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ISKOLA 

KNRDY AmeRIcAN SteAKhOuSe & BAR

PRIme SteAK & WINe
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7-es buszmegállóban felgyûrõdött aszfalt, a hatvanas-hetvenes évek bútorai, a „sulis-” és 

úttörõélmény, meg az angol rock club hangulat ihlette az iskola kontrasztokkal és apró 

meglepetésekkel teli belsõépítészetét.

„ÉLjeNeK A KOmmuNIStáK,  
ÉS A NemzetKözISÉg!”
ISKOLA a VI. kerületben

Szöveg: 
Szépvölgyi 
Viktória
Belsõépítész:  
F. Kovács  
Attila és 
Megyesi  
Zsuzsa
Fotó: 
Barbay Csaba

A napjainkban igen tsinosnak mondható 
mulatírozó históriája a 19. századba nyú-
lik vissza. 1854-ben nyújtotta be Pán József 
építõmester az engedélyezési terveket egy 
földszintes – a szerzõ megítélése szerint lakó-

épület funkciójú ház – megépítésére. Bár 
egy, az önkormányzat által készíttetett ta- 
nulmány szerint líceum céljára épült a ház, 
ezt igen valószínûtlenné teszi egyrészt  
a hajdanvolt KÖH ma még elérhetõ archí-

vuma (elsõdlegesen lakóházként tartják  
nyilván az épületet), és Zakariás G. Sándor  
Pesti építõmesterek munkássága 1850-
1860 c. jegyzéke is, amelybõl az is kiderül, 
hogy Fröhlich Zsigmond magánzó rendelte  

Az étterem falát hajdanán használt énekfüzet lapjai borítják, szocialista indulókat ismertetve
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szocialista úttörõ indulókat sorakoztató ének-
füzet lapjai a falon. Mindez csak néhány 
abból az arzenálból, amin a szemlélõdõ  
hosszasan idõzhet a tengernyi térben.

Vegyük sorra: a bejárattól jobbra található  
az ún. Házibuli tér, amely egykor falakkal  
tagolt helyiségekként szolgált (a legutóbbi  
alaprajz szerint) kollégiumi szobaként, für-
dõként és laborként. A tervezõknek köszön- 
hetõen mára egybenyíltak az apróbb terek, 
és filmvetítésekre, nagyobb társasági össze-
jövetelekre használt szeparévá avanzsáltak. 
E mellett található a belsõ udvarról is meg-
közelíthetõ borbár, az udvar szemközti olda-
lán pedig az étterem. Az udvaron látható fa 

meg az építményt a tervezõtõl. 1867-ben 
Friedmann Lajos magánzó kereste fel Pán 
Józsefet, hogy a földszintes házra készítsen 
plusz két szint magasságban emeletráépí- 
tést. Az U alakú épületrész tehát ekkor  
nyerte el ma is látható, díszített szemöldök-
kel ellátott, kétemeletes, erkélyes, romanti-
kus karakterét. Több mint 50 évvel késõbb, 
az 1920-as években bõvült tovább az in- 
gatlan egy, a Hegedû utcával párhuzamos 
épületszárnnyal, 4 emelet magasságban,  
az U alak hátsó lezárásaként. Ekkortól látszik 
alátámasztottnak a kollégiumi és/vagy is- 
kolai funkció. Következõ adat az épületegyüt-
tesben mûködõ Terézvárosi Kéttannyelvû  
Általános Iskola és Gimnázium kiköltözésé-
nek híre volt 2001-ben.

Az ingatlan hasznosításával kapcsolatos 
kérdések után 2008-tól 2011 szeptembe-
réig a Tûzraktér, majd 2012 novemberétõl  
az ISKOLA mûködik az épületben. Utóbbi  
vendéglátó, és a késõbbiekben hostel funk-
cióval is örvendeztet, a felkért belsõépítész 
vezetõ tervezõ F. Kovács Attila volt, a társ-
tervezõ Megyesi Zsuzsa, a tervezõ asszisztens  
pedig Ungár Anna. A koncerttermi falfest-
ményekért Kovács Budha Tamás, a logóért  
és grafikáért Lannert Ádám felelt.

A bejáratot hangsúlyozó, rajtszámos futó-
sávok jelzik, hogy a belsõépítészek vélhetõen 
önfeledt játékként élték meg a tervezés fo- 
lyamatát, ötletelések során gyûjtötték és  
válogatták össze a mindannyiunk iskolaél-
ményét idézõ kellékeket. Amibõl nincs jelen 
az eredeti, azt pedig frappánsan átfogal-
mazva tették a tér szerves részévé: gyer-
mekírással rótt neon ábécé; szemléltetõ bél- 
rendszer, és színes LED-ekkel megvilágított 
csontváz (iskolanyelven Samu) a biológia-
szertárból; zöldre festett fémlábas székek; 
kopott íróasztalok; kockás füzetet idézõ étlap; 

