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I. A kutatás kiindulópontja  
 
A budapesti történeti gyárépületek a vizsgált időszakban jelentős építészeti fejlődésen mentek 
keresztül. Ez a folyamat a hagyományos műhelyektől a modern ipari üzemekig vezetett, és 
napjainkban is tart. A 19. és a korai 20. századi városi gyárlétesítmények eddig nem képezték tárgyát 
szisztematikus tudományos feldolgozásnak, holott az építészeti fejlődésre gyakorolt hatásuk igen 
jelentős. Éppen ezért az ipari örökség (industrial heritage) kutatása és védelme több évtizede az 
Európai Unió kultúrpolitikájának hivatalos részévé vált. A budapesti történeti ipari épületek, mint 
identitáshordozók, az épített kulturális örökség részét képezik, ezért a gyakran már használaton kívüli 
gyártólétesítményeket, összeurópai fejlődésbe besorolásuk érdekében, szakszerű vizsgálatnak 
szükséges alávetni. 
 
 
I.1. Az értekezés témája 
 
A 19. sz. ipari építészete rendkívül szerteágazó, ezért az értekezés egy iparág építészeti fejlődésére 
koncentrál a főváros területén egy meghatározott időintervallumban. Budapest a 19. század végén és 
a 20. század elején már az ország legjelentősebb ipari helyszínének számított, így itt jól vizsgálható a 
történeti gyárépületek egyedi fejlődéstörténete és azok városfejlődésre és városépítészetre gyakorolt 
hatása. Az agrárszektor országos dominanciája Pest-Buda helyszíni adottságaival együtt kedvezett az 
élelmiszer- és élvezeti cikkeket gyártó ipar kialakulásának. A városra jellemző iparágon belül a 19. 
század közepén a sörfőzdeipar állt át elsőként a kisipari termelésről az ipari gyártási módszerre. Az 
építészeti szempontból még specifikálatlan műhelytől a magasan specifikált gyártóhelyiségekig 
vezető téralakítási folyamat ezért a sörfőzőiparban már viszonylag korán elindult, majd később 
hatással volt más iparágakra is. Ez a megközelítés lehetőséget nyújt más iparágak, például a 
gépgyártás gyártóhelyiségeinek téralakítási folyamatával való összehasonlítására is.  
A választott kutatási korszak (1815-1915) kezdetét a belvárosi sörfőző üzemek alapítása fémjelzi, 
melyek 1815 után kezdték felváltani a házi sörfőzdék addig építészeti szempontból specifikálatlan 
épületeit, és ezzel megnyitották a folyamatos építészeti fejlődés korszakát. A 19. század végére a 
dinamikus építészeti fejlődés eredményeként létrejöttek az első ipari nagysörfőzdék. Ennek a felívelő 
folyamatnak a végét az első világháború eseményei, majd az azt követő hiánygazdaság jelenti, 
melynek bemutatása későbbi, önálló vizsgálatot igényel. 
Budapest városa a 19. század végén és a 20. század elején már az ország legjelentősebb ipari 
területének számított, ami lehetőséget nyújt a történeti gyárépületek földrajzilag meghatározott 
ipari városfejlődés kontextusában történő vizsgálatára. 
 
 
 

II. Célkitűzések 
 
A kutatás célja, az építészettörténész szemszögéből kiindulva, a budapesti sörfőzdék építészeti 
genezise magyarázati modelljének ipari városfejlődés folyamatába való besorolása. Mivel az 
épülettípus nem alkalmas pusztán a vizuális megközelítéssel történő gyors besorolásra, a sörfőzdék 
és malátázók téralakítását és építészeti formanyelvét befolyásoló tényezőket is szükséges 
megvizsgálni. Az eredmény túlmutat a retrospektív megközelítésen, és a környezetvédelem és az 
energiatudatosság terén napjaink aktuális építészeti kérdéseire is lehetséges válaszokat ad. 
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III. Források és kutatásmódszertan  
 
III.1. Források 
 
A kutatás elsődleges forrásai maguk a fennmaradt gyártólétesítmények. Napjainkra azonban a 
legtöbb hiteles forrásnak tekinthető ipari épület megsemmisült, és számos történeti gyár esetén 
tervdokumentáció vagy más írásos forrás sem maradt fenn. A hozzáférhető tervdokumentációk 
éppen ezért egyenértékű forrásként kezelendők. Néhány terven korabeli pecsétek is szerepelnek, 
melyek segítségével a projektekben résztvevő mérnökirodák, kivitelező és egyéb cégek is részben 
beazonosíthatóvá váltak. Emellett az írásos dokumentumok (szerződések, árajánlatok, felmérési 
tervek, levelezések, újságokban megjelent közlemények és törvényszövegek) is információval 
szolgálnak az építkezések folyamatáról. A hazai és nemzetközi szakirodalomban ezzel szemben a 
történeti gyártólétesítmények épülettípusával kapcsolatban nem találhatóak véglegesnek tekinthető 
tudományos kutatási eredmények. 
 
 
III.2. Kutatásmódszertan 
 
A későbbi szisztematikus kutatási munka feltételeként a Dreher cégnél felkutatott, feldolgozott 
tervdokumentációk és a Budapest Főváros Levéltárában (BFL) archivált dokumentumok alapján 
elkészítettem a budapesti történeti sörfőzdék és malátázók tervkatalógusát. A hat hónapot igénylő 
munka teremtette meg az építészeti fejlődés és tendenciák tudományos feldolgozásának alapját. A 
DVD-n is elkészült tervarchívum további kutatásokhoz is felhasználható. A források feldolgozása az 
alábbi megfontolásokon alapul: 
 
A tudományos értekezés: 

- tartalmilag nem kizárólag retrospektív, hanem elemző is;  
- nem kizárólag deskriptív, hanem törekszik a kauzális összefüggések felfedésére is;  
- a pusztán vizuális építészeti megközelítésen túlmenő építészeti érzékelést és értékelést 

képvisel; 
- az építészeti fejlődést befolyásoló tényezők kimutatása érdekében igyekszik objektív 

tényeket összegyűjteni, rendezni, elemezni és értelmezni;   
- a kutatási eredményeket lehetőség szerint igyekszik besorolni a jelenlegi tudományos 

kontextusba;  
- interdiszciplináris kutatások révén törekszik az egyéb szakterületekkel kínálkozó szinergiákra 

(ipari antropológia, ergonómia, stb.); 
- az alkalmazott vizsgálati módszer más iparágak történeti gyártólétesítményeinek 

kutatatásába is átültethető. 
 
