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Abstract 

The historical breweries in the urban area of modern Budapest are an integral part of regional industrial 
architectural history. Conclusive scholarly research on the development and architectural history of such 
buildings is still lacking. This paper is an initial step towards this goal. It discusses the architecture of the 
inner-city breweries that were established in Pest-Buda between 1815 and 1840. 

Rezumat 

Pe teritoriul actual al Budapestei, în prima jumătate al secolului 19. berăriile au ocupat un loc important în 
zestrea edilitară regională din punct de vedere arhitectonic. Deocamdată nu posedăm rezultate definitive în 
cercetarea evoluţiei arhitecturii bazelor de producţie a berii. În acest studiu mă ocup de istoria arhitecturală 
a edificării berăriilor fondate între 1815–1840 pe teritoriul urban central ale celor două oraşe (Buda şi 
Pesta), componentele precursori ai capitalei Ungariei moderne. 
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1. A pest–budai belvárosi sörfőzdék építészettörténete 

A történelmi pest–budai belvárosi sörfőzdék épületeiről világosan leolvashatóak fejlődésük fő állomásai, 
hiszen a viszonylag gyors egymásutánban zajló üzemlétesítések – bezárások és elbontások – nyomon követésével 
világosan kirajzolódik a kor gazdasági életének dinamikus változása. Az innovációs szakaszok világos elkülöníté-
se érdekében különböző alaprajz- és épülettípusok szerinti tipológiai osztályozás alkalmazását javaslom: 

1. az 1815 előtti időszak: házi sörfőzdék 
2. az 1815 és 1840 közötti időszak: belvárosi sörfőzdék 
3. az 1840 és 1870 közötti időszak: korai ipari sörfőzdék 
4. az 1870 utáni időszak: ipari nagysörfőzdék. 

A pest-budai kisipari épületek kezdeteire való visszatekintéssel az iparosodás korából származó né-
hány még fennmaradt építészeti emlék védelmének szükségszerűségére is rá kívánok világítani, hiszen az 
épületek védelmével számos kulturális érték szükségtelen elvesztése válna megelőzhetővé [6]. A felidézett 
épületek rég nem alkalmazott gyártási- és épületszerkezeti módszerek archívumaként is felfoghatóak, melyek 
az építészet és a technikatörténet tanulmányozható és dokumentálható együttesét alkotják [7]. Az ebből 
származó ismeretek szellemi erőforrásként szolgálhatnak majd egy olyan társadalomban, melyben a fosszilis 
energiahordozók már nem állnak – látszólag – bármikor és bárhol korlátlanul rendelkezésre. 
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1.1. Az építészeti fejlődést kiváltó tényezők 
Az 1815 után Pest–Budán létesített belvárosi sörfőzdék létrejöttének keretfeltételei külső és belső té-

nyezőkre bonthatók: 
1. történelmi–társadalmi feltételek, mint külső tényezők 
2. technikai–funkcionális feltételek, mint belső tényezők 

1.1.1. Történelmi–társadalmi feltételek, mint külső tényezők 
1.1.1.1. A városi népesség növekedése, valamint a céhjog és a „Szépítő Bizottság”, mint regionális tényezők 
Az ország gazdasági és kulturális központjaként Pest–Buda települési körzete a 18. század végén egy-

re nagyobb jelentőségre tett szert, melynek következtében a népesség növekedése is felgyorsult [12: p. 12]. 
Így a meglévő sörfőzdék már nem tudják fedezni a sör iránti egyre növekvő keresletet. Az elöregedett sör-
főzdék ráadásul folyamatos tűzveszélyt is jelentettek, hiszen a maláta aszalása, és a sörlé főzése nyílttűz fö-
lött történt. A Budai Baucommissio, mely alakuló ülését 1810. november 22-én tartotta, ezért rövidesen Épí-
tési Szabályzatot fogadott el, mely a Magisztrátus döntése alapján már 1810. december 10-én hatályba lépett. 
Az Építési Szabályzat 4. és 6. pontjai konkrét tűzvédelmi szabályokat tartalmaztak a tűzfalak, a nem éghető 
építőanyagok alkalmazása, az égésterekre és kéményekre vonatkozó műszaki követelmények és a hatóság 
általi ellenőrzési és átvételi kötelezettség tekintetében (A tűzvédelem rendeleten belül betöltött kulcsfontos-
ságú szerepét feltehetően a Tabánban és a Halászvárosban 1810-ben tomboló pusztító tűzvész tapasztalatai 
támasztották alá) [10: p. 281]. A Városi Tanács 1815-ben MAYERFFY Ferenc Xaverius és PETZ János céhta-
goknak engedélyt adott újszerű serfőzőházak létesítésére. Az engedélyekben azt is kikötötték, hogy a sörfőz-
déket a város tulajdonában maradó, várostól bérelt telkeken kell felépíteni, melyek aztán 18 év bérleti idő-
szak leteltét követően a város tulajdonába mennek át (Pest város császári dekrétum alapján kizárólagos mo-
nopóliummal rendelkezett a városhatárain belül található sörfőzdék üzemeltetésére és sörárusításra. Ezt a 
jogát a város tartósbérletbe adhatta a céh legtöbbet kínáló és megfelelő képesítéssel rendelkező tagjainak) [2: 
p. 53]. 

