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Pecz Samu műegyetemi épületei

Pecz Samu (1854–1922) a Magyar Királyi József Műegyetemen kezdte építészi képzését 1871-ben, majd külföldi 
tanulmányok után 1882-ben itt szerzett oklevelet is. 1888-tól haláláig vezette a Műegyetem II. sz. Köz é pí tés ta ni 
Tanszékét, ahol a mai épületszerkezettannak megfelelő középítéstant oktatott építész- és mérnökhallgatóknak. 

Az alapításától kezdve folyamatosan helyhiánnyal küzdő Műegyetem új campusa számára 1898-ban 
jelölték ki Lágymányoson a későbbi bővítést is biztosító Duna-parti területet. Az ún. történeti campus 1902–1909 
között épült meg három műegyetemi tanár tervei szerint. Eredetileg Czigler Győző kapta a megbízást, majd 
1905-ben bekövetkezett halála után Hauszmann Alajos vette át a munkát. Az ő tervei szerint a Központi 
épület, a kisméretű Geodéziai obszervatórium, valamint a kerti létesítmények valósultak meg, ugyanis 
megbízta Pecz Samut a könyvtár, a kazánház, valamint a gépészeti szakok épületeinek tervezésével. Mivel 
mindegyik épület különleges rendeltetésű volt, Pecz Samu külön tanulmányokat folytatott, és a különböző 
funkcióknak megfelelően különböző elrendezésű és tömegű épületeket alkotott.

Pecz Samunak e tanulmányban elemzett műegyetemi épületei sajátos építészeti elképzeléseit mutatják. 
Ezekre, ahogyan egész munkásságára is, a „belülről kifelé való építés”, azaz a funkcióból és a szerkezeti 
felépítésből kiinduló tervezés volt a jellemző, a történeti, elsősorban középkori stílusok alapos ismerete és 
alkalmazása mellett. A funkcionális egységek összetett, additív kezelése nemcsak funkcionális gondolko-
zásából, de a középkori historizálásból is következett, ugyanakkor megnyitotta az utat az új feladatokhoz 
szükséges tervezési szabadság felé.

A Műegyetem rövid története

A Műegyetem, illetve a magyar technikai szakoktatás története a 18. századig nyúlik vissza. Egyre szélesebb körben 
terjedt a természettudományos műveltség, mindinkább felismerték a reáltudományok jelentőségét. A természettu-
dományok oktatása azonban ekkor még kisebb szakiskolákban, nem egyetemi szinten folyt (Keszei 1971, 5–6. o.).

Az Institutum Geometrico-Hydrotechnicum (a későbbi szakirodalomban használt egyszerűbb nevén Ins-
titutum Geometricum, azaz Mérnöki Intézet) volt Magyarországon az első felsőfokú mérnökképző intézet, így 
a mai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elődje. II. József alapította, 1782 őszén kezdte meg 
működését. A Nagyszombatról 1777-ben Budára, a királyi palotába áthelyezett tudományegyetem keretei között 
működő intézmény Európa első felsőfokú mérnökképző intézete volt. 1784 nyarán a tudományegyetem három 
karát átköltöztették Pestre, a ferencesek kolostorába, ahol az Institutum Geometricum megszűnéséig, 1850-ig 
működött (Fodor 1955).

Először az 1832–1836-os pozsonyi országgyűlés foglalkozott a Polytechnicum (Műegyetem) felállításának 
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ügyével, ami később is időről idő-
re felmerült. Az 1844. június 12-
én kelt királyi rendelet azonban 
egyelőre csak középfokú intéz-
mény, a Pesti Királyi József Ipar-
tanoda (Joseph Industrieschule) 
felállítására adott engedélyt. Az 
1846-ban megnyitott, Pesten a 
tudományegyetem főépületében 
elhelyezett intézmény a Műegye-
tem második, közvetlen elődin-
tézménye volt (Zelovich 1922, 
78–92., 97–99. o.; Keszei 1971, 
14–16., 19. o.).

1850-ben, négy év párhuza-
mos működés után császári rende-
lettel egyesítették a két technikai 
oktatási intézményt: hatvannyolc 
évi működés után megszüntették 
az Institutum Geometricumot, és 
az Ipartanodához (a Joseph In-
dust rie schu lé hez) csatolták. 1854-
ben Budára költöztették át az Országház utcába. Az intézmény nagyrészt középfokú, kisebb mértékben felsőfokú 
képzést nyújtott (Zelovich 1922, 112–117. o.; Fodor 1955, 158. o.).

Ferenc József 1856-ban a Joseph Industrieschule felsőfokú tanintézetté alakítását rendelte el, ezzel az 1857/58-as 
tanévtől Joseph Polytechnicumként működött. A tanszemélyzet és a hallgatók létszámának folyamatos növekedése 
miatt újabb házakat kellett bérelnie Budán (Hauszmann 1909a, 5. o.).

1871-ben indult meg az igazi fejlődés, amikor I. Ferenc József egyetemi rangra emelte az intézetet. A Magyar 
Királyi József Műegyetemet az 1872/73-as tanévtől Budáról Pestre telepítették át, egy lakóházból átalakított, 
bérelt épületbe, az úgynevezett Nágel-féle bérházba. A hallgatói létszám ugrásszerű növekedése miatt rövidesen 
ismét újabb épületek, helyiségek bérlésére lett szükség (Zelovich 1922, 141–154. o.; Keszei 1971, 18., 24. o.).

1880–1882 között épült fel a Műegyetem új épületegyüttese a Múzeum körúton Steindl Imre egyetemi tanár 
tervei alapján. A reprezentatív, neoreneszánsz főépület,1 valamint a kisebb Eszterházy (ma Puskin) utcai épület 
megvalósulásával ekkor került a Műegyetem először olyan épületbe, melyet felsőoktatási célra terveztek (Zelovich 
1922, 165–170. o.; Héberger 1979, 2: 310., 323–326. o.).

