
Adatok Balatonfüred 18. századi építészetéhez 
DOBROVITS DOROTTYA 

A művészettörténeti témájú levéltári kutatás jelen
tőségét senki nem vitatja, számuk örvendetesen szapo
rodik, és egyre többet meríthetünk a gazdagodó for
ráskiadványokból. A rendszeres topográfiai kiadvá
nyok és különböző egyéni kutatók munkája nyomán 
igen sokszor megváltozik képünk az elmúlt korok mű
vészi indítékairól, a műalkotások létrejöttének körül
ményeiről. A 18. századról már különösen gazdag ok
leveles anyag maradt meg, amelynek feldolgozása még 
sokáig nem lesz teljes. 

Miután a kuíatás elsősorban a műalkotások mester
kérdéseit feszegeti, illetve azok eredeti állapotának 
rekonstruálására törekszik, viszonylag kisebb szerepet 
kapnak azok az adatok, melyek a hogyan és miért 
kérdéseire válaszolnak. Ezért jelen tanulmányunk, ku
tatásaink ilyen irányú adatait igyekszik elsősorban ér
tékelni, segítségül híva a már korábban ismert, Bala
tonfüred 18. századi állapotát tükröző Pálóczi Hor
váth Ádám által készítet térképet, amelyet Zákonyi 
Ferenc is felhasznált már.1 Adataink a töredékesen 
fennmaradt, de igen értékes anyagot tartalmazó Esz-
terházy család pápai levéltárának feldolgozása közben 
kerültek napvilágra. 

A fennmaradt okiratok leveleskönyvek, amelyeket 
Eszterházy Károlynak írtak, miután a pápa—ugod— 
devecseri uradalmat mint családi birtokot örökölte. A 
váci, majd egri püspök lakhelye és birtokai közti nagy 
távolság szükségessé tette, hogy főtisztjei, elsősorban 
az uradalom élén álló prefektusok részletesen beszá
moljanak az uradalom életéről. A leveleket a mellékle
tekkel a püspök után küldték, aki széljegyzetekben 
közölte utasításait. Hogy a parancsok feledésbe ne 
merüljenek, a visszaérkezett leveleket leveleskönyvbe 
másolták. Az adatok 40 év történetét írják le 1759-
99 között. Érdekességük elsősorban teljes mértékű 
hitelességükben áll. A szerződésekben meghatározott 
tervek gyakran nem kerülnek kivitelre, de a prefektu
sok beszámolói — természetesen szubjektív kommen
tárjaiktól kísérve — mindig megfelelnek a valóságnak. 
Céljuk az, hogy a lehető legpontosabb képet adják az 
ügyek menetéről, az uradalom életéről és tevékeny
ségéről. 

Különösen áll ez az építészetre. Eszterházy Károly 
a levelekben gyakran vall szinte szenvedélyes vonzal

máról, mely a művészetekhez, elsősorban az építészet
hez fűzte. Az ő jóváhagyása nélkül a legegyszerűbb 
gazdasági épületet sem lehetett felépíteni, s egyforma 
részletességgel, és tegyük hozzá, szakértelemmel bírál
ta meg egy falusi iskolamester házát és saját pápai 
várkastélyának terveit. Ezért az épülő objektumok 
sorsát a gyakran több változatban elkészített tervtől a 
berendezésig sok esetben végig tudjuk követni. 

Az itt ismertetendő két épület, a füredi Eszter-
házy-villa és az arácsi rk. templom kiemelése több 
szempontból is indokolt. Részben kicsiben az egész 
18. századi építési tevékenységet jellemzik, az egyházi 
épülettől a kiskastélyon keresztül a gazdasági épületig 
és kertépítésig. Másrészt épp a leveleskönyvek sokol
dalúságát is bizonyítják, mivel a munkaszervezet, az 
építés technológiája, az anyagok beszerzése, a tervezés 
és kivitelezés általános folyamata mellett a szubjektív, 
egyedi körülményekre, és azok determináló szerepére 
is rámutatnak. 

Az építészet kollektív folyamatában még a ma 
megépült épületről sem tudjuk utólag, milyen viták és 
körülmények formálták olyanná, amilyennek látjuk. 
Különösen érvényes ez a történeti építészetre. Az ura
dalmi leveleskönyvek épp azokat a zárt ajtókat tárják 
fel, amelyek mögött az egyén hétköznapjai rejtőznek, 
és a műalkotások hátsó, rejtett története néha éppúgy 
meghatározó jellegű, mint a megrendelő—tervező-
kivitelező egyszerű sémája. 

A továbbiakban a mai Balatonfüred területén épült 
objektumokkal foglalkozunk azzal a bevallott céllal, 
hogy igen sok, hasonló funkciójú és jellegű épület hát
terét vázoljuk fel vele. Nem törekedtünk tehát magá
nak a településnek a kutatására, ezt a munkát nálunk 
avatottabb helytörténészek feladata elvégezni. Szó 
szerint ,adatokat' kívánunk ismertetni. 

/. A fürdőtelepi Eszterházy-villa 

Az Eszterházy-villa történetének jelentőségét az 
adja meg, hogy mint látni fogjuk, ez az első igénye
sebb épület a Balaton partján. Keletkezése idején, 
mint azt Pálóczi Horváth Ádám térképe is jelzi,2 a 
környező épületek az apátság fürdőépületei voltak, 

261 



építészeti szempontból igénytelen alkotások, amelyek 
csak az idegenek, szállóvendégek számára készültek, 
és mint ilyenek, nem alkottak olyan együttest, 
amely a módosabb nemesi réteget csatlakozásra von
zotta volna. A két szomszédos faluban, Füreden és 
Arácson voltak a nemesi fundusok, kisebb udvarhá
zak, és elszórtan találunk villákat a két falu közti 
dombon is. Eszterházyék voltak az elsők, akik a Bala
ton partján elegáns, főúri tartózkodásra szánt épületet 
emeltettek, s ezzel kezdetét vette a Balaton partszaka
szának beépítése. A térképen a villát az 57. sz. jelzi. 
(Lábra) 

