iskolai osztályok helye mindig az 
alagsorban volt) arra utal, hogy az eredeti célra nem is vették őket igénybe.

Az első, földszintes periódus elhatárolását a Ny-i homlokzat bejáratának és ehhez 
tartozó rizalitjának – a homlokzat tengelyéhez képest látszólag indokolatlan jobbra 
csúszott pozíciója teszi kérdésessé, felvethető ennek alapján, hogy az É-i – bal – ol-
dalon a lépcsőház csak az emeletráépítéssel egyidőben épült meg. Ezt megerősíteni 
látszik az is, hogy a lépcsőházhoz az 1843. évi rajz (1. ábra) szerint külön, a főbejá-
rattól eltérő kialakítású kapu épült. 

Az emeletráépítés után az építkezés befejezése 1788-ra adatolható, ez azonban, 
mint említettük, nem jelentette, hogy belül is teljesen elkészült az épület.

Az iskola ezen állapotát örökíti meg vázlatos, ám fő vonalaiban hiteles módon az 
1799-es rajz (1. ábra).

Az épület felújítása és az emelet befejezése, 1821

Bő harminc évvel az első két szakasz megépítése után a gimnázium teteje és va-
kolata is felújításra szorult. A forrásadatok szerint az első emeleten boltozat építése, 
a díszterem/kápolna mennyezetének stukatúrozása, ablakainak elhelyezése, a folyosó 
padlózása is akkor készült el, így minden jel szerint lényegében ekkor vették haszná-
latba az emeletet.

Az elkészült állapot – első emeletre nézve is – pontos és részletes rajzát az 1843-as 
felmérés mutatja (14. ábra). Bár itt csak oldalnézetben jelenik meg, de az épület talán 
legmeghatározóbb építészeti eleme volt a város felé néző, a vár oldalából kiugró D-i 
oldal magas, tagolt és talán díszített oromfala.
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Későbbi adatok alapján az épületben keményfa lépcsők, a termekben deszkapad-
lók, a folyosókon téglapadlók, és a mainál kisebb ablakok voltak.

A forrásokból kiderül, hogy 1821-ben magtárat is kialakítottak a padláson – nyil-
ván a rendház számára.

Ezzel egyidejűleg, 1821-ben merült fel a telek utcafronti határának rendezése, 
mely a város és a megye igénye volt.

Hadiállapot, telekrendezés és felújítás, 1848–1863

A szabadságharc idején a gimnázium katonai célokat szolgált, az oktatás másik 
épületekbe kényszerült áttelepülni. A katonaság a szabadságharc leverése után is 
Veszprémben és a gimnázium épületében maradt, melynek állapota ennek során le-
romlott. Az iskolát ugyanekkor központilag négyosztályossá fokozták vissza, de a 
város és a rend ettől kezdve törekedett arra, hogy visszanyerhesse a hatosztályos stá-
tuszt. Az épületet végül 1852-ben kaphatták vissza ismét, felújításra, javításra 1862–
63-ban kerülhetett sor. Az alagsor ezektől az évektől kezdve feltehetőleg – talán egy 
terem kivételével – használaton kívül volt, állapota leromlott.

Az utca és a telek határvonalának átalakítására, kerítés építésére és cselédlakás új-
helyen – a gimnázium É-i végén – való felépítésére az épület visszaadásával egyidejű-
leg kerülhetett végül sor 1852-ben. Valamikor a század közepén vagy második felében 
átépítették a D-i homlokzat díszes oromfalát. Az ábrázolás (5. ábra) alapján feltételez-
hető, hogy az átépített oromfalon állhatott az a három kő tobozdísz, melyek közül kettő 
jelenleg a kapupilléreken, a harmadik a K-i oldalon a várfal mellvédjének sarkán áll.

Hat-, majd nyolcosztályos iskola, felújítás 1884

A kiegyezés és a tanügyi reformok nyomán 1868–69-ben újraindulhatott az 5–6. 
osztály, és kiköltözött az elemi iskola két – 5–6., illetve ideiglenesen szintén oda he-
lyezett 4. – osztálya.

Az alagsorban a kiköltözött osztály termében rajztermet, mellette tornatermet ren-
deztek be.

A nyolcosztályos főgimnázium létrehozásához további terekre volt szükség, így 
1884-ben felújították és használatba vették az alagsort, a pinceszinten tornatermet 
alakítottak ki, kijavították az épület tetejét és kicserélték az ablakokat.

Az udvari épületet pusztító tűz nyomán új épület készült az árnyékszékeknek, a 
fásszínnek és az iskolaszolgának.

