Vörös László: 125 éves iskolánk épülete
II. rész
Bobula János, az épület tervezője és kivitelezője
Bobula János 1844. március 15-én született egy liptói kis faluban, amely ma Liptóújvár része.
Apja, aki a faluban jómódúnak számított, csizmakészítéssel és gazdálkodással foglalkozott. A
család Komáromba küldte a fiút gimnáziumba, aki tanulmányait megszakította,
kőművessegéd, majd kitanult kőműves lett. 1861-ben Pestre költözött, befejezte a
gimnáziumot, és érettségi vizsgát tett. Építőmesteri oklevelet szerzett 1863-ban és jelentkezett
a műegyetemre. Négy éven át szorgalmasan látogatta az előadásokat, majd nyugat-európai
tanulmányútra ment. 1867-ben megnősült, később két fia született.
Sokoldalú ember volt, mindenekelőtt azonban építész, tervező, kivitelező. Már fiatalon
bekapcsolódott a közéletbe, először a helyi politikában vállalt szerepet, létrehozta a
Terézvárosi Klubbot, amelynek elnöke is volt. Tagja lett Terézváros, majd Budapest,
képviselő-testületének, 1892-97 között országgyűlési képviselő volt. Írt, fordított, szerkesztett,
nyomdát és kiadót alapított. Bobula Jánost a 80-as években az ország nyolcvan leggazdagabb
vállalkozója között tartották számon.
Építészeti munkássága a XIX. század végi Budapest részévé vált. Szerepet játszott az
Andrássy út kiépítésében, ahol a legjelentősebb alkotása a 62. szám alatt álló palota (Bobulapalota, ezt önmagának szánta), és a 68. szám alatti palota (Zichy-palota), amelyet apósának
épített. Az építtetők ekkoriban többnyire polgárok, az építők vállalkozók voltak, akik
munkájuk során a megelőző idők építészeti stílusai közül választottak (pl. eklektikus stílus).
Építészeti karrierjében fontos szerep jutott építésztársának, Weber Antalnak. Szakmai
barátságuk az Ádám-palota (VIII. Bródy Sándor utca 4.) építése során alakult ki (1875-76) és
életük végéig tartott. (Ezt Weber Antal tervezte, Bobula az épület kivitelezője volt.) Ezt
követően több Weber által tervezett épületnek volt Bobula a kivitelezője. Új fejezet kezdődött
barátságukban és Bobula építészeti tevékenységében, amikor Weber a minisztérium
főépítésze lett, mert ezt követően sorra kapott megrendeléseket oktatási intézmények
tervezésére és kivitelezésére. Iskolánk mellett ő tervezte és ő építtette a Barcsay utcai Madách
Gimnáziumot és az Üllői úti Sebészeti Klinika épületét. Több mint egy tucat, zömében ma is
álló budapesti bérháznak volt kivitelezője, többségüknek tervezője is. Megtervezte a kispesti
téglagyári munkás kolóniát és a VIII. kerületi Tisztviselő telepet, és irányította az ott folyó
építkezést. Élete utolsó éveiben építésvezetőként dolgozott a Parlament építkezésein.
Gyakorlati építészeti munkája mellett jelentős volt a szervező tevékenysége, alapító
szerkesztője volt az Építészeti Szemle című szaklapnak. Az 1885. évi országos általános
kiállítás szervezéséért és tervező munkájáért a királytól „Ferenc József rend lovagkeresztje”
kitüntetést kapott. Bobula János 1903. november 15-én halt meg.