A ház építésének gondolata 1781-ben merülhetett 
fel. Eszterházy Kázmér kancellár, Eszterházy Károly 
nagybátyja hosszabb ideje használhatta már betegsége 
miatt a füredi savanyú vizet. Kiss Ferenc pápai pre
fektus 1781. június 14-én ezt írja Eszterházy Károly
nak: „Tegnap éjfél tájban Füredi Savanyó vízzel vissza 
tért szállásomra M. G. Cancellarius Eő Excellentiája 
katonája, ki azon vizet innend Eő Excellentiája szá
mára Győr felé Cseklészre vitte . . . Láttatik Eő Excel
lentiájának a minapi Füredi vízzel jobban megeléged
ni, mint a távolival..." Eszterházy Károly válasza: 
„Már dicsekedett Báttyám, hogy jó friss vizet kapott. 
Meg lehet, hogy maga Pápára le jön és Füredre le 
megyén.. ."3 Valószínűleg a látogatás megtörtént, és 
a kezdetleges fürdőépületek miatt merült fel az a terv, 
hogy villát építsenek Eszterházy Károly telkén, amely 
a savanyú forrás mellett helyezkedett el. Legalábbis 
erre utal Eszterházy 1782. márciusi megjegyzése: 
„Előre megjövendöltem tavai, hogy olly hamar, mint 
némellyé к gondolták, élnem fog készülni "л 

Az épületet a pápai uradalom építésze, Pauly Mi
hály tervezte és kivitelezte. A tervek még a nyár fo
lyamán elkészülhettek és a megrendelő jóvá is hagy
hatta, ugyanis 1781. november 8-én Kiss így ír. „A 
Kőmívest az Ingenirrel le akarnám küldeni, hogy Ará-
csony czöveköllye ki az épület helyit, és én hordat
hassam a követ, fövent oda, az hova a czövekölés sze
rént szükséges lészen."5 Az Építőanyagokat a pápai 
uradalom adta és a faanyagot ugyancsak az uradalom 
robotosai napszámban fuvarozták. Eszterházy Káz
mér készpénzben fizette meg az építkezés költségeit. 
A kimérés után télen az anyagokat előkészítették, fát 
vágtak és követ fejtettek, és azokat részben át is szállí
tották Füredre. Ez az előkészítő szakasz igen jelentős, 
és magyarázatot ad a számunkra talán hihetetlenül rö
vid kivitelezési időkre is. Ez gyakorlatilag minden 
építkezésnél így történt. A tényleges kivitelezés 1782 
márciusában kezdődött, és a kancellár ugyanennek az 
évnek a nyarát már itt akarta tölteni. 

Az építkezés menetét jól nyomon követhetjük a 
levelekben. Először a kert készült el. Március 24-én 
Kiss így ír: „Füredi Savanyó Víznél két héttül fogva 
vagyon a Kőméves mester. Egy hétig magam is ott 
voltam, és amint az épület fekszik, annak a Balaton 
felé eső alsó részin egy jó darabot bé kerítettem ár
kokkal, és egy két esztendős hársfákkal, mellyeket a 
Kupi erdőkrül oda vitettem, két Pápai kertésszel ül-

1. ábra. Horváth Ádám színes kéziratos térképe 1785-ből 
Balatonfüredről. 

Abb. 1. Farbige handschriftliche Karte Balatonfüreds von 
Ádám Horváth 1785 

tettni kezdetem. Az Ingenieur kicsinálta az Sétálló 
Utzákot és a Fáknak ültető rendit is, és azon két 
kertésszel ottan foglalatoskodik, s addig ott marad, 
méglen az egész fáknak ültetésit el nem végzik. A 
Kőmives azon első héten ottan nem dolgozott sem
mit, csak ki czövekölte az épületnek helit, és én nap
számosokkal ki ásattam fundamentumit azon egész 
épületnek. Talán a most elmúlt héten valamit az utol
só napokban dolgozgatott Legényeivel."6 Ez a leírás 
azt mutatja, hogy a híres füredi sétány és a parkerdő 
tulajdonképpen ültetett erdő volt, a sokszor idézett 
bakonyi ősfákat Kúpról telepítették ide a 18. század 
végén. Jellegére Szeremley Miklós 185l-es leírása is 
utal. Ő azt írja a kiserdőről: ,fi sétahely az úgyneve
zett angolkert, melly dombosabb téren áll. Első ren
dezése 1780 körül történt."1 Az angolkert megjele
nése megfelel a 80-as évek ízlésének, az ugyanebben 
az időben készülő pápai várkastély kertjét is az akkor 
újdonságként számító angolkertek mintájára alakítot
ták ki. 

Április 7-én az építkezések jelentős előrehaladá
sáról számolnak be Eszterházynak: „Azon Savanyó 
Víznél már meg készült a kert, bé tüskésítettem Ár
kait. Az Istállók és Szekér szén, a mint a Kőméves 
mondgya, vége felé vannak. A fája is el van Pu Ián 
készétve, része által is van hordatva az Istállókhoz. 
Holnap, ha az Úr Isten alkalmatos időt enged, a Sin-
döl Léczet, és Deszkákat a Norapi Ispánsággal által 
vitetem, s magam is által megyek, hogy az épületek 
folytatása iránt, melyben Eő Nagyságok az idén szál
lani kívánnak, meg tehessem azokat, a mellyek szük
ségesek lesznek. Amint eddig mennek a dolgok, usque 
Julium meg készül minden." % 

A melléképületek mellett tehát áprilisban kezdtek 
hozzá a lakóépülethez, és annak várható elkészülési 
idejét is jelzi a levél. Az istálló szép tömege, falpilléres 
architektúrája jól látható a régi ábrázolásokon. Mi
után a Balaton felé is érvényesül, Pauly jó érzékkel 
alakította ki homlokzatát.9 Április 8-án anyagszállítás-
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ról értesülünk: „Én ugyan tegnap a Savanyó Vízhez, 
de csak az Istállóhoz való Zsendelt, Vasat, Léczeket, 
Deszkát és a másik Épülethez való vasat, Kőmíves úgy 
Ács Mesterrel edgy üt t el küldöttem előre.. :."10 írja 
a prefektus. Hasonló tartalmú az április 15-én kelt 
levél, amely kedves életszerűséggel mutatja be az épít
kezésekkel kapcsolatos kisebb-nagyobb nehézségeket: 

„Savanyó Víznél készületben lévő épületekhez el in
dultam az el múlt héten, és Deszkákkal, Léczekkel 
úgy Sindöllel Szent Gálon felől lévő Herend névő új 
faluig nagy nehezen mentem. A sok essőannyira meg 
rontotta az utat, hogy Herenden egy háznál mindent 
le kellett rakni... hanem ma Káptalafaiakkal onnand 
vitetem helyre.. ,"\l\l 

Eszterházy Károly 1782. május elején Pápára láto
gatott, így több levél nem szól az építkezés meneté
ről. Maga is megtekintette az épületet. Tudjuk, hogy a 
tervezett időre a lakóépület is elkészült, és a kancellár 
feleségével együtt június végén be is költözött. 