A korabeli céhrendszer fontos szerepet játszik a belvárosi sörfőzdék létesítésének körülményeiben. Az 
üzemek által előállítható sör maximális mennyiségének valamint a foglalkoztatottak számának korlátozatása 
ugyanis nagymértékben meghatározza a Pest-Buda területén működő belvárosi sörfőzdék fejlődési kereteit. 
A Mayerffy és a Petz Serfőzdék alapítását követő időszakban az említett előírások közvetlen következtében a 
belvárosban számos más sörfőző üzem is létesült. Az üzemek mérete azonban korlátozott maradt, és belváro-
si elhelyezkedésüknek köszönhetően jövőbeli terjeszkedésük lehetősége eleve kizárt volt. Az 1808 és1857 
között tevékenykedő városi „Szépítő bizottság” és a JÓZSEF Nádor rendelete alapján 1810-ben alapított Bu-
dai Baucommisio közvetlen befolyást gyakorolt a belvárosi sörfőzdék létesítésére, mely a Pesti (Városi) 
Serfőzőház fennmaradt dokumentációjában követhető nyomon [11]. 

1.1.1.2. A politikai stabilitás Európában, mint határon túlnyúló tényező 
További befolyásoló tényezőket jelentettek a korszak kontinensen túlnyúló történelmi és politikai fej-

leményei. Az Angliából származó alapvető technikai és szervezési újítások csak a napóleoni korszakot köve-
tően terjedhetnek el Európa más területein. Az 1815-ös bécsi kongresszust követően azonban a kontinens 
politikai viszonyai stabilizálódtak, így a húszas években az általános gazdasági helyzet is megszilárdult, és a 
beáramló technikai újítások a vállalkozói kedv felélénkülését eredményezték. 

1.1.2. Technikai–funkcionális feltételek, mint belső tényezők 
1.1.2.1. A gyártási igényekhez igazított építészeti koncepció 
A sörfőzdéket kimondottan rövidéletű termék hosszú távú előállítására hozták létre. A felső érlelésű 