A rajtszámokkal megfestett futósávok a bejárattól a koncertteremig vezetik az érkezõt. F. Kovács Attila tervezõnek köszönhetõen akad 
néhány felület, ahol megmaradhattak a Tûzraktér idejében keletkezett falfestmények, így a belsõ udvar óriás biciklistája is

Kovács Budha Tamás festményei láthatóak a koncertterem falán, a bárpult oldalát autógumi borítja.  
Az egykori tornaterem a meghagyott padlóburkolat csíkjaiból még felismerhet
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KÖZELMÚLTBELI VIHAROK
Az Önkormányzat 2005-ben 517 millió  
forint összegben adásvételi szerzõdést kötött 
a Hegedû utca 3. szám alatti épületrõl a 
Madách tér Mélygarázs Kft. (egy évvel ké- 
sõbb Hegedû Ház Ingatlanforgalmazó és 
Beruházó Kft.) céggel, majd 2007-ben a felek 
a szerzõdést közös akaratukból felmondták, 
mivel a vételárat a vevõ a vállalt határidõig 
nem fizette meg. 2007-ben kétszer is megpró-
bálta az Önkormányzat azonos áron eladni  
az ingatlant, de a pályázatok eredményte-
lenül zárultak. 

Jóllehet, a tulajdonlás és a tényleges hasz-
nálat különbségei is megnehezítették az in- 
gatlan értékesítését (feltehetõleg késõbb  
került megosztásra a telek, nem vették figye-
lembe a tényleges használatot a felosztáskor, 
így a kerületi és a Fõvárosi Önkormányzat-
nak is vannak átnyúló épületrészei egymás 
területén). Elgondolkodtató, hogy „elbontha-
tóként” nevezte meg a polgármester az in- 
gatlant, amit mûemlékként tartanak számon  
– igaz, akár a magyarországi romantikus  
építészet, akár Pán József építészetének  
tükrében vizsgáljuk az ingatlant, el kell ismer-
ni, hogy mûvészettörténetileg nem képvisel 
kiemelkedõen magas értéket. 

2008 augusztusában a Tûzraktér – fog-
lalt házak gyakorlatát idézve – beköltözött  
az épületbe. 

2010 júniusáig ingyen, attól kezdõdõen 
havi 150 000 forint bérleti díjért használ- 
hatta a Tûzraktér, amely 16 millió forintot meg-
haladó köztartozást halmozott fel, így 2011-
ben az Önkormányzat per lefolytatása után 
kiköltöztette az épületbõl. 

2012 márciusában a Sanomex-trend Kft. 
(Czikora Péter és üzlettársa, Kovács ’Panda’ 
Zsolt) nyert hasznosítási pályázatot a házra,  
15 évre vállalták a bérlést és állagmegóvást, 
sõt azt is, hogy jelentõs mértékû értéknöve-
kedést biztosítanak az ingatlannak a felújí-
tás által, továbbá a Tûzraktérrel együtt kiköl-
töztetett 374 mûvésznek is ígértek mûtermet  
régi helyükön, a hátsó épületszárnyban.

felépítmény eredeti szocreál MÛVELÕDÉSI 
HÁZ felirata jelzi, hogy e mögött találjuk  
a koncert/színháztermet, vagyis a régi torna-
csarnokot. Itt találkozik az érkezõ a tervezõk 
talán legeredetibb ötletével, az íves vasbe-
tont mímelõ, valójában fehérre festett fából 
készült szerkezettel, ami a koncert/színház-
tér (tornaterem) elõcsarnokát adja. Dicsére-
tes, hogy a legnagyobb tömeget befogadó 
helyiség ezzel könnyen megközelíthetõvé 
vált (a Tûzraktér idejében csak egy bal oldali  
ajtón, majd néhány lépcsõn, és a pince-
rendszer alagútján át volt megközelíthetõ  
a koncertekre használt tornaterem). A hátsó  
épületben „egészségügyi festés” történt 
annyi kiegészítéssel, hogy az elsõ emele-
ten egybenyíltak a terek, kiállítóhelyiséget  
biztosítva a mûvészek számára. Az alag- 
sori bár továbbra is mûködik Pinceklub 
néven, a korábbinál kisebb területen, amely 
az új étterem konyhájának javára válik, és 
így is az elvárhatónál lényegesen nagyobb 
négyzetmétert tett stílusossá a vintage han-
gulat jegyében az a+z studio. Az emeletre  
tervezett funkciók – mint hostel – a tervek 
szerint a második ütemben készülnek el, 
egyelõre vezetõségi iroda mûködik itt, s egy 
ruhatár az egykori biológia terem helyén.

Érdemes egy pillanatra elidõzni a tényen, 
hogy a hajdanán itt tanulók manapság  
egyetemisták vagy babakocsit tologató fia-
talok. Mi több, akár több generáción át 
kötõdtek diákként az épülethez. Ritka pilla-
nat a háborúk és forradalmak – pláne 1989 
– óta, hogy egy sokak által használt, „meg-
élt” ingatlan úgy alakuljon át közösségi  
térré, hogy az ott cseperedõk még a hely 
második életének is részesei, sõt, élvezõi 
legyenek (mert a Millenáris Park programjait  
ki tudja, látogatják-e a ma már nyugdíjas 
Ganz-munkások, vagy jár-e Bánsági Ildikó  
színésznõ a Jurányi utcában független kultu-
rális központtá alakult, egykori általános 
iskolájába Duda Éva elõadásokat nézni).  