A ház építésével kapcsolatban ismét bebizonyoso
dott Eszterházy Károly többször hangoztatott véle
ménye, melyet az alább idézett, június 4-én kelt levél
hez fűzött: ,^A mint többször mondottam, most is 
mondom, az épületekkel sietni nem jó." Ez a levél 
ugyanis feltárja a sietős, alig 3 hónap alatt tető alá 
hozott kúria hibáit: 

„Excellentiád haza menetele után én is mingyárt 
Ar ácsra mentem, és valósággal tapasztaltam, hogy 
Szoba Leány szobájának bolt haitása azon okbul bé 
dőlt, mivel igen laposra volt bevetve azon árkus, holot 
falakon lévő köröszt Gerendák miat meg egy suckra 
is, Gerendák között pedig olly magosra, amint magá
nak tetszet, vihette volna. A többi bolt is altallyában 
maid mindenik alacsony, és a fölöt mindenik görbe. A 
Kémény igen szűk, és nem a Konyha közepire van 
helyheztetve, hanem egyik szögletibe a konyhának. 
Bolt haitásoknak görbeségét csak a vastag málterrel 
segítette a Mester, midőn fel jövetelével magát váloga
tott legjobb Legényeivel le küldöttem Arácsra. Pallér
nak ostobaságival menti fogyatkozásit, és sok kárt, 
de rósz Mester az én előttem, aki nem ismeri Pallérját, 
egyszersmind Sógorát. Igen is ismerte, mert régen dol
gozik nála. Hanem adós a Mesternek: A Mester ki 
tartotta többel, azon okbul a maga hasznáért oda vet
te ötét, hogy hamarabb maga pénzihez juthasson. A 
többi Legény is maid mind oily an volt, mellyeket jel-
bül ki tartott, és rósz dolgos Egy Veszprémi volt köz
tük, Vidéki Legény, aki szemibe mondotta Pallérnak, 
hogy semmit nem ért, de éppen ezért szüntelen pör
patvar volt köztök, és végtére az a jó Legény el ment. 
így a rósz Legényekkel meg romlott az épület, mely
ben Eő Nagysága Arácson van. Mind az által tegnap 
írt nekem, hogy küldgyem le a Kőmivest, és a semmi
re való konyhát igazítsa meg. Az Ácsot ellenben dicsé
ri ugyan. Kevés becsületet vallottam Paulival, kinek 
oily an provisioja. (ill. : gondoskodása) volt mindenben, 
hogy mindenben bősége volt, és jó épületet tehetett 
volna."12 

2. ábra. Horváth Ádám 1785. évi térképének melléklete 
Eszterházy épületeinek rajzával 

Abb. 2. Beilage der Karte Ádám Horváths 1785 mit Zeichnun
gen der Gebäude Eszterházys 

A levél igen érdekesen, és több szempontból ad 
bepillantást a 18. század építési gyakorlatába, minde
nekelőtt az építés szervezetébe. A terveket a vezető 
építőmester, jelen esetben Pauly Mihály készítette el, 
és ő kapta a megbízatást a kivitelezésre is. Pauly céh-
beli mester volt, egyszerre több épületen dolgozott, és 
az egyes építkezéseken a kivitelezési munkákat az ál
tala szerződtetett pallér irányította. Ennek személyé
től, szaktudásától függött tulajdonképpen a kivitele
zés minősége, mint erre a levél rámutat. A pallér keze 
alatt a kőműveslegények dolgoztak, kiket évente to
boroztak össze egy-egy építkezéshez. Voltak köztük 
állandóan foglalkoztatott pápai lakosok, nagyobb 
vagy sürgősebb építkezésekhez azonban „vidéki" legé
nyeket is szerződtettek, mint a levelünkben szereplő 
veszprémi legényt. A pallér és a mester kapcsolatát is 
jól példázza a levél. A céheken belül a megbízások 
megszerzésénél a rokoni kapcsolatok közismerten so
kat jelentettek, így a sógor szerepeltetése természetes. 
Az anyagok beszerzéséről, megfelelő előkészítéséről 
az uradalom főtisztje, a prefektus gondoskodott. Je
len esetben a rövid kivitelezési határidőt is az tette 
lehetővé, hogy az építkezést megfelelően előkészí
tették. Az anyagokat zömmel az uradalom maga állí
totta elő, a tégla és mészégetés, a cserepekelőállítása 
mellett a faanyag kijelölése, kivágása és megfaragása, a 
kőtörés és a kőfaragó munkák is az uradalom külön
böző falvaiban történtek. A vasanyagot általában 
Bécsújhelyről vagy Győrből szerezték be. Tekintettel 
arra, hogy az uradalom területén több, egymástól tá
vol eső helyen folytak egyszerre építkezések, gyakran 
megakadt a munka, mert a tégla, mész, esetleg a kő 
nem volt elegendő. Erre utal Kiss Ferenc, amikor sze
mére veti Paulynak, hogy minden anyaga megvolt, 
mégsem „tett" jó épületet. 