sör kézműves gyártási módszere alig különbözött az évszázadokkal korábbi hagyományos eljárástól. A sör-
főzéshez szükséges technikai berendezések, a raktározás és a gyártási folyamatok befogadására létesített 
épületeket ezzel szemben határozatlan időtartamra hozták létre. A sörfőzési folyamat egyes munkalépései az 
üzemhelységek felosztásában is megjelennek: Malátázó helység, aszaló, a maláta beáztatására szolgáló tartá-
lyok helysége és a tűzhely helysége a sör-lé főzésére és komlózására szolgáló üstökkel, illetve az alacsony 
hőmérséklet iránti igény miatt általában a pincében elhelyezett sörérlelő helység az erjesztő kádakkal. Mivel 
a vizsgált korszakban még nem létezett megfelelő hűtési technika, a sörfőzési szezon a téli félévre korlátozó-
dott. Télen erre a célra jégtömböket vágtak ki a Duna jegéből, majd hűtőpincékben vagy jégvermekben rak-
tározták el. Az így előállított sör rövid eltarthatósága miatt csak szűk földrajzi körzetben volt értékesíthető, 
vagyis igazi helyi jelentőségű terméknek számított. Mivel még nem álltak rendelkezésre mérőműszerek az 
erjesztési folyamat ellenőrzésére, a sör íze és minősége feltehetően erősen ingadozott. A sörfőző üzem nyári 
félévben történő kihasználása céljából az üzemeken belül általában malom, pálinkafőzde és ecetfőző műhely 
is létesült. Annak ellenére, hogy ezek a gyártó egységek nem függtek össze szervesen a sörfőzés folyamatá-
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val, építészetileg mégis integrálni kellett őket az épületegyüttesbe. Ezzel viszont megnőtt az üzemtelep mi-
nimális méretigénye. Az épületek viszonylag kisebb mérete és egyszerű technikai felszereltsége ellenére már 
ebben a korai stádiumban is felismerhető az építészeti koncepció gyártás szükségleteihez igazítása, valamint 
az épületrészek funkcionális kapcsolatrendszere. A sörfőzés melléktevékenységből ebben a korszakban vált 
főfoglalkozású tevékenységgé. A régi házi sörfőzdék hagyományából átvett sörfőzde–sörkimérés–
kombináció továbbra is fennmaradt. A kézműves gyártási módszer folytatása mellett ennek következtében 
erős térdiverzitású, mégis egyértelmű rendeltetési hozzárendeléseket tartalmazó alaprajzi típus alakult ki. A 
sörfőzdeépület méretbeli korlátozottsága miatt a hagyományos falazott építési módszer alkalmazása megfe-
lelt az elvárásoknak. A Mayerffy Serfőzde üzem pillérsorain azért már felismerhető a szabadabb alaprajzi 
terek igénye felé történő elmozdulás. A homlokzati kialakítás mindemellett egyértelműen a környező városi 
házak építészetéhez igazodott. 

1.1.2.2. Belvárosi elhelyezkedés 
A pesti sörfőzdék sok más kézműves műhelyhez hasonlóan egészen a 19. század utolsó negyedéig jel-

lemzően városi beépítettségű lakóövezetekben működtek. A kisipari üzemek számának növekedése az iparo-
sodás első szakaszában jelentősen hozzájárult a pesti belváros beépítési sűrűségének növekedéséhez. Az 
1870-es évektől ez a fejlődés megfordult, és megkezdődött a kisipari üzemek városi peremterületekre ván-
dorlása. Ezt elsősorban a gyártóüzemek belvárosban megvalósíthatatlan bővítési igénye váltotta ki. 

A folyamat kezdetén a Mayerffy és a Petz üzemek a Pest belterületén működő sörfőzdék elhelyezke-
désének diametrális végpontjait alkották. BEVILAQUA BORSODY Béla összefüggést fedezett fel a Mayerffy 
és a Petz sörfőző üzemek elhelyezkedése és a Váci út és Soroksári út menti későbbi iparterületek kialakulása 
között: Az is érdekes, hogy a középkori Pesttől délre és északra elhelyezkedő későbbi Gyárváros első nyomai 
a két serfőzőházzal (Mayerffy Serfőzőház és Petz-féle Serfőzde) kezdődnek. Pest állandó északi széljárása 
mellett szerencsétlen gondolat volt, hogy ez a pesti Gyárváros – Pest „Nord”-ja – éppen Újpest felé lendült, 
de hát erre a Mayerffy-féle, később a Tüköry-féle serfőzőházak idején még nem gondolhatott senki, a régi 
katlanok kéményei még nem jelentettek füstbéli és korombéli veszedelmet a város számára. [1: p. 713] 

A telephelyek Duna-közeli fekvése funkcionális okokat is szolgál, hiszen a technika akkori állása még 
nem tette lehetővé mélyfúrású kutak létesítését, ezért a sörfőzéshez a folyó vizét használták fel. A sörfőzővíz 
kitermeléséhez közvetlenül a Duna-parton létesítettek vízemelő berendezéseket, a vizet kavicson, homokon 
és faszénporon szűrték át, majd vezetéken keresztül juttatták el a sörfőzdékbe. Ezeknek a vízemelő tornyok-
nak a szerkezete és technológiája egyébként középkori példaképekre nyúlik vissza [3]. 