A folyamat mélyen bizarr – ha japán szem-
mel néznénk, és a dolgok örök körforgására 
gondolnánk, akkor persze természetesnek 
neveznénk. Lényegében mégis, egy egészen 
más Budapest képe rajzolódna ki elõttünk, 
ha ezeket a transzformációkat sorra vennénk  
a 19. század közepétõl máig (fõképp, ha  
az omló vakolatú mûemlékek és ingatlan- 
panama korrelációjának, vagy maga az ok- 
tatási helyzet, akár az elöregedõ belvárosi  
kerületek problémáját megkapargatjuk – de 
ezek mind-mind külön tanulmányok témáját 
adnák). 

Ha nem gondolnánk megannyi film díszle-
tes és high-tech munkájára, azt is írhatnánk,  
hogy F. Kovács Attilára valahogy „rára- 
gadt” a magyarországi totalitárius diktatú- 
rák nyomainak megmutatása, mint önként  
vállalt szerepkör, hiszen a hódmezõvásár-
helyi Emlékpont, és a Terror Háza is kiváló 
„szemléltetõeszközei” mindennek. Egy biztos: 
önfeledt élmény a tervezõk asszociációs játé-
kában részt venni. Fel vörösök, proletárok! – 
szól a mozgalmi ének ma már csak kulturális 
DNS-ünk tekervényes szalagjai közt, halkan. 
És nem baj, hogy a ma 20 éves generáció 
– aki remélhetõleg szintén törzsközönsége 
lesz az ISKOLA-nak – valami keveset megért 
ebbõl a játékos belsõépítészet által.

Lásd még: 
Lakás Pesten OCTOGON 1999/3., 
Családi ház Budán 2000/5., Fix 
Tv belsõépítészete 2001/4., Terror 
Háza, Interjú az építésszel 2002/1., 
Tom&George 2002/5., Leroy Café, 
Negro Café 2004/1., Emlékpont 
múzeum Hódmezõvásárhelyen 
2006/4., a+z Design a Londoni 
Design Festivalon 2010/8-9.

Eredetileg tejivónak szánták az udvar jobb oldalán található termet, végül borbárként született újjá
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A ROMAnTIKA ELFELEdETT MEsTERE
Pán József építõmester neve szinte kiradíro-
zódott a magyarországi építészettörténet- 
bõl, újrafelfedezése azonban megér egy 
bõvebb jegyzetet a margón. Prágai diplomája  
és bécsi vándorévei után, a klasszicizmus 
hanyatlásának idején, a romantika kibontako-
zásakor, 29 évesen építészsegédként és alá-
íróként a gróf Károlyi család építkezésein  
kezdett dolgozni. Az 1840-es évek elején 
kapcsolata feltehetõleg megszakadt a Károlyi 
családdal, mert 1844-ben a Pesti Hírlapban 
tett közzé hirdetéseket, amelyben szakértel-
mét ajánlotta fel az építkezõknek. 1843-ban 
budai, majd 1863-ban pesti mesterjogot 
kapott (az 1850-es évektõl megszaporod-
tak pesti megbízatásai). 1864-ben elfogadta  
a Helytartótanács Schossberger Zsigmond 
ügynök és vegyésszel közösen benyújtott 
„Anticausticum” nevezetû, „mindennemû fa 
és egyéb éghetõ anyagoknak, fellángolás és 
gyuladás elleni biztosítását tárgyazó, saját-
ságos szer” találmányának bejegyzését.

Az 1860-as években Pán anyagi helyzete  
az általa irányított nagy számú építkezés elle-
nére is megrendül (ennek oka máig vitatott). 
1861 és 1873 között készített terveiben túl-
súlyban vannak az új építkezések, amelyek 
többsége egy-kétemeletes ház, de akadt 
három és négyszintes épület is. Megrendelõi 
között ebben az évtizedben kereskedõk és 
önálló iparosok szerepeltek. 1872 után egyre  
kevesebb tervet szignált, meghalt második 
felesége, és egyetlen felnõtt kort megélt gyer-
meke is. Szegényházba került, ahol még 
készít apróbb terveket átalakításokhoz, en- 
gedélyezéshez. Kora egyik legismertebb és 
sokat foglalkoztatott építészeként a társada-
lom perifériáján halt meg, teljesen elfeledve.

A házibuli tér a bejárattól jobbra található, falát állattani ismereteket átadó, iskolai plakátok, és ipari megoldással 
készült fénykompozíció díszítik

A borbár enteriõrje is az „eklektikus vintage” jegyében készült

Vasbetonra emlékeztetõ fa tartószerkezettel új felépítmény került a koncertterem (tornaterem) bejárata elé  
– úgyszólván „elõszobaként” – az udvarra

neonból rótt ábécé fogadja az étterembe érkezõket