Ezzel eljutottunk a technológiai kérdésekhez. Hor
váth Ádám megörökítette számunkra a földszinti 
alaprajzot, sajnos, nem közli az emeletet (3. ábra) Az 
együttes egyemeletes volt, különálló melléképülettel. 
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Egymenetes szobasorát folyosó kötötte össze, helyisé
geit csehboltozat fedte. A levélben említett kereszt
gerenda a falba illeszkedett az egyes boltszakaszokat 
elválasztó hevederek fölött, itt lehetett volna a bolto
zatokat magasabb ívvel indítani, és a boltozat valóban 
olyan magasra mehetett volna, amilyenre a tervező 
akarta. A leírás szerint a földszinti szobák boltozata 
omlott be. Véleményem szerint az alacsony boltozás 
szándékos volt. Egyrészt az emeletnek, a grófi lakosz
tályt magába foglaló résznek kívánt az építész méret
beli hangsúlyt adni, azért igyekezett a földszintet mi
nél alacsonyabbra építeni, másrészt virtus is lehetett a 
megoldásban. Pauly a magas megrendelő, a kancellár 
előtt mesterségbeli tudását igyekezett bizonyítani — 
elég sikertelenül —, hisz lapos boltozatot rakni nehe
zebb technikai feladat. A boltozat görbeségét valóban 
a sietős kivitelezésnek tulajdoníthatjuk, de annak ki
javítása évezredek óta napjainkig élő gyakorlat szerint 
történt. A konyhában a kemence eltolódása Horváth 
alaprajzán is látszik. Nem tudjuk, mi oka lehetett e 
megoldásra Paulynak. Pálóczi felméréséből kitűnik, 
hogy ezt a hiányosságot nem sikerült teljesen meg
szüntetni. 

Pauly a hibákat kijavitotta, és miután kifizették a 
napszámokat július hónapra, és az egyéb kiadásokat 
is, számadást készítettek az épület költségeiről. Kiss 
Ferenc 1782. szeptember 1-én küldte meg Eszterházy 
Károlynak a végelszámolást: ,JA. Gróf Esz terházy 
Casimir Urnák Eö Nagyságának az Arácsi Épülete Ne
me Uy házi Mobiliákkal edgyütt miben került? Mél
tóztassék Excell. az ide rekesztett számadásokbul meg 
látni Bele kérőit 4851 forintokban és 12 pénzek
ben:'11' 

Az összeg részletezése nem maradt fenn. Feltéte
lezhetően az anyagárakat is magában foglalja. Értel
mezése elég nehéz. Főúri építkezés lévén közepes mé
retű, nem túl igényesen berendezett lakóház, amely a 
szokott reprezentáció minden elemét nélkülözi. Drága 
kivitelű faragott kőrészletekét, igényesebb festést sem 
a rövid kivitelezési idő miatt nem alkalmazhattak, 
sem az igények nem tették szükségessé. Eszterházy 
Kázmér, ha rokona is volt az egri püspöknek, lényegé
ben idegen birtokon építkezett, és feleségével csak 
egy hónapot szándékozott évente itt tölteni. A füredi 
Balaton-part helyzete akkor még nem volt olyan, 
hogy nagyobb szabású kastélyt építtetett volna, mely 
vendégfogadásra is alkalmas. (A Széchenyiek ugyan
ebben az időben épült villája magasan a hegyoldalban 
fekszik.)14 A park létesítése is elsősorban azt a célt 
szolgálta, hogy zárt sétautat biztosítsanak a vízkúrát 
folytató grófnak. A gazdasági jellegű, illetve közösségi 
célokat szolgáló, igénytelen fürdő részből észté tiku-
sabb környezetet akartak kiszakítani a magas vendég
nek. Mégis az összeg arra utal, hogy mint épület, mé
reteivel, szilárd anyagaival, igényes, ha nem is különö
sebben művészi kivitelével a környező épületekhez 
képest jelentős objektum volt. Mellette csak a tihanyi 
apátság jellegtelen faépületei és szálláshelyei voltak, 

fürdőépületek, gazdasági épületek. A nemesi kúriák, 
mint említettük, a két faluban és a köztük lévő hegy
oldalban húzódnak, és Pálóczi tervrajzai szerint zöm
mel jellegtelen, földszintes-alkotások voltak.15 A villa 
dombra épült, fölötte állt a környezetének, és esztéti
kailag még a Horváth-ház egyemeletes periódusában 
is uralkodó motívuma volt a fürdő telepnek. Jellegze
tes eleme, hogy főhomlokzata, melyet Pauly egész 
lapos rizalittal hangsúlyoz, a csopaki oldalon Van, a 
források felé csak folyosóinak ablakai néznek. 

Bár mint mondottuk, főúri építkezéseink viszony
latában az épület költségei nem nagyok, Eszterházy 
Kázmér mégis sokallta ahhoz, hogy évente csak egy
szer használja. Ezért már egy évvel később, Kiss Fe
renc 1783. május 22-i leveléből megtudjuk: ,JMlsgos 
Gróff Eszterházy Casimir Úr Eö Msaga Savanyó Víz
nél épített Házban tett maid öt ezer forintbul álló 
capitálisának (=tőke) valamelly Interessét (-kamatját) 
bé venni kívánván . . . Árendában ki adni akarná.. ."• 
Kocsmát és vendégfogadót kíván az épületből létesí
teni.16 Kiss magát a bérbeadást azért pártolja, hogy 
földesurának Arácson termett borát ki tudják itt áru
sítani. Valószínűleg azonban a döntésben szerepet ját
szott II. József rendelete is, mely a fürdőhely felvirá
goztatását célozta. 

A bérbeadás elhúzódott, a kancellár nem kapott 
megfelelő bérlőt, ezért 1784 januárjában felajánlotta 
Eszterházy Károlynak, egyelőre árendába. Kiss óvta 
urát az akciótól. így indokolta: Eö Nagysága úgy is 
könnyebben végezhet az egy hónapi Quartély iránt a 
maga árendátorával, hogy sem Excelldal, ha ki válta
ná, végezhetne."11 Tehát az építtető változatlanul 
használni kívánta a villát. Március 6-án kelt levelében 
a prefektus a vármegye felé kívánja a ház pontos tulaj
donjogát tisztázni, nyilván a megyének is felajánlot
ták bérbevételre: „M. Gróff Eszterházy Casimirnak, 
úgy Szála Vármegyének levelit in originali meg kül
döm. E dologban alázatos opiniom: hogy Eő Nsaga 
írná meg, hogy tudni illik a maga condescensiojára 
(^alapítására) építette Savanyú Víznél az Házat Ex
cell engedelmével Excell. fundussán. Ugy is most egy 
könnyen embert sem kaphatni Vendégfogadósnak, 
mivel a Ns. Vgye (=vármegye) szoros hirtelen Lecz-
kére kívánnya szabni."1* E levélből kiderül, hogy ez 
évben a megye nagyobb adót vetett ki a vendéglő
sökre. 