1.1.2.3. Kézművesipari utasításkönyvek, mint a tervezés alapjai 
Az építkezések során hagyományos építési módszerekre támaszkodtak. A tervezőnek így nem kellett 

elgondolkoznia a gyártólétesítmények elvi kialakításának mikéntjén. Feltételezhető továbbá, hogy a tervezés 
elméleti alapjául műhelyépületek alaprajzi és homlokzati kialakítását tárgyaló műhelyépítési utasításkönyvek 
és malomépítési elméleti feljegyzések szolgáltak. Sörfőzde, vagyis „Brau-Haus” építési leírását tartalmazza 
például Christian Ludwig STIEGLITZ 1792-ből származó Enzyklopädie der bürgerlichen Baukunst (A polgári 
építőművészet enciklopédiája) című műve [9: p. 309]. Egyéb műszaki objektumokra, például malomépüle-
tekre vonatkozó tervezési leírások is léteztek. Ilyen volt pl. J. P. JOENBL 1826-ból származó többkötetes 
könyve XXI Kupferplatten zu dem ersten Band der landwirtschaftlichen Baukunst (XXI rézmetszet a mező-
gazdasági építőművészet első kötetéhez) címmel. A mű korabeli egyszerű malmok építésének és műszaki 
felszereltségének leírását és rajzait tartalmazta. Sörfőzde építésére vonatkozó külön részletes írásos leírás 
német nyelven 1827-ben jelent meg először [8]. 

1.2. Következtetések 
A belvárosi sörfőzdék, mint a későbbi nagysörfőzdék elődei, de nem előfutárai 
A sörfőzdék gyártási egységei között már jól felismerhető volt a funkcionális kapcsolatrendszer. Az 

épületeket és épületrészeket emellett jelentős térbeli diverzitás jellemezte. Ezzel új alaprajzi típus keletkezett. 
Mivel azonban a szerkezeti és építéstechnikai megoldások, valamint a homlokzatok építészeti kialakítása 
még hagyományos példaképeket követett, nem beszélhetünk új épülettípus kialakulásáról. A belvárosi elhe-
lyezkedés, a viszonylag kis épületméretek és a környező városi térrel szembeni építészeti alárendeltség fi-
gyelembe vételével megállapítható, hogy a korai sörfőzdék ugyan elődei, de nem előfutárai a későbbi 19. 
század közepétől kialakuló ipari üzemeltetésű kőbányai és budafoki nagysörfőzdéknek. 

2. A Mayerffy Serfőzőház története 

1805-ben MAYERFFY Ferenc Xaverius engedélykérelmet nyújtott be a Városi Tanácshoz sörfőzde épí-
tésére. A város az „allodiális” bérlet fejében csupán szimbolikus „sergaras” fizetését kötötte ki. Az 1815-ben 
kiadott építési engedélyben kikötötték, hogy a sörfőzdét a város tulajdonában maradó bérelt telken kell létre-
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hozni, majd 18 évet követően a város tulajdonába szálljon át. A sörfőzdét végül 1896-ban a Parlament építé-
sekor lebontották [5 p: 20 f.]. 

2.1. Funkcionális alaprajz – esztétikai szempontokat követő homlokzat 
A MAYERFFY-féle Serfőzde Pest középkori városfalától északra, a mai Szabadság tér helyén álló egy-

kori Új Épület és a Duna között helyezkedett el. A telephelyet az egykori Szél utca és a Géza utca (a mai 
Garibaldi és Akadémia utcák) határolták. A telket tömbbeépítéssel kezdettől fogva maximális kihasználtság-
gal építették be. Mivel a beépítés vízszintes bővítése nem volt lehetséges, a szintfelület növelése érdekében a 
többszintes beépítést választották. Az üzem észak-déli tengely köré szerveződött, a baloldali oldalszárny a fő 
szélirányra merőlegesen helyezkedett el, ami az ablakok kinyitásakor a helységek gyors átszellőzését biztosí-
totta. A Mayerffy Serfőzőház koncepciója a felsőerjesztésű sör kézműves gyártási módszerén alapult. Az a 
tény, hogy az egyszerű gyártási technológia mégis közvetlen befolyást gyakorolt az épület építészetére, első-
sorban a belső térszerkezeti kialakításról, ott is főként az alaprajzi kialakításról olvasható le. Az alaprajzi 
kialakítás során a korábbi hagyományos főzőházak méreteit és útvonalait vették figyelembe. A gyártóhelysé-
gek elrendezésén felismerhetőek a munkamegosztás első jelei. Az épületszerkezet és az anyagválasztás alap-
ján hagyományos falazott szerkezeti kialakítást feltételezhetünk. Vélhetően tűzvédelmi okok miatt dönthet-
tek a faszerkezet alkalmazása ellen. Az itt felvázolt funkcionális szempontok mentén kialakított belső kon-
cepciójú gyártóüzem elemzésekor érhető tetten a korábbi sörfőzőházaktól való koncepcionális elszakadásra 
tett első kísérlet. (A hagyományos nyilvános sörfőzőházakat korábban a települések működtetették. Ezekben 
a sörfőzőházakban minden helyi lakos szabályozott időpontokban megfőzhette saját sörét. Ezek az épületek 
még általános építészeti kialakításúak voltak.) A homlokzati kialakítás viszont kontrapontot alkot. A Szél 
utcai főhomlokzaton nem található egyetlen, az épület rendeltetésére utaló esetleges technikai felépítmény 
formájában megjelenő információ sem, vagyis a homlokzati kialakítás kizárólag esztétikai elvek alapján 
történt. 