Az új épületegyüttes azonban már megépültekor szűkösnek bizonyult. A helyhiány enyhítésére 1893 novembe-
rében nyílt meg a Hauszmann Alajos műegyetemi tanár által tervezett, neoreneszánsz stílusú, kétemeletes pavilon 
a Rákóczi út és az Eszterházy utca sarkán, majd ismét szükség lett bérházak emeleteinek bérlésére is (Keszei 1971, 
32. o.; Héberger 1979, 2: 325. o.).

 1 Budapest VIII. ker., Múzeum krt. 6–8. Az épület ma az ELTE Bölcsészettudományi Karának ad otthont.

1. kép. Czigler Győző helyszínrajzi koncepciója a műegyetemi campusra, 1900. (Forrás: CZIGLER 1900, IX. t.; 
KESZEI 1971, 34–35. o.)
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Pecz Samu kapcsolata a Műegyetemmel

1898-ban felkérték Pecz Samut, hogy tervezzen egy 600 férőhelyes nagyelőadót az egyetem udvarára a kémiai pavilon 
és a főépület közé. A Gólyavár elnevezésű létesítmény a Múzeum körúti telken épült meg igen kis költségvetéssel és 

nagyon rövid idő alatt. Ideiglenes előadónak 
szánták, de a mai napig eredeti funkciójának 
megfelelően működik. Az épület a nevét az el-
sőéves hallgatókról, a gólyákról kapta, akiknek 
fontos előadásai zajlottak itt. A várkastélysze-
rű megjelenésű, szabálytalan nyolcszög alakú, 
tornyos épület szerkezeti megoldása technikai 
bravúr; az előadótermet Pecz acél rácsostar-
tókkal és fagerendákkal fedte (Pecz 1920, 
11–14. o.).

Pecz Samu (1854–1922) kapcsolata a Mű-
egyetemmel már jóval korábban megkezdő-
dött. A Magyar Királyi József Műegyetemen 
kezdte építészi képzését 1871-ben, ahol két 
évig volt hallgatója az építészeti szakosztály-
nak. 1873-tól két évig a stuttgarti műegye-
temen folytatta tanulmányait, majd két évig 
a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult. 
Hazatérése után másfél évig dolgozott Schu-
lek Frigyes mellett a budavári Nagyboldogasz-

szony-templom helyreállításán, ahol alaposan megismerte a gótikus építészet szerkezeteit és stílusát, ami nagy hatást 
gyakorolt későbbi munkásságára. 1882-ben szerzett oklevelet a Műegyetemen, amivel a legelső magyar okleveles 
építészek egyike lett (Pecz 1920, 1–2. o.).

1880–82 között Hauszmann Alajos irodájában dolgozott. 1882-től a Műegyetem középítéstani és középkori 
tanszékein tanársegédi kinevezést kapott egyidejűleg Schnédár János és Steindl Imre műegyetemi tanárok mellett. 
1887-ben lett az ókori építészet rendkívüli magántanára, 1888-ban pedig a középítéstan nyilvános rendes tanárává 
nevezték ki. Ekkortól, alig 34 éves korától a Műegyetem II. sz. Középítéstani Tanszékének tanszékvezető professzora 
lett. Itt a mai épületszerkezettannak megfelelő középítéstant oktatott építész- és mérnökhallgatóknak. A tanszéket 
harmincnégy éven át, egészen 1922-ben bekövetkezett haláláig vezette (Pecz 1920, 2–5. o.).

Oktatói tevékenysége mellett a gyakorlati tervezéssel is intenzíven foglalkozott, az alkotás örömét továbbadta 
tanítványainak is.

Pecz Samu tervezői munkássága az 1880-as években indult. Legkorábbi műveitől kezdve érett alkotásaiig sajátos 
megjelenés, gótizáló formavilág, nyerstégla és vakolt felületek használata jellemezte épületeit. A történeti, elsősorban 
középkori stílusok alapos ismerete és alkalmazása mellett munkái praktikusságukkal emelkedtek ki kortársai tervei 
közül. Amikor önéletírásában épületeiről megemlékezett, mindig a célszerűség, az épületszerkezetek kialakítása, az 
építés költségei, a tűzbiztonság kérdéseire helyezte a hangsúlyt, a művészi kérdéseket nem is említette meg. Kortársai 

2. kép. A megvalósult műegyetemi campus helyszínrajza, 1909. (Forrás: HAUSZMANN 1909a, 2. o.; 
HAUSZMANN 1909b, 266–267. o.)
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is az „anyagszerűséget” és a „belülről kifelé való építést” látták leginkább érvényesülni művein: „…architektúrája az 
alaprajzból és annak szerkezeti felépítéséből fejlődik és épül fel.” (Magyar 1929)

Volt tanítványa, Rerrich Béla szerint Pecz Samu „a szerkezeteknek volt igazi mestere” (1922). Valóban 
mindig nagy súlyt fektetett a szerkezeti problémák megoldására, az architektonikus összhatást is sokszor alá-
rendelte szerkezeti elveinek. Tevékenységére a legjellemzőbb az épületszerkezeti újítások – elsősorban a vas- és 
vasbeton szerkezetek – alkalmazása volt. Az épületszerkezettan tanáraként sok bonyolult szerkezeti-technikai 
feladatot oldott meg úgy, hogy a korszerű szerkezet mellett azokkal nehezen összeegyeztethető historizáló külső 
formavilágot alkalmazott.