Mint láttuk tehát, építése után már egy évvel kocs
mát és vendégfogadót kívánnak a nyaralóból kialakí
tani, nem tartván méltónak a füredi Balaton-partot 
arra, hogy a házat az Eszterházy családhoz méltó rezi
denciává fejlesszék. Valószínűleg maga Kiss Ferenc 
sem bízott abban, hogy a bérbeadás jövedelmező lesz. 
Az őt követő Balásovits Mihály prefektus az, aki fel
ismeri az épület jövendőbeli értékét. 1785 januárjá
ban így ír : „M, Gróff Casimir úr Gróffnéjával ide ér
kezvén emlegette házának vissza bocsájtását úgy, 
hogy ideig abban szabad mulatások esztendőnként le
hetne." ő már nem beszéli le urát, hanem megveszi az 
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épületet, és novemberben már jelenti: „Gróff Eszter
házy Casimir ki vagyon fizetve, de még Árendást nem 
kaphattam a házra, ha Új Esztendeig nem kaphatok, 
egy csapiárost teszek oda, ki az Urasság borát is mér
je, és kertész is legyen."19 

így 1786-ban az épület megnyílt a nyilvánosság 
számára, és későbbi L-alakú melléképületével együtt a 
19. században mint Eszterházy-vendéglő szerepelt, 
mindig megőrizve bizonyos mértékig kúria jellegét is. 

Jelentősége a füredi Balaton-part fejlődése szem
pontjából igen nagy. Ez az első nagyszabású építkezés 
ezen a területen, maradandó anyagokból, esztétikai 
igényekkel, amely megindítja a későbbi építkezések 
sorát, mintegy példát mutatva az építkezőknek. Mű
vészi értékénél is jelentősebb azonban az a tény, hogy 
egy Eszterházy gróf, egy kancellár itt tölt egy-egy hó
napot évente. Nyilvánvalóan ez adott indítékot a 
szentgyörgyi Horváth családnak, hogy az immár meg
szentelt' területen páratlan méretű nyaralóvillát épít
tessen. Ezzel megindult Füred fürdőtelepülésének fej
lődése, melyre az Eszterházy Károlyt szolgáló utolsó 
prefektus, Bittó Titus 1798-ban már így reagál: „A 
Füredi Savanyó Víznél ugyan, de Arátsi határon lévő 
háza mellett Excellnak vagyon némelly szántó föl-
detskéje, és a Balaton szélén egy darab Részetske 
(melyeket eddig olcsó bérért árendába adtak). Szán
dékozom azon földetskéket azoknak, kik készülve, s 
jó Materiálékból díszesebb házakat épéthetnek, cen
zus alá föl adni, úgy a Mlgos Urasságnak is jóval fog a 
haszna növekedni, a Savanyó Vízzel élő Vendégeknek 
is lészen alkalmatos bé szállások."20 

A 19. századi fejlődésben az épület éppúgy nem 
vesz már részt, ahogy maguk az Eszterházyak sem ve
szik ki részüket Füred haladó, polgári jellegű életéből. 
Úgy véljük azonban, hogy a villa az 1780-as években 
előkészíti, útjára indítja ezt a fejlődést. 

E századforduló táján emelettel bővítik, ekkor 
eredeti arányait is megbontják. Belső elrendezése is 
megváltozik, lépcsőházát áthelyezik, és áldozatul es
nek az emeleti födémek is. Az istállót lebontják, és 
csak a kétszakaszos, dongás pince maradt meg a mel
léképületek együtteséből. A Táncsics u. l\ sz. alatt 
elhelyezkedő épület ma a SZOT Béke Szanatóriuma. 
A szakirodalom tévesen azonosítja be, ezért eddig épí
tészeti értékeivel nem foglalkoztak. Reméljük, jelen 
tanulmányunkkal felhívtuk a figyelmet Balatonfüred 
mai központjának, a fürdőtelepnek, valóban legrégibb 
épületére. 

П. A balatonfüredi fürdőkápolna és a balatonarácsi 
rk. templom 

Eszterházy Károly egri püspök nemcsak az egri 
egyházmegyét, hanem a pápa—ugod—devecseri urada
lomnak, családi birtokának falvait is igyekezett katoli
kus templomokkal ellátni. Ezért évtizedekig mindent 
elkövetett, hogy a zömmel protestáns Balatonarácson, 

amely már a 18. századi köztudatban is Füreddel 
együtt szerepelt, visszaállítsa a katolikus egyházat. 
Eszterházynak kevés birtoka volt itt, ezek részben 
Arács faluban, részben a Balaton-parton voltak. 1760-
ban Thanhoffer József pápai prefektus engedélyt kér, 
hogy orvosai tanácsára hat hétre a füredi fürdőbe 
mehessen. Eszterházy arra utasítja, hogy ott-tartóz
kodása alatt vizsgálja meg a devecseri uradalomhoz 
tartozó, nemrégiben visszaváltott birtokrészeket, 
„ . . .vei maxime Templum Arachiense pervestigando, 
quomodo ad meliorem statum reduci posset.*'21 Ará-
cson tehát ekkor volt valamilyen templom, amelyet 
helyre akartak állítani. Sajnos, itt szembe kell néz
nünk a helynevek bizonytalanságával, a fürdőtelepet 
Arácsnak, Fürednek egyaránt említik, mivel mindket
tővel határos és nem volt önálló település. 

A renoválás terve később nem került elő, Eszter-
házyt elfoglalták a nagy egri építkezések, birtokain 
igyekszik legalább a három birtokközpontban és a je
lentősebb kegyúri falvakban templomot építtetni, 
részbirtokait nem támogatja. 