 
 

IV. Az értekezés szerkezeti felépítése 
 
A vizsgált épülettípus kialakulása összetett folyamat eredménye, ezért szükséges a kutatást 
építészeti témakörökre bontani, amelyekből levezethető a téma-megközelítés hierarchikus 
szerkezete (gyártó helyiség, épület, komplexum, telekbeépítés, ipari városfejlesztés). Az értekezés 
három nagyobb részre tagolható: Alapvető ismeretek, Az értekezés fő része és Dokumentációs rész. 
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A. Az értekezés fő része (Textband) 
A disszertáció az egyes fejezetekben a különböző építészeti innovációs szakaszokat elemzi kronológiai 
sorrendben:  
 
1. Házi sörfőzdék (1815-ig), I. fejezet 
2. Belvárosi sörfőzdeüzemek (1815-1845), II. fejezet 
3. Korai ipari sörfőzdék (1845-1870,), III. fejezet 
4. Ipari nagysörfőzdék (1870 után), IV. fejezet 
Ezen túlmenően az értekezés fő része az alábbi további témaköröket fejtegeti: 
 
Téralakítási folyamatok (V. fejezet) 
A téralakítási folyamatokat vizsgáló fejezet a gépgyártó-ipari és a sörfőzőipari gyártócsarnokok 
téralakítási folyamatait hasonlítja össze, ahol az azonos tervezési elvek ellenére az eredmények 
eltérő irányt mutatnak.  
 
Ipari városfejlődés (VI. fejezet) 
Az ipari városfejlődést bemutató fejezet az alábbi témákat dolgozza fel: 

- a pesti ipari helyszínek fejlődésérének alapját alkotó térszerkezeti feltételek 
- a Pesten kialakult városépítési tengelyek 
- az ipar vándorlására a belvárosból a perifériális területekre 
- az ipari építészet - helyszín és az építészeti forma eredményeként – a külső térre gyakorolt 

hatása 
- a telephelyeken belüli beépítési struktúrák 
- a természetes táj – kultúrtáj – ipari táj – rehabilitált táj összefüggései 
- az agrártáj ipari tájjá alakulására a kőbányai mono-iparterület példáján keresztül. 

 
Építészeti transzfer (VII. fejezet) 
A fejezet a Németország és Magyarország között a korszakban lezajlott építészeti transzfer 
mechanizmusát elemzi. Az elemzés eredménye bilaterális építészeti és kulturális befolyást mutat. 
 
Műemlékvédelem (VIII. fejezet) 
A műemlékvédelem kérdéseit vizsgáló fejezet többek között a történeti gyárépületek 
identitáshordozói jelentőségét tárgyalja.  
 
A korai ipari építészetet, mint a 20. századi építészet előfutára (IX. fejezet) 
A századfordulós ipari építészetben a funkció, a szerkezet és a forma egységéből kifejlődött építészeti 
kifejeződési forma más építészeti területekre is hatást gyakorolt.  
 
B. Függelék (Appendix) 
Elsőként a korszak alapvető gazdasági és társadalmi keretfeltételeit tárgyalom (X. fejezet). A 
sörfőzdékben és malátázókban alkalmazott speciális funkciók áttekintése érdekében a sörfőzés 
alapvető folyamata és igényrendszere is összefoglalásra kerül (XI. fejezet). Az ebből származó 
ismereteket vetítem át a gyártólétesítmények sajátos térbeli elrendezéseire (malátázó/aszaló, 
főzőház, pincészet) (XII. fejezet). Ezt követik az egyes innovációs szakaszokhoz tartozó 
esettanulmányok (XIII. fejezet, XIV. fejezet, XV. fejezet). 
 
C. Melléklet (Anhang) 
A történeti gyártólétesítményekkel kapcsolatos fogalom-meghatározások a témakör nyelvi-
kifejezésbeli alapját határozzák meg (XVI. fejezet). Ezt követi a tervarchívum kialakításával 
kapcsolatos kutatási munka leírása (XVII. fejezet). Ezt követi a dokumentációs rész (XVII. fejezet és 
XVIII. fejezet). Az értekezés dokumentációs része két tervkatalógust tartalmaz. 
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V. A disszertációban szereplő tudományos felismerések 
 
1. tézis. A történeti gyárépületek homlokzatai esztétizáló megjelenésük mellett az adott vállalat 
indentifikációját is hordozták, ami napjainkra megváltozott, így ezek a történeti homlokzatok a 
mai társadalom azonosságtudatának elmélyüléséhez járulhatnak hozzá. [2, 6, 13] 
 
1.1. A vizsgált történeti gyárépületek homlokzatai a gyártó létesítmények produktív korszakában 
esztétizáló építészeti elvek alkalmazása révén gyakran túlmutattak az épület ipari és műszaki 
rendeltetésén. Megfigyelhető, hogy a vállalkozó eszközként alkalmazta az épületek megjelenését a 
hagyományosság és a megbízhatóság szemantikus üzeneteinek külvilág felé történő közvetítésére. 
Így az épületek a vállalati identitás hordozóivá is váltak. 
 