A lágymányosi műegyetemi campus

A Műegyetem újonnan megépült pesti együttese már az 
1890-es években szűknek bizonyult a hallgatók, illetve 
a tanszemélyzet létszámának folyamatos növekedése 
miatt. A szétszórt és részben bérlakásokból kialakított 
tantermek, valamint a laboratóriumok és gyakorló he-
lyiségek hiánya sem felelt meg a korszerű oktatási kö-
vetelményeknek. A probléma megoldásaként az 1897. 
évi XXV. törvénycikk 1 200 000 koronát juttatott a 
József-műegyetemnek telekvásárlásra és építkezésekre 
(Héberger 1979, 2: 328. o.; Németh 2007, 42. o.).

Több elhelyezési terv készült – például a Füvészkert 
és a Ludovika-akadémia melletti területre is –, melyek 
elvetése után Wartha Vince rektor és Czigler Győző épí-
tészprofesszor javaslata alapján kijelölték Lágymányo-
son azt a területet, melyet az új Ferenc József híd2 budai 
hídfőjénél a Duna, a Promontori (ma Budafoki) út és 
a később épülő Boráros téri híd3 határolt. Kedvező ára 
mellett a városközponthoz közeli fekvése, jó közlekedése, 
Dunára néző elhelyezkedése, valamint a későbbi bővítés 
lehetősége miatt választották ki (Hauszmann 1909a, 
9–12. o.; Zelovich 1922, 218. o.).

Az új egyetemi campus céljára kijelölt hely és környéke a 19. század elején még leginkább földművelési terület-
ként volt használatban, keleti fele pedig az itt kiszélesedő Duna-meder része volt. A mai Gellért tér környékén állt 
néhány épület, közöttük a Sáros-fürdő, a Gellért Szálló elődje. Innét indult két országút: a Duna-parthoz közelebbi 

 2 Ma Szabadság híd, 1896.
 3 Ma Petőfi  híd, 1937.

3. kép. A Műszaki mechanika és mezőgazdasági géplaboratórium földszinti alap-
rajza. (Forrás: Egyetemek 1908; HAUSZMANN 1909a, 31. o.; Építő Ipar 1909, 466. o.)
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Albertfalvi út4 és a régi országút.5 E két útvonal között, a Dunához közel nagyobbrészt szántóföldek, feljebb a 
Gellért-hegy lejtőin pedig szőlők húzódtak. A Duna ártere a két út közötti területig terjedt.6

Az 1838-as árvíz pusztítása után kezd-
ték átalakítani a lágymányosi Duna-partot 
árvízvédelmi, a folyószabályozást elősegítő 
céllal. Ugyanis a Kopaszi- és Nyúlfutási-zá-
tonyok, valamint a Csepel-sziget is akadá-
lyozták a tavaszi jéglevonulást, ami miatt 
rendszeresen jeges árvizek következtek be. 
Az 1870. X. tc. értelmében a Fővárosi Köz-
munkák Tanácsa elkészítette a szabályozási 
terveket, a közmunka- és közlekedési mi-
nisztérium pedig megkezdte a Duna sza-
bályozási vonalába eső védőgát kiépítését. 
Elsőként a Gellért-hegytől délre húzódó 
töltés megépítésével hasították ki a kiszé-
lesedő Dunából a Lágymányosi tó öblét 
(Edvi Illés 1896, 68–70. o.; Siklóssy 
1931, 408. o.).

Ekkor már fokozatosan terjeszkedett 
a környék beépítése a későbbi Gellért tér 
irányából dél felé. Nagyrészt ipari terület 
volt itt kialakulóban: a Zartl-féle székgyár, 
a Brunner-féle téglavető vagy a Kohn-féle 

szeszgyár működött itt. (Ez utóbbi a Műegyetemi Könyvtár helyén állt, épületei később az egyetemi építkezések 
felvonulási épületeiként szolgáltak, fokozatosan kerültek lebontásra.) (Gy. Balogh 2013d, 43. o.)

A campus céljára kijelölt telek nagyobb részét még 1898-ban szerezte meg a kultusztárca, a következő tanév 
folyamán töltötték fel a mélyebben fekvő részeket, a többi területet megvásárlása pedig 1902-ig valósult meg. Az 
1898/99-es tanévben Czigler Győző műegyetemi tanárt bízta meg a kultuszminiszter az általános rendezési és 
beépítési terv elkészítésével és a kivitelezés művezetésével (Keszei 1971, 35. o.).

Az új Műegyetem 1902–1909 között épült meg, egyrészt kisajátított telkekre, de nagyobb részben a földdel 
fokozatosan feltöltött vízterületre. Első ütemben a mai Bertalan Lajos utcáig terjedő rész épült be pavilonos 
rendszerben, az ettől délre eső terület beépítetlen maradt, a későbbi bővítést szolgálva. Az egyetem ide telepítése a 
városrész fejlődésére is pozitívan hatott: megindult a magánépítkezés is, rövid idő alatt egész városrész keletkezett 
a környéken (Hauszmann 1909a, 13. o.).

A történeti campust három építész tervezte: Czigler Győző, Hauszmann Alajos és Pecz Samu. Mindhárman a 

 4 A későbbi Promontori, majd pedig Budafoki út.
 5 Amelyből a Fehérvári, később Horthy Miklós, majd pedig Bartók Béla út lett.
 6 Alap ’s vizhelyezeti térképe Buda és Pest sz. kir. fő Városainak. 1833. (Budapest Főváros Levéltára, Tervtár XV. 241/5 – B3, 
részlet) 

4. kép. A Mezőgazdasági géplaboratórium épületszárnya nyugatról 1909-ben. (Balogh R. felvétele. 
Forrás: HAUSZMANN 1909a, 32. o.; BALOGH 1909b; Építő Ipar 1909, 466. o.)
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Műegyetem tanárai voltak, mindhárman több évig dékánok lettek, sőt Hauszmann rektorként is szerepet vállalt az 
egyetem vezetésében. A szakmai életben hasonlóan kiemelkedő szereplőkként a Magyar Mérnök- és Építészegylet 
tagjai, sőt vezetői is voltak.