A kérdés 1775 körül merül fel ismét. Kiss Ferenc 
pápai prefektus ezt írja: >yArácsi Templomnak két 
rendbeli lerajzolását ide rekesztem. Mind a kettőt az 
ide való Kőméves Mester (t. i. Pauly Mihály) a végre 
kezemhez adta, hogy Excellnak meg küldgyem."22' 
Tekintettel arra, hogy két tervről van szó, kiemelve, 
hogy mindkettőt ugyanaz a mester készítette, csak új 
tervre gondolhatunk, esetleg egy felmérésre a jelenlegi 
állapotról és egy új tervre. Nem tudjuk, hogy milyen 
céllal és mikor adta ki Eszterházy a megrendelést 
Paulynak, mivel az építészekkel, különösen Kiss pre
fektus idejében, aki nem tudott németül, személyesen 
levelezett. A levélhez semmiféle kommentárt nem fű
zött. A terv további sorsáról csak feltételezéseink van
nak. 1776-ban Kiss beszámol egy határjárásról: ,^4z 
elmúlt héten Füreden voltam Nagy Prépost úrral... 
Az Apátur úr (sic) Balaton felül projectált magafun-
dussán ott helyet, az hol maga Molnár háza vagyon. 
Annak által ellenben Praepost Úr projectált egy sés-
siobéli fundust Templomnak Ns. Káptalan részérül. 
így az Quartely házat Nagy Praepost úrNs. Káptalan 
részére úgy vélem megtartani, és körülötte házakat a 
Gyöpre szállétani kívánt. . . Quartely házat ellenezte 
plébániának Nagy Praepost úr, sakallotta érette a 800 
Ft-ot, reparationak költségét számlálta... én végtére 
azt declaráltam, hogy ExcelL maga ki fizeti azon ház
nak az árát. . . a Ns. Káptalan adgyon réteket és föl
deket apáturassággal együtt... Leg előbb lenne mind
gyárt jó lakása a Plebánusnak. Ott szobais lenne Mise 
mondássára, és a mellette lévő Gyöpön a Templom 
akár melly felül gyönyörűen meg esne."23 Eszterházy 
helyesli a tervet, Kiss tehát intézkedik. Április 28-án 
kelt levelében már felválzolja azokat a problémákat is, 
melyekkel később meg kellett küzdeni.: „ . . . Ex-
celldnak igen kevés embere van Füreden, kevés földje 
és Réttye, lehetetlen segíteni abban az Plebánust. A 
miatt az Plébániát is ex fundamento éppétteni nehéz-
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пек, sőt merő lehetetlennek látom .. . Pápista alig 30 
van ottan, robotban éppétteni lehetetlen, mert nincs 
jobbágy. Napszámba drága pénzért dupla bérért sem 
megy az eretnek dolgozni az Pápista Templomhoz... 
ExcelL részéről leg jobb lenne csak bizonyos summát 
le tenni és a Templom épéttését Ns. Káptalanra és az 
Apátságra bízni... (akiknek a környező jobbágy fal
vaikban van módjuk robotosokat alkalmazni.)24 

Ezek az adatok helyileg egyértelműen a fürdőte
lepre vonatkoznak. A részbirtokosok, a veszprémi 
káptalan, a tihanyi apátság és Eszterházy Károly föl
desúr megosztják a templomépítés költségeit, mint ez 
szokásban volt. (Pl. Szentbékáiián hasonló megegye
zés született, mint ez a leveleskönyvekből kiderül.) 

A kápolna a mai Blaha-villa helyén volt, Pálóczi 
Horváth Ádám térképén is szerepel a Capella. Valószí
nűleg arra az objektumra utal két 1780-ban kelt levél, 
amelyekben az „Arácsi Templomról" van szó. Kiss 
Ferenc 1780. november 19-én így ír: „Hidegkút-
ról.. . lehetne a téglát, állásfát, Deszkát etc. Arácsra 
fordétani, és kő lábokra, Bolthaításra venni az ott lé
vő templomot." November 25-én: „ . . . , Az Arácsi 
Templomot kü lábokra Bolt haításra lehetne venni." 
— írja.25 Ez azt jelenti, hogy vagy az 1776-os megbe
szélések után valóban felépült a Pauly-féle templom, 
ill. Kápolna, azonban nem az eredeti, igényesebb, bol
tozott kivitelben, talán félbemaradt az építkezés. Más
részt az is lehetséges, hogy nem épült fel, és még min
dig az 1760-ban is megvizsgált épületet akarták javíta
ni. 

Az elképzelés szerint az épület alapjait akarták 
utólag megerősíteni és így beboltozni. A „kőlábakról" 
több építkezéssel kapcsolatban olvashatunk, pl. a pá
pai plébániaháznál is a fontosabb statikai csomópon
tokon az alapozást külön kőpillérekkel erősítették 
meg. Az építkezésről mindenesetre további adatok 
nem szólnak. 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy ez az objektum nem 
azonos azzal a kisméretű, kápolnának is alig nevez
hető építménnyel, amelyet a 19. század eleji rajzok — 
pl. Lechner Mátyás 1802-ben készült rajza is — a 
Gyógytéren ábrázolnak. A régi kápolna valószínűleg a 
18. századvégi nagy építkezések idején tűnt el.26 

Új fejezetet jelent az építkezések történetében az 
Eszterházy-villa felépítése. Míg eddig az egri püspök, 
kinek csak jelentéktelen birtokai voltak Arácson, nem 
tekintette személyes ügyének a templomépítést, most 
megváltozik a helyzet. A kúria Arácshoz tartozik. A 
falunak, amelyben a család egyik jelentős tagja hóna
pokat tölt el, szükségszerűen megfelelő templommal 
kell rendelkeznie. Itt tehát Eszterházynak, mint kegy
úrnak, személyes presztízse forog kockán. Ezért hatá
rozta el, hogy a falu közepén plébániatemplomot épít
tet. A terveket valószínűleg a villa terveivel együtt 
hagyta jóvá. Kiss Ferenc prefektus 1782. január 9-i 
levelében így ír: frArácsi Kápolnának tornyát három 
féle képpen a kőmíves föl tette a szerént, amint ide 
rekesztett Rajzolása mutattya." Eszterházy választ is 

a tervek között.27 Bár a kápolna kifejezés megtévesz
tő, valószínűnek tartom, hogy ez már az új templom 
tervei közül kimaradt darabot jelöl. 