2.2. A középső tengely mentén szervezett kisméretű beépítési forma 
Az 1805-ben ZITTERBARTH János által tervezett sörfőzőház 58,00 x 15,00 m-es főtraktussal és 34,00 x 

11,00 m-es oldalszárnnyal valósult meg. Gyártóterülete így lényegesen nagyobb volt a hagyományos házi 
sörfőzdékénél. A későbbi ipari nagysörfőzdéknél viszont jóval kisebb méretű volt. Az épülethez magasföld-
szint, emeleti szint és alagsor tartozott. A középtengely mentén szervezett háromszárnyú épületegyüttes 
hosszúkás szárnyépületei alaprajzi szempontból merőlegesen csatlakoztak a széles főtraktushoz, melyből így, 
U-alakú épületkomplexum alakult ki. A létesítmény szélességét a telekhatár határozta meg, mely a belső 
üzemudvar körül elhelyezett blokkperemes beépítést eredményezett. Az üzemudvar megközelítése két kapun 
keresztül történt, melyek a főépületen keresztül a Szél utcára nyíltak, és elrendezésük következtében az 
axialitás részelemeit képezték. Az üzemudvar lezárását középen szoliterként az üzem saját malmának négy-
szögletes épülete alkotta, mely tovább hangsúlyozta a komplexum szigorúan axiális jellegét. 

2.3. Alaprajz – gyártófolyamatok alapján történő térkialakítás 
Bár az alaprajzi terület túlnyomó része gyártási célokat szolgált, az épület munka- és lakóterületre tör-

ténő hagyományos felosztása ekkor még nem szűnt meg. Az épületkomplexum szigorú zónákra és tartomá-
nyokra felosztott rendszert testesített meg. A földszinten voltak elhelyezve az egymástól világosan elválasz-
tott gyártó és értékesítési zónák. A gyártó zóna adott helyet a sörfőzdének, a pálinkafőzdének és az ecetfőző 
üzemnek. Az utcai oldalon elhelyezkedő értékesítési zóna a sörkimérést és az itt gyártott termékek eladóterét 
foglalta magában. A főtraktus felső szintjén az ún. beletázs-on helyezkedett el a lakóterület, bár a hátsó ol-
dalszárny már a gyártási zónához tartozott. Szimmetrikus tengely köré szervezett szigorú elrendezésével 
ellentétben, a komplexum térszervezésében nem jelent meg a szimmetrikus elrendezési séma, hanem a ren-
deltetésszerinti kialakítás jellemezte. A gyártóhelységek elrendezése és méretezése egyedi szempontok alap-
ján történt, vagyis a részfolyamatok térben elválasztva és egymással logikai kapcsolatban helyezkedtek el. 
Az alaprajzi kialakítási sémáról világosan leolvashatóak a sörgyártás folyamatai: árparaktár, őrlőmalom, 
malátázó és főzőház. 