Az új Műegyetem épületegyüttesének tervezésével és a kivitelezéssel megbízott Czigler Győző 1905-ben bekö-
vetkezett halála után Hauszmann Alajos vette át a munkát. Az ő tervei szerint csak a Központi épület, a kisméretű 
Geodéziai obszervatórium, valamint a kerti létesítmények valósultak meg, ugyanis megbízta Pecz Samut a többi 
épület tervezésével. Így a könyvtár, a központi kazánház, valamint a gépészeti szakok (a Géplaboratórium, a Me-
chanikai technológia, valamint a Műszaki mechanika és mezőgazdasági géplaboratórium) épületei Pecz nevéhez 
fűződnek, aki az építkezések művezetését is átvette (Hauszmann 1909a; 1909b).

Mivel mindegyik épület különleges rendeltetésű volt, ezért Pecz Samu külön tanulmányokat folytatott, és a 
különböző funkcióknak megfelelően különböző elrendezésű és tömegű épületeket tervezett (Pecz 1920, 19–27. 
o.). Homlokzatképzésük azonban hasonló: a középkorias, túlnyomóan neogótikus stílusjegyek a jellemzők, a ter-
rakotta színű, szárazon sajtolt tégla és vakolt falfelületek harmóniája. 

A műegyetemi épületek építészeti problémái

A 19. század építésze a historizáló ha-
gyományok és a gyorsan változó, korsze-
rű igények között próbálta megtalálni a 
megfelelő arányokat. Még a 20. század 
elején is változatlanul historizáló külső-
vel épült az épületek nagy része, önálló 
művészi szándék szerinti homlokzat-
kezeléssel és tömegalakítással. Ugyan-
akkor új szerkezetek, technológiák 
használata jellemezte a korszakot, az új 
funkciók pedig korszerű térszervezést 
igényeltek. Ezzel fokozott ellentmondás 
jött létre az épületek külső megjelenése 
és a maga az épület között (Kalmár 
2001, 203. o.).

Pecz Samu a középítéstan tanára-
ként ezt az ellentmondást sajátos építé-
szeti eszközökkel oldotta fel. Elképzelé-
sei a legtisztábban a műegyetemi alko-
tásaiban fi gyelhetőek meg. A műszaki 
felsőoktatás mint új, korábban szinte 
ismeretlen építészeti igény, fantáziadús funkcionális feladatnak tűnt (Durm 1888). Ugyanakkor a korszerű építész-
oktatás arra késztette az építészt, hogy épületei funkcionális elrendezésével, tér- és tömegalakításával, szerkezeteivel 
és részletkultúrájával egyszerre példamutató és művészileg is meggyőző legyen. 

5. kép. A Mechanikai technológia épület földszinti alaprajza. (Forrás: Egyetemek 1908; HAUSZMANN 
1909a, 30. o.; Építő Ipar 1909, 481. o.)
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Pecz Samu tehát műegyetemi épületei tervezése során a különböző térigények problémájával szembesült. 
A romantika additív épületformálásából indult ki, mert ez nyújtott legjobban lehetőséget a funkciók árnyalt 
elkülönítésére. Tudatos térkompozíciókat formált, ugyanakkor a funkcionális elrendezésben fontos szerepet ját-
szott az egyes épületek megközelítése. A műegyetemi campus tervezése és építése során megváltozott az épületek 

egymáshoz való viszonya. Míg Czigler 
Győző 1900-ban publikált tervén a 
környező utcákról képzelte el a pavi-
lonok fő megközelítési irányát, addig a 
megvalósulási szakaszban – már Pecz 
és Hauszmann tervei szerint – mindez 
átrendeződött (Czigler 1900).

Czigler tervei szerint valósult meg 
a kémia (Ch) és a fi zika (F) pavilon, 
azonban Czigler halála után megvál-
tozott a koncepció. Hauszmann meg-
tartotta a Duna-parti feltárulást és fő 
megközelítést a Központi épület (K) 
új terveinek készítése során (Zsem-
bery 2013). Pecz épületei között a 
Műszaki mechanika és mezőgazdasági 
géplaboratórium (MM-MG) esetében 
még szintén megmaradt az utcai meg-
közelítés, de a mellette álló Mecha-
nikai technológia épülete (MT) már 
a belső oldalra, a campus felé tájolt. 
Ugyanez a változás fi gyelhető meg a 

Géplaboratórium (L) esetében is. A legfestőibb épület, a könyvtár a főépülethez kapcsolódik, megközelítésében és 
elrendezésében hasonlít Czigler eredeti elképzeléséhez. 

Czigler Győző 1900-ban publikálta az új Műegyetem beépítési tervét. Terve középpontjában a négy belső 
udvarral tagolt, zárt tömegű, kupolás központi épület állt. A központi épülethez északról a kémiai, délről pedig az 
elsőévesek pavilonja kapcsolódott egy-egy diadalívet is magában foglaló folyosóval. A központi épülettől nyugatra 
állt a könyvtár, T alaprajzú elrendezéssel, amilyen formában Czigler már a Füvészkert melletti területen is elkép-
zelte. A telek többi részén, a határoló utcák mentén tervezte Czigler a geodéziai, az ifj úsági és a fi zikai pavilonok, 
valamint a gépműhely és a Mezőgazdasági géptan épület felépítését. Csak az anyagkísérleti állomás és a gépház 
állt a telek belső területén. Czigler koncepciójának részletei a megvalósult együttesben is felismerhetők, bár csak a 
kémiai pavilon valósult meg e terv szerint (Czigler 1900).

