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A Baross Gábor Általános Iskola tanulói számára másoknál talán
kissé egyszerűbbé vált a továbbtanulás kérdése, hiszen az épületben
lelt otthonra a Facultas Humán Gimnázium és Szakközépiskola is.

6

Tizenkét éven át (1966–1978) a Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskola tanítójelöltjei itt sajátították el hivatásuk alapjait.
Az iskola az 1995/96-os tanévben vette fel a fiatalon elhunyt „vas-
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Ahogyan egykor a zene, úgy napjainkban a sport határozza meg
az iskola fő profilját. Az első évfolyamon alapképzést szereznek
a tanulók a különböző sportágakból, majd szakemberek segítségével minden gyermek az alkatának megfelelő ajánlást kap
a szá mára célszerű sportágat illetően. Az iskola fő sportprofilja:
a fiúknak a labdarúgás, a lányok pedig választhatnak a kézilabda és aerobik közül, sőt, ezeket a sportágakat akár egyszerre
is űzhetik.

miniszter”, Baross Gábor (1848–1892) nevét, akinek emléktábláját 1998-ban avatták fel az intézmény falán.
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és gyerekek hozták helyre a szerencsére nem súlyosan sérült házat.
Az iskolának 1947-ben kilenc fiú-, tizenkét lányosztálya és három
napközis csoportja volt, majd 1948-ban általános leányiskola
kezdte meg itt a működését. Négy év múlva az épületben indult
útjára a Dolgozók Általános Iskolája. Az intézmény 1960-ban koedukált lett, és a hatvanas évek közepén már több mint 1200-an
tanultak a falai között, és már nem csupán délelőtt, de délután is
folyt az oktatás. Ekkoriban komolyzenei oktatás is zajlott az iskolában, amelyet nemzetközi fellépések, külföldi vendégek fogadása
fémjelzett. A színvonalat jelzi, hogy 1966. október 18-án Kodály
Zoltán is látogatást tett az iskolában.
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hatását gyakorolják az emberre… ahol ilyen aprólékosságra
kiterjed a figyelem, ott bent annál erősebben lüktet a gyermekvilág és a kultúra szeretete.” Az alig elkészült létesítményt az
I. világháború vihara hadikórházzá, majd erdélyi menekültek átmeneti otthonává alakította. Az elemi népiskola csak
1930-ban vehette újra birtokba a házat. Tizenkét év múlva,
1942-ben azonban újra költözni kellett, mert az épületbe a
Damjanich Polgári Fiúiskola költözött. Bár kevesen tudnak
róla, a ház a II. világháború végén náci katonák szálláshelye
volt. A háború befejeződése után lelkes pedagógusok, szülők
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Az épületet – amelyet Kismarthy-Lechner Jenő (1878–1962),
a magyar építésztársadalom egyik vezető alakja a székesfővárosi iskolaépítési akció keretében tervezett – 1909 és 1911
között építették fel. Az akció a kiváló városvezető, Bárczy
István (1866–1943) nevéhez fűződik, aki a közoktatási
ügyosztály élén szervezte újjá a főváros iskolarendszerét. Egy
korabeli lap így írt a frissen átadott épületről: „Tulajdonképpen két épület: az egyik, a fiúké magyaros motívumokkal ékeskedik, a másik, a leányiskola a külföldről importált stílushoz
alkalmazkodik, de így együtt határozottan egy egységes egész
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