Épületszerkezeti szempontból feltűnőek az oldalszárnyon elhelyezett pillérsorok, melyek segítségével 
a födémfesztávolságok rövidebbé váltak, és nagy alaprajzi területű terek alakulhattak ki. A pilléreket a föld-
szinten helyezték el, azonban a baloldali oldalszárnyban bizonyos szakaszokon az emeleti szintig vezették 
tovább. Ezt a szerkezeti kialakítást valószínűsíthetően az árparaktárnak helyet adó tetőtér terhelésének alátá-
masztására választották. A jobboldali oldalszárnyban található emeleti szint nagyvonalú tereit ezzel ellentét-
ben szabadon hidalták át, ami eltérő rendeltetési célra, és az ehhez igazított teherhordási szerkezetre és alap-
rajzi kialakításra enged következtetni. A belső útvonalakat folyosókkal, a szintek közötti összeköttetést pedig 
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központi elhelyezésű lépcsőkkel valósították meg. Az ablaknyílások funkcionális elemként jelennek meg. 
Elhelyezésüket és méretezésüket a részfolyamatok speciális követelményeihez igazították. A gyártóhelysé-
gekben az ablaknyílások egymással szemben helyezkedtek el, így gyors légcserét biztosítottak, míg az abla-
kokon keresztül beeső természetes fény a sörfőzdékben inkább alárendelt szerepet játszott. 

 

1. ábra. Mayerffy Serfőzde, 1815, földszinti alaprajz  
(Forrás: [11] Budapest Főváros Levéltár 15.17.b.311 szb. 01393a) 

 

2. ábra. Mayerffy Serfőzde, 1815, emeleti alaprajz 
(Forrás: [11] Budapest Főváros Levéltár 15.17.b.311 szb. 01393b) 
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Összességében véve az alaprajzi elemzés során felismerhető a gyártási folyamatoknak megfelelő ren-
deltetési célok szerint szervezett térkoncepció. 

2.4. Homlokzat – Alárendelés a szimmetria koncepciójának 
Az épületegyüttes szimmetrikusan szervezett elrendezése a főhomlokzaton is visszaköszön. Bár ösz-

szességében világosan felismerhető a funkcionális alaprajzi elrendezés, a sörfőzde külső építészeti kialakítá-
sa a kor építészeti formanyelvét, a reprezentációs célú épületek szigorúan formális építészeti koncepcióját 
idézi. A homlokzat szigorú szimmetriája mellett világosan felismerhető a vízszintes homlokzati tagolás. Így 
alakult ki a kapcsolat a környező városi házak homlokzati struktúrájával, és valósult meg a gyártókomple-
xum városépítészeti kapcsolatrendszerbe illesztése. 

 

3. ábra. Mayerffy Serfőzde homlokzata, 1815 
(Forrás: [11] Budapest Főváros Levéltár 15.17.b.311 szb. 01393c) 

A homlokzatot félmagasságig rusztikus kőlábazattal látták el, mely optikailag a földszint megjelenését 
magasította. További homlokzattagolási eszközként szolgált az e felett szélesen körbefutó övpárkány is. Az 
emeleti szint falfelülete világos árnyalatú simított vakolatból készült. A kontyolt tetőszerkezet magassága a 
teljes épületmagasság közel harmadát tette ki. A három láthatóan elhelyezett kéményfej a homlokzat szigorú 
szimmetriájának tetőszinti folytatását szolgálta. Fontos szempont, hogy az építészeti elvként alkalmazott 
szigorú szimmetriát a korabeli kisméretű tűzhelyek miatt tudták következetesen betartani, hiszen ezek a tűz-
terek még nem tettek szükségessé igényesebb szerkezetű kéményrendszereket, melyek dominánsabb építé-
szeti elemként a homlokzaton is láthatóvá váltak volna. A falnyílások elhelyezése szintén a szimmetria ren-
dező elve alapján történt. Az épület főhomlokzata 16 ablaktengely széles, és bár a felső szint ablakai egyenes 
vonalú ablaktetőzettel készültek, további homlokzati díszítést, például a korra jellemző allegorikus figurákat 
nem alkalmaztak. 

A szimmetrikus homlokzati tagolás és a vízszintesen futó vonalak hangsúlyozása az épületnek szigo-
rúan stabil jelleget kölcsönöz. A késő barokkra emlékeztető homlokzat a kor reprezentatív lakóépületeihez 
képest egyszerű kialakításúnak tűnik, ami az eredeti formanyelvtől való bizonyos esztétikai elmozdulást 
jelenthetett. Ez a szándékosnak tűnő visszafogottság tárgyilagos homlokzati kialakítást eredményezett, mely 
véleményem szerint már felfogható az épületegyüttes technikai rendeltetésére tett enyhe utalásként. A 
historizált városi palotákkal végzett összehasonlításból azért nyilván még túlzás lenne a tervező absztrakciós 
kísérletére következtetni [4]. 
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2.5. Városi környezetnek alárendelés 
A sörfőzdék helyszínének megválasztását egyrészt a sörfőzéshez használt vizet szolgáltató Dunához 

való közelség, másrészt a középkori városfaltól északra történő elhelyezkedés szándéka befolyásolta, mert a 
Váci úton keresztül kedvező elérési útvonal kínálkozott a város határán túl fekvő árpa és komlómezőkhöz. 