Czigler halála után ugyanis Hauszmann új terveket készített, az időközben szervezett újabb tanszékek ugyanis 
módosították az építési programot, és Czigler hagyatékában sem találtak felhasználható rajzokat. Hauszmann ti-
zenkettőről tízre csökkentette a pavilonok számát, és áttervezte a Központi épület tömbjét is. Átvette az építkezés 
irányítását is, és megbízta Pecz Samut a többi pavilon tervezésével és művezetésével. E munkáiért Pecz Samu udvari 
tanácsosi címet kapott.

6. kép. Az MM-MG és az MT épületek nyugatról, 1920 körül. (Forrás: ZELOVICH 1922, 230–231. o.; HÉBERGER 
1979, 7: 1632. o.)
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A Központi épület és a könyvtár helye és kapcsolódása hasonló maradt Czigler tervéhez, de formájuk és alaprajzi 
rendszerük megváltozott. A többi épület a telek déli részére került teljesen új kialakítással.

A Műszaki mechanika és mezőgazdasági géplaboratórium épülete 

Czigler Győző eredetileg csak egy közös épületet tervezett a 
műszaki mechanika, a mezőgazdasági géptan és a mechanikai 
technológia tanszékeinek elhelyezésére, de a gépészmérnöki 
gyakorlati oktatás igényeinek jobban megfelelt a több kisebb 
épületben való elhelyezés. Pecz Samu tervei alapján nemcsak 
az épületek száma, kialakítása lett egészen más, de a fő megkö-
zelítési irányok is átértékelődtek.

Pecz a Műszaki mechanika és mezőgazdasági géplaborató-
rium épülete északi szárnyában a műszaki mechanika, a déliben 
pedig a mezőgazdasági géplaboratórium helyiségeit helyezte 
el. A két szárnyat összekötő kétszintes, Duna-parti szárnyban 
az udvar mentén futó folyosóról nyíltak a kisebb helyiségek: 
szolgalakás, laboratóriumok, iroda, tanári szobák. 

A rakpart felől nézve szigorú, szimmetrikus palotahomlok-
zat látható, a kétféle funkció csak a két hátsó szárnyon bontako-
zik ki a maga szabad elrendezésében. A fő megközelítés eredeti-
leg a középtengelyben, teátrális módon történt. A középfőfalas 
szerkezeti rendszer egymásból nyíló, de a válaszfalakkal szaba-
don szakaszolható tereket eredményezett, amivel eltakarható 
volt mögötte a változatos, összetett tömeg. A hosszú épületszárnyak a technológia szabad elrendezését szolgálták. Az 
épület programja szinte a tervezés közben alakult ki, és ez a bizonytalanság megkövetelte a funkcionális fl exibilitást. 

Változatos tömegei reprezentatív, pittoreszk, kastélyszerű megjelenést kölcsönöznek a szabálytalan U alaprajzú 
épületnek. A lapos- és magastetős részek között az egyensúlyt Pecz egy torony elhelyezésével teremtette meg, amely 
eredetileg víztoronyként szolgált. Az additív tömegformálás mellett a homlokzatok formavilága is a középkort idézi, 
mint Pecz többi műegyetemi épülete esetében. 

Pecz, aki kedvelte a korszerű technológiákat, az általa tervezett öt egyetemi épületnél tűzbiztos vasbeton födé-
meket tervezett. Az alapok betonból készültek, a nagy fesztávú, mezőgazdasági gépcsarnok lefedését itt acél rácsos-
tartóval oldotta meg, a többi magastetős részen azonban fa tetőszerkezeteket alkalmazott (Gy. Balogh 2013e).

A Mechanikai technológia épülete

Elrendezésében eltérő megoldást mutatott be a Mechanikai technológia épülete. Az építkezés idején a Dunával 
párhuzamosan kialakult a campuson belül egy belső, kertbéli közlekedő tengely. Ez a jelenség átrendezte az F 
épület forgalmi rendszerét is, amikor a kert felől, Hauszmann javaslatára bejáratot nyitottak (Kalmár 2013). A 

7. kép. A Géplaboratórium földszinti alaprajza. (Forrás: Egyetemek 1908; 
HAUSZMANN 1909a, 26. o.; Építő Ipar 1909, 482. o.)
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belső, udvari homlokzatok felértékelődése szükségessé tette a „hátsó udvar” esztétikus építészeti lezárását. Az MT 
épület tehát „kétarcú” lett. A fontossá vált, kihangsúlyozott két homlokzatszakasz mentén a jól szakaszolható, 

alapterületükben kötött, kisebb helyiségek 
sorolódtak. Takarásukban – immár nagy 
fesztávval – a szabadon berendezhető „csar-
nok” került elhelyezésre.

A Mechanikai technológia épülete 
két jól elkülöníthető részből áll: egy két-
szintes, magastetős épületrészből és egy 
kéttraktusos, földszintes, lapostetős csar-
nokból. A csarnokhoz északról kapcsolódó 
emeletes, oldalfolyosós épületrész a campus 
felől el is takarja azt: az északi homlokzat 
az épület főhomlokzata, a főbejárat is itt 
található. Nyugatról, a kazánház felől egy 
részben földszintes, részben emeletes épü-
letrészben nyílik a csarnok főbejárata. A két 
nagyobb részre osztott csarnokban a mű-
helyeket – asztalosműhelyt, gépműhelyt, 
szövőműhelyt – alakították ki, az északi 
épületrészbe pedig a tanári szobák és szer-
tárak, a nyugatiba a műhelyvezetői és egyéb 
kiszolgáló helyiségek kerültek.

A csarnok hosszfőfalas rendszerű, a 
középfalban 6 méterenként vasbeton pillérek helyezkednek el. A kéthéjú födémet háromtámaszú vasbeton főtartó 
rendszer tartja, és nagyméretű felülvilágítók törik át (Frey 2013).