Bővítés, emeletráépítés, 1893

A gimnáziumot igazgató bizottság a megnövekedett tanulói létszám mellett a kor-
szerű oktatás feltételeit (szaktantermek, szertárak) az épület jelentős bővítésével tudta 
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megoldani, ezért az anyagi erőforrások megteremtése után 1893-ban összekötő szárny 
építésére és a rendház K-i szárnyára is kiterjedő második emelet építésére került sor. A 
tervező Horváth Sándor építőmester volt, aki korábban és ezután is dolgozott a gim-
názium számára (felújítások 1884, tornacsarnok 1906). A funkcionális tervezés nagy-
részt Bolgár Mihály tanárnak tulajdonítható, aki a koncepciót részletesen publikálta.

A ráépítés és hozzáépítés a meglevő homlokzati architektúrát folytatta. A dísz-
kaput áthelyezték a lépcsőházhoz és helyét befalazták – a korábbi rizalit funkcióját 
vesztette, a második emeleten nem folytatták tovább. Az épület korábbi hangsúlyos 
oromfala helyett a D-i homlokzat hangsúlytalan lett.

Az épület árnyékszékei nagyrészt az udvari homlokzat sarkához illeszkedő föld-
szintes melléképületben kaptak helyet. Az emeletráépítés során felszámolt D-i orom-
falról származhat, és ekkor kerülhetett a kapupillérekre és a várfal mellvédjének 
sarkára a három kő tobozdísz.

Díszterem és rajzterem építése, 1902

A még hiányzó megfelelő rajzterem és egy új, tágas exhortációs-45 és díszterem 
egy gazdagon díszített új épületszárny épült 1902-ben Schmahl Henrik tervei alapján. 
A két szárny a sarkain érintkezik, és az új épületrészben a korábbi melléképület he-
lyett két szinten mellékhelyiségeket is kialakítottak.

A tornaterem 1906-ban az iskola alatti telken épült meg. A lejáratot a hegyoldalban 
alakították ki, a pince D-i nyílásától kiindulva.

Hadiállapot és újjáépítés 1914–1939

Az első világháború idején az épület szinte végig katonai kórházként szolgált, a 2. 
emelet kivételével.

Az intézmény vezetése 1915-től ismét egyedül a piarista rend hatáskörébe tarto-
zott. A két világháború között, 1922-ből a kerítés felújítására van adatunk. Vélhetőleg 
a két világháború között kerülhetett sor a K-i szárny D-re néző, illetve az alagsori 
termekből a folyosóra nyíló, annak világosságot adó ablakok befalazására. 1929-ben 
a földszinti folyosó D-i végén az első világháború hősi halottainak emlékművét készí-
tették el. A pinceszinten 1925-től diákmenzát alakítottak ki.

Háborús pusztítás és helyreállítás 1944–46

A második világháború végén az oktatás ismét elhagyni kényszerült az épületet. A 
korábbi menzából óvóhelyet alakítottak ki. Bombakár sújtotta a tetőt és a homlokza-

45  Exhortáció az ifjúság számára istentiszteleten kívül mondott, vallásos életre buzdító 
beszéd; szentbeszéd.
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tokat, az ablakok és ajtók is károsodtak. A visszakötözésre és az első javításokra 1945 
tavaszától került sor, melyben a piarista tanárok és diákok személyesen dolgoztak.

Államosítás és átalakítások 1948–69

Az iskolát 1948-ban államosították. Ekkortájt fallal választották ketté az udvart a 
földszinti folyosó D-i végének vonalában, és az É-i részt leválasztották az iskolától. 
A 1929-es emlékmű keretelésének piarista és magyar címereit vélhetőleg ekkor tá-
volították el. 1951–52-ben tatarozásra került sor. Az épület teljes felújítása 1965-ben 
következett be, nagy mérvű burkolat- és ajtócserékkel, a korábbi ablakok javításával 
és szerkezetileg azonos cseréjével.

Az ezt követő években a földszinti folyosó végén átjárót nyitottak az É-i helységek 
felé, és azokat az iskolához csatolták, a korábbi I. világháborús emlékmű emléktáb-
láját áthelyezték a szomszédos falra. 1968-tól a pincében kazánházat alakítottak ki, 
és ezzel összefüggésben a tornateremhez vezető kijáratot áthelyezték a lépcsőházhoz.

Kisebb átalakítások 1970–2000

A felújítások elsősorban a vizes helyiségeket érintették, illetve valamennyi folyo-
sóablak hőszigetelő üvegezést kapott az 1990-es években.

