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Nem volt irigylésre méltó Pecz Samu a
könyvtárépület tervének benyújtása-
kor, mert mindenki, aki csak számított
az egyetemen, beleszólt, módosítást
igényelt. Hogy egy emelettel alacso-
nyabb legyen a könyvtárépület, mert
akkor a fizika-elektrotechnika épületé-
re több költség jut, meg egy kis obszer-
vatórium, nyitott-csukott kupolával iga-
zán elengedhetetlen, a mûszaki, me-
chanikai épülete meg egyenesen hogy
néz ki víztorony és szélkerék nélkül, a
hajósok a Dunán még közlekedni sem
tudnak ezek hiányában. Különben is
esõben és hóban vizes lesz a kölcsön-
zött könyv, ha a könyvtár csak úgy sza-
badon áll, és nincs fedett árkád a fõépü-
let és a könyvtárépület között; és ha
már árkád, legyen felsõ szintje is, és le-
gyen zárt, nagy szép ablakokkal. No és
milyen dolog, hogy ilyen nagy egyete-
mi területen nincs óra, az idõmérõ elen-
gedhetetlen a hallgatóknak egy kis csi-
nos tornyocskán („fiatornyon”).

Közben az eredeti terv szerint egy
szépséges térelválasztó faragási munká-
latai kezdõdött el, hogy majd a könyvtár-
épület fõbejáratához kerüljön abból az
elgondolásból, hogy így az aula csendje
jobban biztosítható a jövõ-menõ kapu-
nyitás zajától. A terv ugyancsak felborult,
minden kérés teljesült, és elkészült a
nagy faragott tölgyfa térleválasztó is és
az aulában az olvasóterem bejárata elé
került (nem a bejárati kapuhoz) „Hallga-
tók olvasóterme” felirattal, fölötte karcsú
három karéjban végzõdõ ablakkal. A
térelválasztó átjárását kétszárnyú ajtó

biztosította. Olyan szép volt, mint a ve-
lencei Szent Márk templom „Pala d’Oro”
szentélyrekesztõje. A térelválasztó mö-
götti falat és a két oldalfalat gazdag díszí-
tésû csempével Walla József cége készí-
tette. A berendezést kristálycsillár egé-
szítette ki. A könyvtár bejárati kapujához
végül forgóajtó került (a szép üvegezett
tölgyfa keretû különleges forgóajtót
1982-ben távolították el) a meggondolat-
lan modernizálás hatására, vagy valame-
lyik pénzintézet vetette rá a szemét. De
volt ennél nagyobb veszteség, mikor is
az akkori könyvtárigazgató szó nélkül
megvált br. Eötvös József könyvhagyaté-
kától, melyet fia, br. Eötvös Lóránd adott
át Conleguer rektornak, ki bélyegzõt ké-
szíttetett az Eötvös könyvek jelzésére.
De úgy látszik, minden hiába, ... megfe-
ledkezett a tiszteletrõl!

Visszatérve a szépséges faragott térel-
választóra. Szomorú sorsra a II. világhá-

borúban jutott. Ugyanis a világháború-
ban a szovjetek lovacskákat kötöttek be
a kitörött ablakú hallgatói olvasóterembe
és a térelválasztó ajtófélfához (Nem új-
donság, Milánóban megtörtént Leonardo
híres freskójánál is.) Az éhes állatok szét-
rágcsálták a fa berendezést, majd tüzelõ-
hiány végzett a valamikor pompás fara-
gott térelválasztóval. A szépséges Walla
falborítású csempe is eltûnt a drága kris-
tálycsillárokkal egyetemben. A régi pom-
pa ma már fényképeken látható.

Az aula padozatának cementlapjai
még eredetiek. Az egyik lapban acélle-
mez látható (az olvasóteremtõl úgy hét
lépésnyire), ez a térelválasztó ajtókeret-
nek rögzítõ helyét õrzi, bárki megfi-
gyelheti, ha a mûegyetemi könyvtár au-
lájába vezérli jó sora.

A teljesség kedvéért említhetõ, hogy
a kis obszervatórium – mely a park kö-
zepén a fizikai épület elõtt állt – hábo-
rús kárt szenvedett és lebontották. A
szélkerék meg úgy elrozsdásodott,
hogy pályázat után még az 1934-es
években az árverési hirdetést nyert Lo-
sonci János vaskereskedõ bontotta le.

Pecz Samu mindenki kívánságát telje-
sítette, és végül a könyvtár inkább temp-
lom formátumúvá vált, mint könyvtárrá.
A tervezettõl a raktári rész  tényleg egy
emelettel alacsonyabbra épült. A háború
után az óratornyot is erõsen renoválni
kellett, mert a háború annak sem kedve-
zett. Pecz Samu csodaszép metszetrajza a
könyvtári épülettel kapcsolatosan a fõ-
épület I. em. rektori elõszobában látható.
(Védelmet érdemelne az ott lévõ öt terv-
rajz, nem üvegezett, a fény meg már el-
halványította a vonalakat.)

Pecz Samu 1854. március 1-jén szüle-
tett Pesten, még abban az idõben, ami-
kor Pestet és Budát külön írták. Elhunyt
Budapesten, 1922. szeptember 1-én.
1919-ben aggódva nézte a mûegyetemi
épületek, értékek jövõjét!

Szépséges aláírását sok oklevél, bizo-
nyítvány és tervrajz õrzi. 1918-ban azon-
ban a tervrajz-másolatok hitelesítésére
„aláírás-bélyegzõt” készíttetett (mérete
92x30 mm). Új divat volt ez abban az idõ-
ben. Természetesen bizonyítványra, okle-
vélre kézzel írt aláírás volt hivatalos, me-
lyet a rektori rendelkezés is megkövetelt!
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