A Géplaboratórium

Az MT épülethez hasonlóan a funkcionálisan jól behatárolható, de szabadon méretezhető alapterületű helyiségsor 
és a legnagyobb variabilitást biztosító gépcsarnok térkapcsolatának példáját mutatja be a Géplaboratórium (L épület) 
is. A kert felől szimmetrikusan a középtengelyben megközelíthető épületben egy, a bejáratra merőleges folyosóról 
lehetett szinte bármilyen, technológiai kapcsolatot kialakítani, ami vitathatatlanul korszerű és modern megoldást 
eredményezett. A földszintes szárny vált hangsúlyossá, csökkentve a valódi tömeg optikai hatását. 

A Géplaboratórium épülete két részből áll: a nagyméretű, üveg felülvilágítókkal megvilágított gépcsarnokból 
és a hozzá északról csatlakozó, eredetileg földszintes, lapostetős, oldalfolyosós szárnyból. Pecz Samu ezzel a campus 
felőli, gazdagabb formavilággal épült szárnnyal az épület valódi méreteit és ipari jellegét kívánta elfedni. E szárny 
földszinti helyiségsora oldalfolyosóval közvetlenül csatlakozik a csarnokhoz. Építése idején a hevederes, fi ókos don-
gaboltozattal fedett előcsarnok két oldalán mérlegszoba, előadóterem, tanári szobák és mellékhelyiségek (mosdó 
és ruhatár) kaptak helyet. 

8. kép. Az MT épület, a kazánház és a Géplaboratórium északról, az úgynevezett Sóhajok hídja alól 
1909-ben. (Balogh R. felvétele. Forrás: HAUSZMANN 1909a, 22. o.; BALOGH 1909a, 995. o.; 1909b)
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A csarnokot az eredeti terveken még 12 méter fesztávolságú, acél rácsostartók fedték volna le, de végül vasbeton 
födémekkel épült meg, máig 8×2 üveg felülvilágító biztosítja a megfelelő megvilágítást. Az épület homlokzatképzése 
hasonló Pecz többi épületéhez, bár díszítettsége, illetve tömegformálása szempontjából ez az épülete a legvisszafo-
gottabb (Gy. Balogh 2013a).

A kazánház

A Géplaboratórium megoldását másolta le a szomszédos 
kazánház, de igényes belső kapcsolatok nélkül. Csak a 
kisebb és a nagyobb fesztáv adta épülettömeg festői lát-
ványa befolyásolta a helyiségek elrendezését. A Géplabo-
ratórium épületéhez hasonlóan a nagyméretű kazánház 
is kisebbnek tudott így látszani a campus felől. Pecz az 
épület tömegét funkciója ellenére nem ipari épülethez 
hasonlóvá, hanem inkább reprezentatívvá formálta.

A campus építése idején a kazánházban termelték 
az összes műegyetemi épület központi fűtéséhez és a 
munkagépek hajtásához szükséges hőmennyiséget. 
Eredetileg a gőzkazánok csarnokát, kőszén- és salakbe-
rakodó helyiséget, valamint a gépész és a fűtők lakását 
foglalta magában. Az épület egy nagyméretű nyeregtető-
vel fedett csarnoktérből és a hozzá additívan csatlakozó 
tömegekből áll. 

A csarnokteret fedő faszerkezetű nyeregtető a ge-
rinc mentén kiemelve fi x zsalukon keresztül természetes 
szellőzést biztosít a csarnoktérnek. Ehhez eredetileg csak 
északról épült egy kétszintes, magastetőkkel, teraszok-
kal kialakított kisebb épületszárny, ami az egyetemi épületek felől teljesen megváltoztatta, mozgalmassá, kastély-
szerűvé tette az ipari jellegű épület megjelenését. Ebben a szárnyban a földszinten széntároló, salaklift  és egy szoba, 
az emeleten pedig a gépész lakása kapott helyet. A lakáshoz két terasz is csatlakozott.

A kémény az épület déli oldalán, eredetileg szabadon állt, a kazánokban keletkező füstgázt vezette el, a kazán-
ház pincéjével föld alatti füstcsatornák kötötték össze. A kémény, ahogyan egykor, ma is fontos eleme a campus 
összképének, nem véletlenül helyezte Pecz Samu a campus telkének felező tengelyéhez, a Bertalan Lajos utca tö-
réspontjába. 1930-ban a gyárkéményt megmagasították, majd 1971-ben felső részét visszabontották, és kúp alakú 
vasbeton kéményszűkítő fejjel zárták le, ekkor nyerte mai megjelenését (Gy. Balogh 2013b).

Pecz Samu így írt a műegyetemi építkezésekről önéletrajzában: „Miután ezen épületek felépítését aránylag 
igen rövid idő alatt kellett végrehajtani, továbbá mindegyik épület teljesen más természetű és rendkívül különleges 
rendeltetésű lévén, külön-külön sok tanulmányt igényelt, s miután elvem szerint mindenütt egy belülről kifelé építő 
rendszert kívántam ezeknél is keresztül vezetni, szerfelett sok és egymástól teljesen eltérő alaku homlokzatra volt 
szükség.” (Pecz 1920, 19. o.)