A történeti gyárak homlokzatainak kialakításakor kezdetben esztétikai szempontok 
domináltak (pl. Mayerffy, 1815), később a fejlődés a műszakilag meghatározott kialakítás 
irányába mozdult el (pl. Haggenmacher, 1914). Ennek kiváltó okai közé tartozik az új gyártási 
technikák bevezetése és a gépesítettség ezzel járó folyamatos növekedése, a központi 
energiaellátás (a gőzgép) bevezetése, valamint az új üzemszervezési formák elterjedése. A 
fejlődés következtében egyre több műszaki felépítmény és elem határozta meg a homlokzati 
kialakítást. Ez a homlokzatok egyre tárgyilagosabb (technicizáltabb) megközelítését 
eredményezte, mellyel párhuzamosan a (legtöbbször polgári) vállalkozó az üzem 
főhomlokzatát látványhomlokzatként terveztette meg, melynek hagyományokat és 
megbízhatóságot sugárzó, általában historizáló kialakítása kapcsolódási pontot teremtett az 
üzemben gyártott termékkel (példa: Carl Rohrbacher kőbányai sörfőzdéje, Diescher Anton, 
1843). 

 
1.2. A használatból kivont történeti gyárépületek homlokzatai alapján megállapítható, hogy ezek 
napjainkban műemléki értéket képviselnek, így hozzájárulhatnak a mai társadalom identitásának 
megszilárdításához. A történeti gyártó létesítményeknek abban az esetben tulajdonítható 
műemléki érték, ha az ipari épület homlokzati funkciója túlmutat a puszta héj szerepén, és az 
alaprajzi kialakítással kapcsolatos elvek (tipizálás, sorozatképzés, központosítás) esztétikai hatássá 
transzformálódása kiegészül az úgynevezett kontemplációs értékkel. Ezáltal az épület a kortárs 
megítélésen túlmutató jelentőséggel bír. 
 

A történeti gyárépületek hídfunkciót tölthetnek be múlt és a jelen között, így hozzájárulnak a 
történeti kontinuitáshoz, mely a kulturális identifikáció jelentős részét alkotja. A 
műemlékvédelem feladata és értelme ennek megfelelően a kulturális identifikáció 
megőrzésében rejlik. Az egyedi gyárépületek egy-egy város vagy városrész számára 
orientációs jelként (landmark) is szolgálhatnak, s nem csak a földrajzi értelemben vett 
tájékozódást segítik, hanem történeti és szociális összefüggéseket hordozva aktív társadalmi 
szerepet is betölthetnek. 
Feltételezhető továbbá, hogy az ipari épületek homlokzata különösen alkalmas 
identitásteremtő üzenetek hordozására, hiszen az üzem bezárását követően is aktívan hat a 
környező városi térre, ezért az ipari épületek homlokzatának önálló esztétikai érték 
tulajdonítható. Ezekből az összefüggésekből definíció fogalmazható meg arra nézve, hogy 
mikor tulajdonítható az ipari épületek homlokzatának műemléki érték és esetleges műemléki 
védettség.  
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2. Tézis.  A történeti sörfőzdék „impulzusadó” szerepe Pest-Buda ipari városfejlődésében. [7, 15] 
 
2.1. A tárgyalt korszak kezdetén (1815) a Mayerffy és a Petz üzemek alkották a Pest területén 
kialakuló serfőzdék elterjedési területének diametrális végpontjait, amelyek a későbbi fejlődés 
során a Váci út és a Soroksári út mentén kialakuló ipari fejlődési tengelyek kiindulási pontjaivá 
váltak. 

 
A két útvonal a Dunával párhuzamosan helyezkedik el, és országútként Pest és a vidék között 
a déli és északi ellátási tengelyeket alkotta, gyors hozzáférést biztosítva a komló és a 
malátatermelő területek irányába. Ez a két helyszín a Váci út és a Soroksári út mentén később 
létesített ipari üzemek földrajzi kiindulási pontját képezte. Geometriai szempontból ezek az 
útvonalak fejlődési tengelyeket alkottak, melyek mentén az ipar a belvárosból a periféria 
irányába kifelé mozdult el. 

 
 
2.2. 1845 körül a sörfőzdék gyártási helyszínének a pesti belvárosból az akkori peremterületre, 
Kőbányára történő áthelyezésével az iparág másodszor is lendülettel szolgált a későbbi ipari 
városfejlődési átalakuláshoz. 
 

A korai ipari sörfőzdék a 19. század közepén gyártási helyszínüket a centrumból a perifériára 
telepítették. Ennek kiváltó okai közé tartozott a mélyfúrási technika fejlődése, így a Dunától, 
mint vízvételi forrástól való függetlenség. Erjesztő és raktárpinceként használható meglévő 
pincerendszerével a peremterületek közül a célra Kőbánya bizonyult kiválóan alkalmasnak. Az 
üzemek belvárosból a peremterületre történő elvándorlása más fontos iparágakban, mint pl. 
a fémfeldolgozó kisiparban, csak 1870 után, vagyis időben jóval később indult be. 

 
 
 
3. Tézis. A sörfőzdék Kőbányán történő letelepedésével az addig agrárjellegű kultúrtáj ipari tájjá 
alakult át. [7, 9, 11. 15] 
 
A sörfőző ipar Kőbányán, egy korábbi bortermelő vidéken telepedett meg, s ennek a folyamatnak 
az eredményeként a korábbi agrárjellegű kultúrtáj ipari tájjá alakult át. Ezáltal az addig extenzív 
hasznosítású földek intenzív hasznosításba kerültek. 
 

Az itt leírt jelenség a termőföld ipari célokra történő átsorolásának példája az iparosodás 
korszakában. Az iparosodást megelőző időszakban a természetes tájat extenzív 
mezőgazdasági művelés keretében (szőlőültetvények) kultúrtájjá alakították. Az ezt követő 
időszakban az intenzív hasznosítású gyártóüzemek alapítása és üzemeltetése révén Kőbányán 
ipari táj alakult ki. Ezért Kőbánya egykori sörfőzdéivel kiváló példája a használatból kivont 
mono-ipari területek „építészeti archívumának”, mely nagyszerű lehetőséget kínál a 
regionális iparosodási folyamat differenciált leírására, tanulmányozására és 
dokumentálására. Az ipari üzemek bezárását követően napjainkban még megoldásra vár az 
ipari táj természetbarát hasznosítású tájjá való átalakítása.  