Épülettömegét és telephelyen belüli elrendezését, méreteit, magassági kialakítását valamint homlokza-
ti kialakítását tekintve megállapítható, hogy a MAYERFFY-féle Serfőzde építészeti kialakítását a környező 
városképnek rendelték alá. Így a városképet egyetlen homlokzaton megjelenő technikai építőelem sem befo-
lyásolta. Külső megjelenésével a Mayerffy Serfőzde a kézműves és az ipari szintű gyártási szint között sajá-
tos átmeneti építészeti kifejeződési formának tekinthető. 

2.6. Következtetések és elméletek 
A Mayerffy Serfőzde épületkoncepciójában az esztétikai szempontok elsősorban a szigorúan formális 

homlokzat építészetében jelentek meg. A funkcionális elemek ezzel szemben csupán az épület belső kialakí-
tását befolyásolták. A gyártó létesítmények esztétikájának és rendeltetésének viszonyrendszerét általában a 
gyártási technika mindenkori fejlettségi szintje határozza meg. Mivel a gyártási technika a vizsgált korszak-
ban viszonylag egyszerű berendezésekből állt, a funkcionalitási szempontok tervezésekor azt inkább csak az 
épületbelső tervezésekor kellett figyelembe venni, vagyis nem kényszerítette ki koncepcionálisan új elveken 
nyugvó építési formanyelv kifejlesztését. 

A Mayerffy Serfőzdék homlokzati kialakítását a Pest–Buda építészetének egyik legjelentősebb vonu-
latát képviselő reprezentatív városi paloták historizált homlokzatával vethetjük össze. Ezeknek az épületek-
nek fő ismertető jegyei a kontyolt tetővel lezárt masszív falazattal készült tetszetős épületkubuszok, a szim-
metria rendezőelve szerint kialakított alaprajzok és a rendkívül hangsúlyosan díszített homlokzatok. Más 
szóval, a Mayerffy Serfőzde építészete inkább az esztétikai elemeket helyezte előtérbe, míg a funkcionális 
elemeket a kor egyszerű gyártási technikai adottságai és az üzemi folyamatok alakították. A későbbi építé-
szeti fejlődés során az esztétikai szempontok értékrendbeli szerepe jelentősen csökken. A funkcionalitás, 
mint szempont viszont egyre inkább előtérbe kerül, majd az ugrásszerű műszaki fejlődéssel párhuzamosan 
folyamatosan egyre nagyobb jelentőséget nyer. 

3. A Petz Serfőzde 

Érdekes összehasonlítást tesz lehetővé a Mayerffy Serfőzdével azonos időszakban létesített Petz Sör-
főzde vizsgálata. A Petz Serfőzdét 1815-ben PETZ János alapította a Mayerffy Serfőzdéhez hasonló szerző-
déses feltételekkel a középkori városmagtól délre a mai Ferencváros területén, az akkori Soroksári országút, 
a Tehén utca és a Két Nyulak utcája sarkán (a mai Ráday utca és Kinizsi utca sarkán) [1: p. 715]. Az épületet 
1905-ben bontották le. 

3.1. Alaprajzi és homlokzati kialakítás – Funkcionális célépítészet 
Az épületrészek elrendezése a Mayerffy Serfőzdéhez hasonlóan axiálisan szimmetrikus koncepciót 