9. kép. A kazánház földszinti alaprajza (Forrás: HAUSZMANN 1909a, 35. o)
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Kortársai is Pecz Samu funkcionális 
gondolkodását látták a legfontosabbnak, az 
építkezés jegyzőkönyvében is kiemelték, hogy 
épületei formáját mindig a rendeltetés hatá-
rozta meg: „Pecz Samu emlékezetbe hozza, 
hogy ezen épületek egész genezise más, mint 
az első pavillonoké. Itt háromszor, sőt négyszer 
készítettek új tervet, melyet a szaktanároknak 
bemutattak, mielőtt elfogadták. A főépület-
nek akadémikusnak kell lennie, mert kell, 
hogy egyes részei más-más célnak is megfe-
lelhessenek. A különleges célú épületeknél ép 
az alaprajz nyugtalansága képezi azok erejét, 
mert látnivaló ebből, hogy ezek alaprajza a kü-
lönböző speciális kívánságoknak megfelelően 
alkottatott meg, belőről kifelé alakult és a tö-
rekvés az volt, hogy e mellett az egész művészi 
külsőt is nyújtson.”7 

A könyvtárépület

Pecz műegyetemi épületei közül a könyvtárépület a legjelentősebb és a legreprezentatívabb. A rendelkezésére álló 
idő rövidsége ellenére is funkcionálisan jól átgondolt és korszerű könyvtárat tervezett, hasznosítva a korábbi évek 
során végzett kutatásait és tanulmányútjait. A könyvtárépítés problémájával korábban ugyanis már két esetben is 
foglalkozott: először az Országos Levéltár tervezésével kapcsolatban, melynek előkészítéséhez külföldi utazásokat is 
tett – de amely végül is később készült el, mint a műegyetemi könyvtár –, másodszor pedig amikor meghívást kapott 
a Kolozsvári Könyvtár zsűrijébe, ahol a legjobb hazai szakemberekkel vitathatta meg a feladatot. A műegyetemi 
könyvtár tervezése során egyrészt az egyetem Múzeum körúti épületében lévő, közel 100 000 kötet elhelyezését 
kellett biztosítania, másrészt fi gyelembe kellett vennie a későbbi állománygyarapodást is (Pecz 1920, 20. o.).

A Pecz Samu által tervezett épület tagoltsága megfelelt a könyvtárakkal szemben Leopoldo Della Santa óta 
támasztott klasszikus követelményeknek: Pecz megfelelően biztosította itt a könyvtári munka hármas funkciója 
– feldolgozás, raktár és olvasóterem – helyiségeinek teljes elkülönülését. Az épület kontúrja így jó megvilágítást 
biztosít minden helyiségnek. A tűzbiztonság kérdése is fontos szempontként indokolta egyrészt a könyvtár külön 
épületben való elhelyezését, másrészt tagolt alaprajzi kialakítását is (Gy. Balogh 2013c).

Ugyanakkor ezzel a szabadon álló, T alaprajzú elrendezéssel az épület a legharmonikusabban simulhatott a 
telek alakjához, és a központi épület szimmetriatengelyébe is kerülhetett. Ezt már Czigler Győző is felismerte, az ő 
1900-ban publikált tervén is önálló épületként jelent meg a könyvtár ugyanitt, a Budafoki úti oldalon, és hasonló 
elrendezést is mutatott. Nála szintén egy felül zárt, alul nyitott emeletes folyosó kötötte össze a főépülettel.

 7 Királyi József Műegyetem építő bizottsága, XXVIII. ülés jegyzőkönyve, 1906. július 17. 18. o. BME Levéltár, kézirat.

10. kép. A kazánház a Géplaboratórium felől. (A szerző felvétele)
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Bár a T alakú alaprajz még Czigler koncepciója volt, de a megvalósult funkcionális elrendezés már Pecz Samu 
sajátja. Czigler egy központi tér köré szervezett könyvtárat javasolt, amit Pecz is követett. De míg Czigler verzió-
jában nagyméretű olvasótermek nyíltak innét három irányban, a köztük lévő mellékterekben elhelyezve a raktári, 
illetve a kiszolgáló funkciókat, addig Pecz tervén a könyvtár hármas funkciójának megjelenítése vált hangsúlyossá. 
Czigler terve egy centrális tömeget eredményezett volna, Pecz elképzelése pedig egy tengelyes elrendezésű épületet 
mutat. Czigler önálló tömegként megjelenő, centrá-
lis épületével szemben Pecz a Dunával és a központi 
épülettel párhuzamos karaktert adott épületének. 

A megjelenésében szakrális épületre emlékez-
tető könyvtár három fő része, az olvasóterem, a 
könyvraktár és az adminisztrációs szárny nemcsak 
az alaprajzon különül el, de külsejében is különböző 
kialakítást kapott. 

A tágas, boltozott „előcsarnokból nyílik a csak 
földszintes nagy hallgatósági olvasóterem, körülbe-
lül 400 m2 alapterülettel 200 olvasó befogadására. 
A terem magassága 11 m; 16,50 m fesztávolságú, 
gazdagon tagozott téglaboltozatát 12 márványosz-
lop gyámolítja. A hatalmas terem mérműves ablakai 
részben színesek. A monumentális belsőt a fűtés, 
a szellőztetés és világítás legmodernebb eszközei 
egészítik ki.” (Pecz 1909, 493–494. o.)

„Az ifj úsági olvasó-terem valódi hálóbolto-
zattal van befödve, melynek ívköre 16.50 méter és 
szabályszerűen közönséges téglából falazva, még a 
bordák is téglából épültek. Tudtommal ez a legna-
gyobb ívkörű hálóboltozat […].” (Pecz 1920, 24–25. o.)

Építése idején a vasbeton boltozat több mint háromszorosába került volna a komplikált zsaluzat elkészítése miatt, 
emiatt épült hagyományosan téglából. Az összes többi födém azonban vasbetonból készült az előcsarnok, az ifj úsági 
nagy olvasóterem és a tanári olvasó boltozatainak kivételével (Pecz 1920, 25. o.).