 
 
 
4. Tézis. Az ipari nagysörfőzdék építési módja a korábbi statikusan lineáris térrendszerből a 
dinamikusan rugalmas elrendezésű épületrendszer irányába fejlődött tovább. [7, 15] 
 
A korai kompakt sörfőzde épületek, ahol az egyes helyiségek a munkafolyamatoknak megfelelően 
mereven additív módon kerültek elhelyezésre, a fejlődés során a hatalmas építészeti méretek 
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miatt több szabadon álló épület együttesévé alakultak át úgy, hogy az építési telken belüli 
elhelyezésük is rugalmassá vált. 
 

Az ipari nagysörfőzdék esetén a korábbi szigorúan lineáris elrendezésű építési mód 
(malátázó-aszaló-főzőház-pincészet) már nem igazodott megfelelően az igényekhez. Az egyes 
gyártási fázisok megnövekedett területigénye is akkora épületméreteket eredményezett, 
hogy a különböző épületrészek ésszerű funkcionális összekapcsolása és egyetlen kompakt 
épületté formálása szinte lehetetlenné vált. A funkcionalitás szempontjai mellett az 
állékonyság kérdései is további koncepcionális váltásra kényszeríttették a tervezőket. A 
gyártóépületek méreteinek növekedésével az épülettömegek is nőttek, így alapozásuk a 
terjedelmes kőbányai pincerendszer járatai miatt a teherhordásában gyengébb alapokon 
kérdésessé vált. Ezek következtében a korábbi statikusan lineáris térrendszer térbeli 
kapcsolatrendszere dinamikusan rugalmas elrendezésű épületrendszerré alakult át.  

 
 
 
5. Tézis. A sörfőzdék építészeti funkcióinak differenciáltabbá válása idővel a telephelyeken urbánus 
struktúrák kialakulását eredményezte. [7, 9, 11, 15] 
 
A sörfőzdék telephelyei az egyes funkcióknak helyet adó szabadon álló épületeikkel, közlekedési 
infrastruktúrájukkal, szociális, valamint energia előállító létesítményeikkel városi struktúrákra 
emlékeztetnek. 
 

A kőbányai sörfőzdék egyes gyártási területei a statikusan lineáris komplexum felbomlását 
követően kialakuló különálló épületeikkel építészetileg határozottabb megjelenést kaptak, de 
funkcionális kapcsolatrendszereik ezzel egyidejűleg továbbra is megmaradtak. Ezzel 
párhuzamosan a telepeken folyamatos építkezések és átépítések is zajlottak, melyek komplex 
kölcsönhatásaikkal már urbánus struktúrákra emlékeztettek: telephelyi infrastruktúra 
(iparvágányok, közúti csatlakozások és egyéb utak, terek), műszaki járulékos épületek ( 
műhelyek: nyeregkészítő műhely, lakatosműhely, kovácsműhely, bognárműhely), palackozó 
csarnokok, lóistállók, jégraktárak és jéggyárak, laboratóriumok, sörcsarnokok, energiát 
előállító létesítmények (kazán- és gépházak), vendéglők, sörkimérések, szociális 
létesítmények (kantinok, mosdók és egyéb mellékhelyiségek), lakóépületek, szabadidős 
létesítmények. A város peremén az alacsony telekárak miatt az üzemtelepek megfelelő 
méretekkel és területtartalékokkal rendelkeztek, ezért Kőbánya, mint telephely, lehetőséget 
adott a további bővítéshez. Kedvezőek voltak a telkek topográfiai adottságai, mivel nem 
ágyazódtak be szorosan a város szövetébe. A környező beépítés hiányában adott volt az 
épületek funkcionális szempontok szerinti szabad elrendezésének lehetősége. 

 
 
 
6. Tézis. A sörfőzdékkel összehasonlítva a korabeli gépgyárak városon belüli telephely választási 
szempontrendszere, az építési telkek beépítési módja és folyamata alapvető eltéréseket mutat. A 
létesítmények téralakításában pedig kimondottan ellentétes szempontok és fejlődés figyelhető 
meg. [4, 5, 10, 11] 
 
6.1. A gépgyárak helyválasztása függ a városon belüli infrastruktúra fejlődési szintjétől. 
 

A 19. század második harmadában Pest belvárosában szoros kapcsolat állt fenn a lakó-, és az 
üzemi épületek között. A gyártási technológia következtében a fémfeldolgozó ipar zaj- és 
káros anyag kibocsátásával egyre nagyobb megterhelést jelentett környezetére. Továbbá a 
túlnyomórészt kisebb üzemeket a belvárosi telekméretek szűk térbeli adottságai miatt nem 

[A1] megjegyzést írt: Nem inkább fejlettségi? 
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lehetett ipari üzemekké bővíteni. A városi tömegközlekedés kiépülésével megnyílt a 
lehetőség a lakóhely és a munkahely földrajzi szétválására, így a fémfeldolgozó ipari és a 
gépgyártó ipari helyszínek a város egykori peremterületeire koncentrálódtak. Az iparterületek 
helyszíneinek (főként a Váci és a Soroksári úton található fejlődési tengelyek mentén) 
kialakulása így közvetlen összefüggésben állt a tömegközlekedési eszközök elterjedésével. A 
sörfőzdékkel ellentétben (ahol 30-50 dolgozót foglalkoztattak üzemenként), a gépgyárakban 
nagyszámú dolgozót foglalkoztattak (100-4000 között üzemenként), akik így a lakóhelyük és 
a munkahelyük között ingázhattak.  A települési rendszer kialakulásának és az ipari 
hasznosítású tér kiterjesztésének két meghatározó tényezője a rendelkezésre álló közlekedési 
eszközök gyorsasága és költsége. Az energiahordozók, nyersanyagok és a késztermékek 
helyszínre szállítási időtartamának minimálisra csökkentése érdekében Budapesten 
iparvágány hálózat is létesült. A gyártóüzemek centrumból a perifériára vándorlása és az 
iparterületek létrejötte az infrastruktúra fejlődésére is pozitívan hatott. Ezzel egyidejűleg az 
ipar és az infrastruktúra fejlesztése pozitív kölcsönhatáson alapuló fejlődést indított be. Ezek 
a szinergiák pedig hatványozottan erősítették tovább az ipari fejlődést.  
 