1972-ben a 2. emeletre vezető keményfa lépcsőt vasbetonra cserélték.
A Közgazdasági Szakközépiskola kiköltözése után a tantermek meglevő 1893-

ban készült egyedi, eredeti berendezését eltávolították és nagyrészt elszállították az 
épületből.
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FOTÓMELLÉKLET
AA46

46 KOROMPAY 1957. 48. kép 

1. 1799-es céhlevél ábrázolása a veszprémi vár K-i oldaláról.46

2. Az 1799-es kép részlete a gimnázium (balra) és a rendház épületével.
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AA47 48

47 KOROMPAY 1957. 49. ábra
48 KOROMPAY 1957. 48. ábra

3. Brechler rajza után készült litográfia, 1857 47

4. Színezett fametszet a vár keleti oldaláról, XIX. század második fele.48

5. A metszet részlete a piarista gimnáziummal és rendházzal.
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AA 49 50

49 BOLGÁR 1894. III-IV. ábra
50 BOLGÁR 1894. V-VI. ábra

6. Az 1893-as átépítés utáni funkcionális elrendezést bemutató alaprajzai  
Bolgár Mihály tanulmányában.49

7. Az 1893-as átépítés utáni funkcionális elrendezést bemutató  
alaprajzai Bolgár Mihály tanulmányában.50
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A51 52

51 BOLGÁR 1894. XVI. ábra
52 BOLGÁR 1894. XVI. ábra

8. A természettani szertár általa tervezett szekrényének rajza  
Bolgár Mihály tanulmányában.51

9. A vegytani szertár általa tervezett „vegykonyhájának” rajza  
Bolgár Mihály tanulmányában.52
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 A 53 54

53 PRAZNOVSZKY 2000. 21. kép
54 LICHTNECKERT 2011. 437.

10. A Vár utca a gimnáziumnál, a D-i szárny felépítése előtt,  
a földszintes épületek bontása közben 1900-1902 körül.53

11. Az I. világháborúban elesett diákok és tanárok 1929-ben felavatott  
emlékműve (a földszinti folyosó É-i végén), a stukkókeretelés záradékán  

a piarista címerrel, a keretelés szárain külön címerpajzsokon  
a magyar címer elemeivel.54
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A 55 56 57

55 PRMT KL V 280. ad For 27 Fasc 3. Nr 8/B.
56 PRMT KL V 280. ad For 27 Fasc 3. Nr 8/B.
57 PRMT KL V 280. ad For 27 Fasc 3. Nr 8/B.

12. A Vármegyeház és környéke Halász Ignác vármegyei 
földmérő helyszínrajzán, 1828.55

13. Strakovich Sebestyén terve  
az udvar átalakítására, 1839.56

14. Strakovich Sebestyén kőművesmester 
terve a gimnázium bővítésére, 

1843 (nem valósult meg).57



131

A veszprémi piarista iskola építéstörténeteRácz Miklós

A 58 59

58 MNL OL S76, Veszprém
59 LDM 68.3.3

15. Az 1857-es kataszteri térkép részlete.58

16. A legrégibb ismert fénykép a Várról és a gimnáziumról, 1880-90 k.59

17. A fénykép részlete a gimnáziummal
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A 60 61 62

60 LDM Fotótára.
61 LDM Fotótára 7647.
62 Zempléni Múzeum Képeslapgyűjteménye 0200153.

18. Becske Adolf fényképe, 1893-1902 között.60

19. A gimnáziummal dél felől szomszédos épületek 1895 előtt.61

20. A Vár látképe a gimnáziummal, 1912.62
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A 63 64

63 MNL VeML XII.31.
64 MNL VeML XII.31.

21. Tervrajz a tornaterem felépítésére a gimnázium épületéhez csatlakoztatva,  
1899 (nem valósult meg), pinceszinti alaprajz.63

22. Tervrajz a tornaterem felépítésére a gimnázium épületéhez csatlakoztatva,  
1899 (nem valósult meg), földszinti alaprajz.64
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A 65 66

65 MNL VeML XII.31.
66 MNL VeML XII.31.

23. Tervrajz a tornaterem felépítésére a gimnázium épületéhez  
csatlakoztatva, 1899 (nem valósult meg), metszetek.65

24. A rajzterem és díszterem épületének (gimnázium D-i szárny)  
tervrajzai, alaprajzok. Schmahl Henrik építész, 1901.66
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A 67 68

67 MNL VeML XII.31.
68 MNL VeML XII.31.

25. A rajzterem és díszterem épületének (gimnázium D-i szárny) tervrajzai,  
Ny-i homlokzat és keresztmetszet. Schmahl Henrik építész, 1901.67

26. A rajzterem és díszterem épületének (gimnázium D-i szárny)  
tervrajzai, metszetek. Schmahl Henrik építész, 1901.68
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A 69 

69 MNL VeML XII.31.

27. A gimnázium udvarának nézete, 1929.69

28. A képeslap részlete