A nagy könyvraktárat az épület középtengelyében Pecz hatemeletesre tervezte, a külső homlokzaton két-két 
szintet összefogva. Vasbeton szerkezetét úgy méretezte, hogy még öt emeletsor ráépíthető legyen, így oldva meg a 
későbbi állománygyarapodás elhelyezését. A szintek itt csak 2,5 méter magaságúak, hogy a könyvekhez létra nélkül is 
hozzá lehessen férni. Az emeletsorok egymástól részben tűzbiztos vasbetonnal, részben pedig vas- és üvegfödémmel 
vannak elválasztva, így két-két emelet együtt egy tűzbiztosan lezárható részt alkot. Tűzvédelmi okból a lépcsőt és a 
lift eket is a könyvraktár tömegén kívül helyezte el, illetve vasból tervezte a könyvállványokat, ajtókat és ablakokat is. 
Pecz poligonálisan zárta le a raktári szárnyat és az olvasótermet is a gazdaságosabb egyenes lezárás helyett. Indoka 
az épület jobb illeszkedése volt a ferdén futó telekhatárhoz (Pecz 1909, 493–494. o.).

Az előcsarnoktól délre az épület egyemeletes hivatali szárnya a könyvtári feldolgozómunka számára épült. 
Középfolyosós elrendezésű, a folyosóról nyílnak az irodák és a kiszolgáló helyiségek. E szárnyban található a föld-
szinten az egykori tanári olvasó is.

11. kép. A műegyetemi könyvtár földszinti/emeleti alaprajza. (Forrás: Egyetemek 1908; 
Építő Ipar 1909, 454. o.; HAUSZMANN 1909a, 23. o.; 1909b, 284. o.)
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A román és gótikus elemek felhasználá-
sával készült, eklektikus stílusú épület kivá-
lóan elégítette ki a korabeli könyvtár igényeit 
és a tűzbiztonság követelményeit is. Igényes 
kialakítása mellett a gazdaságos építkezés 
mintaképének is számított, elkészülte után 
Közép-Európa egyik legkorszerűbb könyv-
tárépületének tartották. 

Egy korabeli jegyzőkönyvi bejegyzés is 
kiemeli az épület kiváló funkcionális szer-
vezését: „A könyvtár elhelyezését illetőleg 
Hauszmann Alajos és Pecz Samu nyújta-
nak magyarázatot, mely szerint a könyvtár-
épület a legcélszerűbben van elhelyezve, a 
részarányosság épen a tervben meg van és az 
ügyosztály ellentmondásba került önmagá-
val, mikor kifogásolja, hogy a főhelyiségek 
nincsenek külsőleg kellőképen kiemelve, 
mert ép a nagy olvasó és repositorium, mind-
egyik rendeltetéseinek megfelelő külsővel 

a homlokzaton jellegzetesen jelentkezik. Az ily épületeknél a célszerűség a főcél, ugyanez áll még fokozatosabb 
mérvben a műszaki mechanikai laboratoriumnál is.”8 

Pecz Samu tervezési elvei

A műegyetemi campus épületei Pecz Samu sajátos építészeti elképzeléseit mutatják. Olyan megoldások voltak ezek, 
melyek a gyorsan változó korszerűségnek megfelelően képet adtak a 19. és 20. század fordulóján megjelenő problé-
mákról. Az építész hangsúlyt helyezett az állandó és variábilis funkciók szétválasztására. A kisebb terek, „cellák” és 
térsorok a látvány szempontjából fontosabb oldalra kerültek, lehetővé téve a homlokzatokon és az épülettömegek 
esetében a historizáló komponálást, eltakarva a nagyobb csarnokokat (Gy. Balogh–Kalmár 2013).

Pecz sokszor tervezett téridézeteket, főleg előterek, folyosók esetén: a könyvtárépület előtere és olvasóterme 
esetében ez a hatás egyértelmű. A gépészeti oktatásban funkcionálisan szükségessé váló gépcsarnok vagy más műhely, 
raktár esetében már új szerkezeteket alkalmazott. Kötött arányú boltozatok (például a könyvtár téglaboltozata) 
helyett ott típustartókat sorolt a fl exibilitás érdekében (az MM épületénél acéltartókat, az MT és L épületek esetében 
a terven még acélszerkezetet, de megépítésük során vasbeton szerkezetet alkalmazott). A belső tér variabilitását már 
e nagy fesztávú szerkezetekkel biztosította, ami a kor kísérleti technológiája volt. 

Az épületek megjelenése a belső korszerűség ellenére tartósan a historizmus harmóniáját tükrözte. Pecz 
tömegalakítására jellemző volt a funkcionális egységek összetett, additív kezelése, ami nemcsak funkcionális gon-

 8 Királyi József Műegyetem építő bizottsága, XXVIII. ülés jegyzőkönyve, 1906. július 17. 19. o. BME Levéltár, kézirat.

12. kép. A könyvtár épülete északról 1909-ben. (Balogh R. felvétele. Forrás: BALOGH 1909b; PECZ 
1909, 490. o.; HAUSZMANN 1909a, 20. o.)
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dolkodásából, de a kö-
zépkori historizálásból 
is következett. Részlet-
kultúrájában egymás 
mellett jelentek meg a 
modern forma jelzései, 
mint például a nagy 
méretek, az összefogott 
formák, a sematikus 
nyílások. Ugyanakkor 
megmaradt a histori-
záló tömegformálás és 
részletképzés mellett, 
ilyen elemei például az 
épületrizalit mint az 
eklektikus nagykom-
pozíció alapeleme, a 
hatásos megközelítés 
(axialitás) fontossága, 
a torony mint hang-
súlyos formáló eszköz 
és a virtuóz szerkezet-
használat mint a középkorból szerzett tapasztalat.

Pecz Samu jelentős építészi munkássága mellett a Műegyetem nagy tudású professzora is volt, szigorúsága 
ellenére is kedvelt tanár. Építészeti elképzelései – mint a logikus szerkezettervezés, a funkcionális igények mind 
jobb kiszolgálása, az additív és elemző magatartáson alapuló építészeti komponálás, a hagyományokból merített 
tapasztalat – tanítványai szakmai életére is nagy hatással lettek. 
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