A kivitelezés előkészítése is a Kazimin-féle villával 
együtt történik. Kiss, mikor 1782. április 7-én beszá
mol az építkezésről, levele végén megjegyzi:... 
„Egyúttal a Templomnál is ásatok gödröket, és előre 
meszet oltatok, s követ is fejtetek, hogy ebben kap
hassanak a Kőmívesek, midőn Eő Nagyságok Épüle
teit el készítették."2*' Tehát teljesen modern, kap
csolt kivitelezést terveztek, amely a felvonulási és 
szervezési költségeket megosztotta volna. Az anyag
hordás, és előkészítés meg is történt, az építkezés 
mégsem indult meg a tervezett időben. Az esemé
nyekről szóló prefektusi levél bonyolult helyzet
ről számol be: ,Az Arácsi Templomhoz nem kap
tam hozzá, mert az hová a Sanctuariumnak kellene 
esni, ott is Utsza és szekér (út) vagyon, melly el fog
laltatnék a Sanctuarium által, el foglalni pedig nem 
lehet azon okból, mivel a Sanctuarium végiben nemes 
fundusok vannak. . . Papirosra tetettem a Plánumot 
(itt: helyszínrajz) Ingenir által, melnek valóságát a 
Pauli is helben hadta, ide rekesztem . . . Eszterházy vá
lasza: ...( ha Arácson nem győzheti Kgydaz akadályt, 
a Kőmíves Mesternek és Insenieurnek hadgya meg, 
gondolkozzanak? Miképpen lehessen fordítani, hogy 
mégis ollyan nagyságú lehessen. Talán lehetne a Tor
nyát oda tenni, a hova vagyon téve a Sanctuarium -
és viszontag, vagy más módot talállyanak."29 A tár
gyalások nem vezettek eredményre, mert a protestáns 
nemesek minden erővel igyekeztek meggátolni a kato
likus templom építését. Eszterházy ezért 1783 már
ciusában- visszatér tervére: „Mivel továbbra is szándé
kom az Arácsi Templomot jó rendben hozni, Kgyd. 
küldje le a Pauli Kőmívest, és ha szükségesnek itélli, 
az Inzseniért is, hogy vizsgállyák meg a templom kör
nyékit, ha és hogyan lehet az rendelésben ki adott 
delineatiohoz (= terv) alkalmaztatni a templomot, és 
az eő ítéleteket cum delineatione totius Peripheriae 
(= teljes helyszínrajz) küldgye meg Kgyd."30 Kiss má
jus 22-én kimegy az Ingenieurrel és Paulyval Arácsra. 
Május 25-én jelenti. ,^4rácsrul visszatértem ma este az 
Ingenirrel és a Kőméves Mesterrel. Mihelest az Plánum 
Delineatioval edgyüt általok el készült, azonnal Excel-
nak alázatossan meg küldöm."31 Június 1-én meg is 
küldi a terveket. ,^4rácsi templomnak új Delineation 
sub At, az előttit mivel az ott ki tett torony az új 
Projectumhoz is tartozandó, sub В., a Plánumot sub 
С. alázatossan ide rekesztve által küldöm." Eszter
házy válasza a következő volt: „ Vettem, de nem con-
certálom az új Delineatiokat, mert kissebbre is vagyon 
véve, a Templom és Sanctuarium kívülről annak tet
szene, belül pedig calvinista templomot mutatna, ez 
csak akkorra marad, mikor magam Pápára jöhe
tek"32 

Pálóczi térképéről ismerjük a helyszínt. (3. ábra) 
Valóban nem lehetett könnyű elhelyezni az épületet, 
amely lényegében a falu közepén több út találkozá-
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3. ábra. Horváth Ádám színes kéziratos térképe 1785-ből 
Arácsról 

Abb. 3. Farbige handschriftliche Karte über Arács von Ádám 
Horváths 1785. 

sából kialakult szélesebb terecskén foglalt helyet. 
Nyilván úgy igyekeztek a tervet megváltoztatni, hogy 
a tornyot oldalra, a mai bejárat helyére tették. Eszter-
házy pápai látogatása alkalmával kiment és a helyszí
nen tartott megbeszélést Paulyval. 1783 decemberé
ben Egerbe küldik jóváhagyásra a tetőszerkezet ter
veit, hogy a bevett gyakorlat szerint télen kivágják és 
kifaragják a tetőszerkezet fáit. Eszterházy így reagál a 
tervre: „ Vettem és ha falai készülnek a Delineatio sze
rént és az is a mint reménlem általam approbált (jóvá
hagyott) Delineatiohoz vagyon, nincs semmi ellen
vetésem."ъг 

1784. május 20-án Kiss Ferenc beszámol a temp
lom kijelöléséről. Levele a magyar ellenreformáció 
egyik epizódjának érdekes, hiteles leírása, építészet
történeti adatai mellett kultúrtörténeti szempontból 
is értékes. Kiss így ír: „Az Arácsi Templomnak építé
sét Excell. méltóztatott úgy rendelni, a mint sub В. az 
ide zárt delineatio mutattya. El kezdettem volna ed
dig, mert már Meszet, Követ úgy Fövent is hordat
tam ... de Szilasi nevű Ns. Ember egy átallyában nem 
engedi a Tornyot úgy ki tétetni a Földön, a mint azon 
Delineatioban papiroson ki vagyon jegyezve. Amiatt 
mondottam a Mesternek, a kivel kint voltam Arácson, 
hogy amennyivel a Sanctuariumot viz felé killebb le
hetne tenni, és a Tornyot a mostani Fallal egy aránt 
föl vinni, mert ha ki tetetem, galiba és nagyobb hátra 
maradás nélkül bele kapni nem lehet. Igen goromba 
ember, ha magam szép szóval és móddal nem bántam 
volna véle, a Kőmíves Mesterbe és belémis belém ka
pott volna, A Czöveket akár hova tettük a földben a 
Torony számára, azon dühössen ki szórta és maid em
bert ölni kész lett volna. 