 

6.2. A fémfeldolgozó műhelyek specifikus gépgyárakká fejlődése következtében a gépgyártó ipar 
telephelyein folyamatos építésekről tanúskodó építészeti struktúrák alakultak ki. 
 

A budapesti gépgyárak a 19. század utolsó harmadában gyakran kisebb fémfeldolgozó 
műhelyekből fejlődtek ki, melyekben a cégtulajdonos még személyesen is közreműködött, és 
magántőkéje befektetésével hosszabb időn keresztül sikeresen bővítette tovább az üzemet 
és épületeit. Ez a fajta üzemi fejlődés a telephely folyamatos építésekről tanúskodó építészeti 
struktúrájában is tükröződött, amit az újépítésű épületek, hozzáépítések és bővítések nagy 
száma is igazolt. A sörfőzdék ezzel szemben eltérő fejlődési irányt mutattak, hiszen az ipari 
sörfőzdék alapítása kezdettől fogva jelentős tőkeerőt igényelt, mert az egyes ipari gyártási 
szakaszok számára jelentős méretű épületek szükségeltettek, továbbá különösen 
költségigényes volt a külföldről importált gyártási technológia. 
 

 
 
6.3. A történeti sörfőzdék és gépgyárak térfejlődési folyamata egymással ellentétes irányú. A cél az 
iparágspecifikus gyártási folyamatok optimalizálása, így a térfejlődési folyamat az adott iparág 
építészeti manifesztációjává vált. 
 

Ebben az összefüggésben kiemelkedő jelentőségű a gyár és a később kialakuló ipari épület 
alapvető funkciójának, vagyis a gyártási folyamatoknak a háromdimenziós 
épületstruktúrákra vetítése. Az egyes iparágak ― a specifikus gyártási eljárások és a sajátos 
üzemszervezés függvényében ― önálló tér- és épülettípusokat fejlesztettek ki, melyek az 
optimum, mint tervezési elv mentén alakultak, de a térbeli kifejeződés tekintetében mégis 
gyakran ellentétes eredményekhez vezettek. Míg a sörfőzdék és a malátázók térfejlődési 
folyamata Budapesten 1815-1915 között túlnyomórészt függőleges gyártási folyamatot 
leképező magasan specifikált kialakítású gyártó helyiségekben öltött formát, ugyanez a 
fejlődés a gépgyárak esetén ellentétes térkoncepcióhoz vezetett.  
A gépgyártás gyártólétesítményeinél egyértelmű tendencia állapítható meg az egyszintes 
csarnokok (túlnyomórészt vízszintes irányú gyártási folyamat) javára, ahol a pillértávolság és 
a tetők fesztávolsága idővel folyamatosan növekedett, ami „általános jellegű“, vagyis 
specifikálatlan helyiségek kialakulásához vezetett, melyeket hosszanti és keresztirányban is 
könnyedén lehetett bővíteni. Az „általános jellegű“ egyszintes épületekben adott volt a 
lehető legnagyobb térbeli rugalmasság. A gépgyártó iparban alapvető jelentőségű volt a 
rugalmasan alakítható gyártótér, mivel a gyártóberendezések csereintervalluma (használati 

[A2] megjegyzést írt: multifunkcionális 

[A3] megjegyzést írt: szerintem lehetne: csereciklusa és nem 
kell a zárójeles megjegyzés 
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ciklusa) folyamatosan rövidült, míg a gyárépületek élettartama változatlan maradt, ezáltal a 
géppark lecserélése esetén könnyedén át lehetett állni más termékek gyártására. 

 
 
 
7. Tézis. A Németország és Magyarország között megvalósuló építészeti transzfer kölcsönös tudás- 
és tapasztalatcsere mechanizmust testesít meg a sörfőzde építészet terén. [5, 9, 13, 14, 17] 
 
7.1. A kőbányai Első Magyar Részvény Sörfőzde (EMRS) új építésű sörfőzőháza számos Theodor 
Ganzenmüller és Franz Rank által később Bajorországban tervezett neobarokk sörfőzde 
prototípusának tekinthető. 
 

A kőbányai Első Magyar Részvény Serfőzde Rt. épületeinek tervezésével 1908-ban a 
bajorországi Ganzenmüller mérnökirodát bízták meg. Ganzenmüller a Rank építészirodát 
kérte fel az építészeti tervezésre. A tervezési időszak 1908-09 között zajlott, és 1910-ben 
kezdődtek el a kivitelezési munkák. A német szakirodalom szerint a Ganzenmüller és Rank 
tervezői csoport első közös projektje a freisingi Gräflich Ernst von Moy’sche Hofbräuhaus 
volt, jelen kutatás azonban kimutatta, hogy a freisingi projektre csak a kőbányai tervezést 
követően, 1911-12 között került sor. Az eddigi feltételezéssel ellentétben, a Ganzenmüller és 
Rank által később Bajorországban tervezett neobarokk sörfőzde épületek prototípusa nem a 
vonatkozó német szakirodalomban szereplő freisingi Gräflich Ernst von Moy’sche 
Hofbräuhaus, hanem a kőbányai EMRS sörfőzde volt. A vizsgált időszakban a kutatás az alábbi 
sorrend felállítását javasolja a Ganzenmüller és Rank neobarokk sörfőzdéinek datálására: 

 
1908/09  Első Magyar Részvény Serfőzde Rt., Budapest, Kőbánya (EMRS) 
1911/12 Gräflich Ernst von Moy’sche Hofbräuhaus, Freising 
1912/13 Schweinfurti Sörfőzde 
1912/13 a Passau közeli Hacklberg Kastélysörfőzde (Schlossbrauerei Hacklberg), 

 
 
7.2. Az EMRS sörfőzdeépülete bizonyítja a korszakban Németország és Magyarország között 
megvalósuló építészeti transzfer vagyis kölcsönös tudás- és tapasztalatcsere meglétét. 
 