mutatott. A főtraktus (40,00 x 11,00 m) és a két oldalszárny (34,00 x 9,50 m) háromszárnyú együttest alko-
tott, melyek üzemudvart fogtak közre. Az üzemudvart az utcáról a főépületen keresztül a központi tengelyen 
elhelyezett kapun át közelítették meg. A sörfőzdeépület egyszintes kialakítású volt, ami a Mayerffy sörfőz-
dével összevetve eltérő alaprajzi kialakítással járt. A könnyen értelmezhető térbeli kialakítású, egyszerű alap-
rajzi forma a funkcionális célépítészet jó példája. A sörkimérés, az ún. ivóház az utcához legközelebb eső 
főtraktusban helyezkedett el. A gyártóhelységek az oldalszárnyakban működtek. A jobb oldalszárnyban ka-
pott helyet az ún. pálinkaház, a balszárnyban pedig a sörfőzde. A raktárt, az ún. „malátás kamrát”, a hűtőká-
dakat, a szárasztót és a főzőházat a hosszúkás épületrészben egységes tető alatt helyezték el. A közvetlenül a 
fejvéghez csatlakozó malom önálló épülettestet alkotott. Ezzel az alaprajzi kialakítással a sörfőzési folyamat 
üzemhelységek lineáris láncolatát alkotta. A homlokzat díszítések és ornamensek nélküli egyszerű kialakítást 
kapott. A simított vakolattal ellátott homlokzat mögött húzódó egyszintes főtraktust az utca vonalával párhu-
zamos ereszvonalú nyeregtető zárta le. 

A Mayerffy Serfőzdéhez viszonyítva a Petz Serfőzde homlokzati kialakítása kevésbé tanúskodik esz-
tétikai megfontolásokról. A sörfőzdetraktus additív és szigorúan horizontális alaprajzi sémája mégis szigo-
rúbb funkcionális tervezői szempontokra enged következtetni. Az alaprajzi koncepció így az 1863-ban FESZL 
Frigyes által tervezett, és már manufakturális sörfőzdének számító kőbányai Dreher sörfőzdék lehetséges 
elődjének (bár nem előképének) tekinthető. 
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4, ábra. Petz Serfőzde, földszinti alaprajz és telephely, 1815 
(Forrás: [11] Budapest Főváros Levéltár 15.17.b.311 szb. 01256a) 

4. A korabeli Pest–Buda területén található más sörfőzdék 

A korabeli fellelhető dokumentumok alapján Pest–Budán számos további sörfőzde működött: a bajor 
sörfőző mester, Franz MAYER Óbudai Serfőzőháza, az 1920-as években lebontott Tabáni Serfőzőház, az 
egykori Leopold utcában a mai Új Városháza épületegyüttese helyén 1687-ben PROBERGER Jakab 
serfőzőmester által alapított Pesti (Városi) Serfőzőház, az 1768-ban Pesten alapított Ispotályos Serház, a 
POLLÁK Mihály által 1832-ben tervezett, mai Pozsonyi út, Katona József utca, Sallai utca és Szent István 
körút közötti területen álló TÜKÖRY Serháza, a TÖRÖK Ignác által 1832-ban a Salétrom utca és a Szent József 
út (a mai József körút) között épített Józsefvárosi Serfőzde, mely műszaki újításként a sörfőzéshez szükséges 
vizet már szívópumpás kútból termelte ki, és a Vizivárosi Serfőzőház. Sajnos, a felsorolt történelmi ipari 
épületek közül ma már egy sem létezik. 

5. A funkcionalitás térnyerése következik 

A sörfőzdék épületeinek építészettipológiai fejlődése az 1840-es években kapott új lendületet, amikor 
a felsőérlelésű eljárás helyett az alsóérlelésű eljárást kezdték alkalmazni. Ez az eljárásváltás jelentősen befo-
lyásolta a gyártási folyamatokat. A kézműves sörfőzési módszer helyébe így az ipari gyártási folyamat lép. 
Az újítás mintegy kikényszeríti az új épületformák kifejlesztését. A belvárosi sörfőző üzemekkel ellentétben 
a korai ipari sörfőzdék jelentősen nagyobb építészeti léptékben valósultak meg, így szükségessé tették az új 
építési szerkezetek és építőanyagok alkalmazását. További döntő lendületet jelentett az üzemek belvárosból a 
város peremére (Kőbányára, illetve később Budafokra) vándorlása is. Ezt a folyamatot támogatták a kor fon-
tos műszaki újításai, mint pl. a mélyfúrásos technológia is. Ezzel a fejlődéssel párhuzamosan az építészeti 
formák esztétikai szempontjai is átértékelődtek, melynek során folyamatosan erősödött a funkcionalitás for-
manyelvének jelentősége. Ezek a fejlemények végül önálló sörfőzde-építészet kialakulását eredményezték. 
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