Az EMRS sörfőzde kőbányai épületeinek megvalósítása során a végleges építészeti formát és 
működési folyamatokat Ganzenmülleren és Rankon kívül olyan helyi szakemberek is 
befolyásolták, mint Hültl Dezső, Puscher István és Schimanek Emil. Feltételezhető, hogy az 
említett építészek tapasztalatai és ismeretei a későbbi bajor sörfőzdeépítmények kialakítása 
során is felhasználásra kerültek. Így az EMRS esetében megvalósuló építészeti transzfer nem 
egyirányú volt, hanem a kölcsönös tudás- és tapasztalatcsere platformja. A magyar és német 
szakemberek között így megvalósuló együttműködés az építészeti és technológiai transzfer 
alapvető feltétele volt, melynek kiindulási területe (Bajorország) és célvárosa (Budapest) a 
tervek gyakorlati megvalósítása terén egyaránt fejlett struktúrákkal rendelkezett. A hálózatba 
szervezett és minőségi folyamattervezés a közreműködő mérnökök és építészek hasonló 
képzettségi fokának, valamint a két ország közel azonos minőségű szakmunkás- és iparos 
képzésének volt köszönhető. 

 
 
 
8. Tézis A történeti ipari épületek szellemi erőforrásként is értelmezhetőek. [5, 9, 11] 
 
Az idézett épületek egyrészt a régóta nem alkalmazott gyártási- és épületszerkezeti módszerek 
archívumaként, másrészt az építészet- és technikatörténet jól dokumentálható együtteseként 
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értelmezhetőek. A múlt tapasztalatai, ismeretei szellemi erőforrásként szolgálhatnak egy olyan 
társadalomban, melyben a fosszilis energiahordozók (kőolaj, szén és földgáz) már nem állnak 
bármikor és bárhol korlátlanul rendelkezésre. 
 

Példák a szellemi erőforrásként való hasznosításra: 
 

Malátázó (Téma: Eljárásbionika) 
A malátázó szérűben a csíráztatás nem az anyaföld természetes környezetében, hanem 
épített mesterséges világban zajlott, mely így az épület úgynevezett "csíráztató 
berendezéssé" vált. Az épülettechnikában a biológia területéről levezetett elveket 
alkalmazták. A századforduló után létesített malátázókban így a korabeli 
természettudományos és építéstechnikai alapelvek szinergiáit is hasznosították.  
 
A kőbányai pincerendszer (Téma: A pincerendszer, mint energetikailag hatékony 
hűtőraktár) 
A sörfőzdékben raktárpincének is használt low-tech építmény a mészkőrétegben földalatti 
fejtéssel (reciprok téralakítási folyamattal) létesült. Hűtőközegként kizárólag természetes 
úton nyert jeget alkalmaztak. A rendelkezésre álló erőforrások optimális alkalmazása miatt a 
pincerendszer tervezése során bevezetett gondolkodásmód környezetvédelmi és 
energiatakarékossági szempontból napjaink mérnökei és építészei számára is példaértékűnek 
tekinthető.  

 
 
 
9. Tézis. A budapesti történeti sörfőzdék és malátázók fejlődése építészeti innovációs szakaszokra 
osztható. Fejlődésük a különböző alaprajzi, tér- és épülettípusok alapján a következő építészeti 
innovációs szakaszokra bontható. [8, 9, 10, 12, 15]: 
 
1. 1815 előtti időszak:  házi sörfőzdék 
2. 1815–1845:   belvárosi sörfőző üzemek 
3.  1845-1870:   korai ipari sörfőzdék  
4.  1870 után:   ipari nagysörfőzdék  
 

1. Házi sörfőzdék (1815 előtt) 
A házi sörfőzdék kezdetben lakóépületekben, kolostorokban és várakban található 
építészetileg differenciálatlan helyiségekből álltak. Ezekből alakultak ki a falvakban és 
városokban a 14. századtól kezdve a közös serfőzőházak.  
 
 
2. Belvárosi sörfőzde üzemek (1815-1845) 
Az első belvárosi sörfőző üzemek – a Mayerffy és a Petz cég épületei és épületrészei – még 
erős térdiverzitásról tanúskodnak. A munkafolyamatoknak megfelelő funkció-
hozzárendelések jól elkülöníthetőek az alaprajzon, ezért új alaprajzi típusról beszélhetünk. 
Szerkezeti, épülettechnikai és homlokzati megoldásaik még hagyományos példaképeket 
követett, vagyis még nem alakult ki új épülettípus. A belvárosi helyszín, a kis építészeti 
méretek és a környező városi térnek való építészeti alárendelés ahhoz a megállapításhoz 
vezet, hogy a belvárosi sörfőző üzemek csak előfutárai, de nem elődei voltak az őket időben 
követő (1845 után) kőbányai és budafoki sörfőzdéknek. 

 
3. Korai ipari sörfőzdék (1845-1870) 
Ebben az innovációs szakaszban a sörfőzdék tervezésében egyre nagyobb jelentőségűvé válik 
a funkcionalitás, mely egy új épülettípus - a korai ipari sörfőzde – kialakulásához vezet. A 
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transzformáció kiváltó tényezői közé tartozik a felsőerjesztésű sörről alsóerjesztésű sörre 
történő átállás, a gyártási folyamat gépesítése és a munkafolyamatok racionális szempontok 
szerinti szervezése. Ezzel a fejlődéssel párhuzamosan indult el a sörfőzdék kitelepülése is a 
pesti belvárosból Kőbányára. Példa: Carl Rohrbacher kőbányai sörfőzdéje, Diescher Anton 
(1843) 

 
4. Ipari nagysörfőzdék (1870-1915) 
Az építészeti létesítmények üzemi telephelyen belüli növekedésével párhuzamosan a 
műszaki berendezések sűrűségének a gyártóépületeken belüli folyamatos növekedése 
figyelhető meg, ami egyre nagyobb befolyást gyakorolt a létesítmények térképzésére és 
épületszerkezeti kialakítására. A vasbeton bevezetésével a sörfőzdék gyártólétesítménye, 
teljes épületszerkezete és megjelenése is megváltozott. Az új konstruktív lehetőségek a 
funkció és a szerkezet átértékeléséhez vezettek, minek következtében új építészeti formák 
alakultak ki. Ezzel egyidejűleg bekövetkezett az iparág koncentrációja is, mely kevesebb, de 
nagyobb és termelékenyebb üzem kialakulását eredményezte, így a fejlődés végül az ipari 
nagysörfőzdék kialakulásához vezetett. Példa: Az Első Magyar Részvény Serfőzde Rt., 
Kőbánya.  

 
 
9.1. A korai ipari sörfőzdék innovációs szakaszában a Barber-Klusemann cég (1854) 
gyártóüzemének épülete igazolhatóan elsőként rendelkezik a jövőbeli sörfőzdeépületek összes 
építészeti jellemzőjével, így a sörfőzde építészet genotípusának tekinthető. Az ezután létesített 
sörfőzdéket ennek megfelelően már fenotípusoknak tekinthetjük. 
 

A Barber-Klusemann volt az első pest-budai sörfőzde, mely a sörfőzést a kézműves 
módszerről gépesített eljárásra állította át. A gyártás gépesítése révén az épületekben 
számos gépet és készüléket kellett elhelyezni, melyek már meghatározták a munkahelyiségek 
méreteit és a helyiségek egymáshoz való viszonyát. A Barber-Klusemann Sörfőzde a gyártási 
eljárás ilyen szintű gépesítésével, a gőzgép helyszíni alkalmazásával, a magasan specializált 
gyártóhelyiségek építészeti koncepciójával és a funkcionalitáson alapuló külső 
épületszervezésével új építészeti fejlődési szintet képviselt, így az üzemet Budapest első ipari 
szintű sörfőzdéjének tekinthetjük. Az emberi erőgépekkel történő kiváltása azonban a 
gyártási folyamat teljes átszervezését igényelte, s ennek következtében átfogóan új 
építészeti koncepció kialakítását tette szükségessé. Az itt bemutatott építészeti koncepció a 
később létesített sörfőzdeépületeknél is felismerhető, s ezáltal a Barber-Klusemann Sörfőzde 
Pest-Buda vonatkozásában a korai ipari sörfőzdétől az ipari nagysörfőzdékhez vezető 
fejlődési út kiinduló mérföldkövévé vált. 
 

 
 
9.2. Az ipari nagysörfőzdék innovációs szakaszában az aszaló hibridépítménnyé fejlődött. 
 

Az aszaló esetében létrejött az épített héj és a gyártástechnika egysége, vagyis már nem 
állapítható meg egyértelműen, hogy mely rész tartozik az épülethez, és mely rész alkotja 
magát a „gépet“. Így az aszaló épített géppé vagy gépesített épületté vált. Ezzel az épületek 
és gépek szétválaszthatatlan rendszere alakult ki. Az egyes komponensek elhasználódási 
ciklusa az aszaló esetén nagyjából azonos időbeli értékre tehető. 
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10. Tézis. A budapesti történeti sörfőzdék tervkatalógusának elkészítése hozzájárul Budapest 
kulturális örökségének megőrzéséhez. A Dreher Sörgyárak Zrt. különböző helyiségében fellelt több 
száz, a budapesti történeti sörfőzdék eredeti tervrajzából általam összeállított tervkatalógus a 
sörfőzőipar történeti gyártóépületeinek kutatási forrását jelenti, így Budapest kulturális 
örökségének szerves részét alkotja. [8, 13] 
 

A Budapesti Kőbányai Dreher Sörgyárak Zrt.-ben (1106 Budapest, Jászberényi út 7–11.) 
fennmaradt történeti tervdokumentációs anyag különlegesnek tekinthető. A kőbányai és 
budafoki sörfőzdék több száz, 1865-1920 között keletkezett eredeti tervdokumentációja így 
egyrészt terjedelmével és koherenciájával, másrészt építészettörténeti információs 
gazdagságával is olyan gyűjteménynek tekinthető, mely nagy jelentőséggel bír az ipari 
építészeti kutatások szempontjából. Az általam létrehozott tervkatalógus alapján lehetővé 
vált az egyes telephelyeken található gyártóépületek funkcionális és építészeti 
kapcsolatrendszerének felvázolása, és a sörfőzde, mint komplexum városhoz vagy 
városrészhez (jelen esetben Kőbányához) való viszonyának és kapcsolódásának a 
tanulmányozása. Az alábbi új építménytípusokat azonosítottam be: 
 
1. Sörcsarnok 
2. Jégraktár 
3. Jéggyár 
4. A 1930-as és 40-es évekből származó vendéglők és sörözők tervei és tervdokumentációi. 
 
A létrehozott tervarchívum a IV. C. bekezdésben felsorolt sörfőzdék tervdokumentációját 
tartalmazza. 
 
A tervarchívum az alábbi épülettípusok tervdokumentációit valamint műszaki tervrajzait 
tartalmazza: 
- Sörfőzde 
- Malátázó 
- Pincerendszer  
- Műszaki járulékos épületek (gép- és kazánházak, palackozó csarnokok, hűtőhelyiségek, 

raktárcsarnokok) 
- Logisztikai központ (Kecskeméten és Zomborban) 
- Sörcsarnok (Nagykanizsán) 
- További épülettípusok tervdokumentációi (pl. lakóházak, villák, vendéglők tervrajzai) 
- Infrastruktúrára vonatkozó dokumentumok (iparvágány csatlakozások, dunai 

szennyvízcsatorna) 
- Műszaki objektumok (pl. felvonók, csővezetékek tervei) 
- Épületszerkezeti részlettervek (pl. födémszerkezetek) 
- Helyszínrajzok 

 
 
A dokumentációk alapján (DVD-n) létrehoztam a budapesti történeti sörfőzdék digitális 
tervkatalógusát és írásos tervjegyzékét, melyeket a Budapest Főváros Levéltárában (1139 
Budapest, Teve utca 3-5.) felkutatott tervanyagokkal egészítettem ki, majd az alábbi témák 
alapján tagoltam: 
 
1. A történeti sörfőzdék és malátázók terv- és építési kronológiája 
Ez a katalógus a felsorolt sörfőzdék tervezési és építési projektjeit kronologikus sorrendben 
tartalmazza. 
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2. Tervezési és építési kronológia sörfőzdénként és épülettípusonként  
Ez a katalógus a sörfőzdék tervezési és építési projektjeit kronológiai sorrendben a fent 
felsorolt épülettípusokra bontva tartalmazza. 
 

 
 
 

VI. Az értekezés eredményeinek gyakorlati hasznosíthatósága 
 
VI.1 A káros anyag kibocsátás nélküli gyárak és környezetkímélő iparterületek 
A kutatás középpontjában a történeti gyárépületek állnak. A retrospektív rész Budapest város 
építészettörténetének fontos fejezetét dolgozza fel, az értekezés mégis egy ma is zajló folyamat egyik 
szakaszát fejti ki. A műhely ipari komplexummá fejlődése a jövőben az eddig túlnyomórészt 
mennyiségi folyamatból inkább minőségi folyamatba vált majd át, és az építészeti fejlődés a 
kibocsátásmentes és energetikai szempontból független gyár jövőképéig fejlődik tovább. A 
környezetbarát gyárak és emberközpontú iparterületek továbbfejlesztése során a történeti gyárak 
kutatásából származó ismeretek hasznos ötletekkel szolgálhatnak. 
 
 
VI.2. A kutatási eredmények ésszerű regionális tervezési ismeretekkel szolgálnak 
 
VI.2.1. Kőbánya, mint a mono-iparterületek példája 
Budapest Kőbánya városrésze egykori sörfőzdéivel kiváló példája a használatból kivont mono-ipari 
terület archívumának, mely nagyszerű lehetőséget kínál a regionális iparosodási folyamat 
differenciált leírására, tanulmányozására és dokumentálására. A kutatás eredményei jövőbeli 
ipartelepek minőségi és mennyiségi szempontjain alapuló fenntartható regionális tervezésének 
alapjául szolgálhatnak. A városi környezetvédelem átfogó koncepcionális megközelítése segíthet az 
ipari tevékenység révén keletkező hosszú távú környezeti megterhelések folyamatainak 
megismerésében és jövőbeli elkerülésében. 
 
VI.2.2. A Duna mentén létrejött ipari fejlődési tengelyekkel kapcsolatos ismeretek  
A Váci út és a Soroksári út mentén – vagyis a Dunával párhuzamosan - kialakult ipari fejlődési tengely 
a természetes adottságok (a folyó, mint az üzemi víz forrása és a szennyvízelvezetés helye) és a 
gyártás szoros kapcsolatrendszerén alapult. Ennek összefüggései számos információval szolgálhatnak 
a regionális tervezés számára. 
 
 
VI.3. A történeti ipari épületek szellemi erőforrásnak is tekinthetőek 
 
VI.3.1. A történeti ipari épületek, mint szellemi erőforrások 
A felidézett épületek már nem alkalmazott gyártási- és épületszerkezeti módszerek archívumaként is 
felfoghatóak, melyek az építészet- és a technikatörténet tanulmányozható és dokumentálható 
együttesét alkotják.  
 
VI.3.2. Innovációkutatás: eljárásbionika 
A történeti malátázók szerkezeti és épületfizikai kialakítása a fenntartható építészeti tervezés korai 
példái közé sorolható. Az elsődleges tervezésbeli teljesítmény a biológia területéről levezetett elvek 
épülettechnikai alkalmazásában rejlik. A biomorf épületszerkezetet a tervezők episztémikus 
gondolkodásmódra történő utalásaként is felfoghatjuk, ugyanis az épület maga is a gyártóberendezés 
szétválaszthatatlan részévé válik. Az építészet és a bio-tudományok hálózatba foglalása által a 
történeti malátázókból korszerű épület válik, mely szigorúan logikus-funkcionális megoldásra törekvő 
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tervezése által gondolatébresztőként szolgálhat a jelen kor építészei számára is az energiaellátás és a 
környezetszennyezés aktuális problémáinak megoldásában. 
 
VI.3.3. A kőbányai pincerendszer: az energetikailag hatékony hűtőraktár 
Ez a „low-tech” építmény hatékony átfedést testesít meg az építészettörténet és a technikatörténet 
között. Ez megközelítés napjainkban is a fenntartható szemléletű építészeti tervezési koncepciók 
lényeges szempontját jelenti.  
 
VI.3.4. A történeti ipari épületek kutatása támogatja az objektumok nemzeti kulturális 
emlékezethordozói szerepének megőrzését  
A történeti ipari épületek kutatása hozzájárul a város arculatát erőteljesen befolyásoló objektumok 
megőrzéséhez, városépítési koncepcióba bevonásához és esetleges hasznosításához.  
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