Kőmíves Mesternek az új Projectumát és maga 
német nyelvén tett jedzését nékem Excell. által ki 
adott Delineatioval edgyüt meg küldöm." Eszterházy 
válasza: „Ezen új projectum szerént lásson Kgyd. a 
Templomhoz."3* 

Feltételezhető, hogy nagyon sok faluban játszó
dott le hasonlóképpen az erőszakos katolizálás, és 
annak jelképe, a templomépítés sokszor az arácsihoz 
hasonló, tettleges ellenállásba ütközött. 

Pálóczi térképe 11. számmal jelzi Stephanus Szila-
sy házát, a mai Koloska utcában. A leírásból kiderül, 
hogy már az előző tervmódosításkor megfordították a 
szentélyt és a tornyot. Az új delineatio valószínűleg 
megegyezett a ma is látható templommal. Kompro
misszuma abban áll, hogy a torony terjesen beépül a 
homlokfalba, és nem tartalmaz bejáratot a Szilasi féle 
ház, felé, hanem oldalt, „kálvinista módon" van a ka
pu. Valószínűleg egy boltszakasszal rövidebb is a ter
vezettnél. 

A mai templom tehát egy többszörösen átdolgo
zott koncepció eredménye. Kényszermegoldás, és 
ellenkezik a barokk gondokodással, hogy szentélye a 
forgalmas főútra, tornya egy jellegtelen szekérútra 
néz, főhomlokzata pedig tulajdonképpen nincs is. E 
sajátos alaprajzi megoldást egyébként mindig kiemeli 
a szakirodalom, és általában a terep adottságaival in
dokolják. Csak a levéltári adatok tárták fel a megoldás 
igazi hátterét.35 

A pápai prefektus májusban és júniusban mészége
tésről, kőhordásról számol be, július 11-én pedig azt 
úja: „Kőmívesek leküldését azért halogatom mivel 
Excell.. jövetelét óránként várom"36 Kiss tehát az 
újabb összetűzésektől tartva a gróf személyes jelenlé
tére vár, hogy az esetleges változtatásokat azonnal 
jóvá tudják hagyni. Eszterházy meg is nézhette az 
építkezést. Személyes jelenlétére utal a prefektus 
1784. augusztus 25-i levelére adott válasza, Kiss így ír: 
„Arátson hétfün el keszték a Kőmévesek a munkát az 
ui Templomnál a szerént, a mint Excell utószor mél
tóztatott parancsolattyát ki adni" Eszterházy vá
lasza: yrA puszta vár vagy kastély falainak is méltó 
hasznát venni".31 A puszta vár vagy kastély köze
lebbi mivoltáról sajnos semmit nem sikerült kideríte
nem. Nem tudom pontosan, hol helyezkedtek el 
Arácson Eszterházy telkei, a rom azonban a faluban 
vagy közelében lehetett, és a püspök maga láthatta, 
mert a távolabbi Balaton-parti építkezéskor fel sem 
merül, hogy innen követ lehet hordani. A Veszprém 
megyei Régészeti Topográfia sem adott semmi segítsé
get a beazonosításhoz. Feltételezem, hogy nem temp
lom volt, hanem világi épület, talán középkori udvar
ház maradványa, mert a hagyomány egyértelműen 
várként emlegeti, Eszterházy viszont kihasználta vol
na az egyházas helyet a templom céljaira. A templom 
tatarozásakor meg lehetne kutatni a falakat, és így 
esetleg értelmezhető kőtöredékek kerülhetnének elő. 
Mindenesetre a romokat terjesen elhordták, mert 
1785-ben ezt írják Eszterházynak:,^4 régi kastélyban 
már keő nintsen." 3 8 

1784 novemberében Kiss Ferenc pápai prefektust 
Balásovits Mihály követi e hivatalban. Balásovits októ
ber 14-én jelenti, hogy téglákat vitetett az arácsi 
templomhoz. „Az Arácsi Templom födelinek Delinea-
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tioját, mivel a fa vágás ideje közelget, meg készítvén 
alázatosan pro approbatione ide rekesztem" — írja. 
Eszterházy ,subscribálva' visszaküldi.39 Ez az adat is 
jelzi, hogy az eredeti tervhez képest lényegesen válto
zott a templom alaprajza, hiszen a régi tervhez készült 
tetőszéket már egyszer kifaragták. 1785 februárjában 
Balásovits jelenti, hogy „ . . . Szűcsi és Arácsi Templo
mokhoz való födél fa meg van vágva, és rész szerént 
öszve hordva. Előbb az Arácsit, azután a Szűcsit fara
gatom."40 

A kőművesmunkát március végén kezdték el. Ápri
lis 164n arról értesülünk, hogy az anyaghiány miatt 
csak 5 hétre, 6 legény számára van munka, ezért a 
kőbányában intézkednek a további kőtörésrőL41 Va
lószínű, hogy még 1784-ben elkészült az alapozás és a 
felmenő falak egy része, mert a lassított munka mel
lett is, június 9-én Balásovitstól arról értesülünk: 
„Pápai Béreseket Arácsi Templomhoz téglát hor
datni küldöttem, mert már bolt haitást kel csinálni, az 
Ácsok jövő héten födelit föl rákját...42 A szokott épí
tési gyakorlat szerint először építik meg a fedélszéket, 
utána boltoznak. Ez természetesen a teljes falmagas
ság felépítését is jelenti. 

A viszontagságos építkezésről végre 1785 novem
berében Balásovits Mihály ezt jelentheti: „Arácsi 
Templom készen van a Pádimentum köveken kívül, 
melly télen fog készíttetni, ajtók, ablakok is fel szö-
geztettek, az Oltár és Sanctuarium garádicsa is helyén 
vagyon. Excell. kegyes parancsolattyától függ, ha ad
dig, még a Pádimentum meg készül, legyen e benne 
isteni szolgálat." Eszterházy válasza rövid: „Én miat
tam lehet, ha mások kívánnyák."43 A tömör válasz 
mögött azonban nyilván némi elégtétel is van, hogy az 
oly sok nehézséggel keresztülvitt terv tényleges igé
nyekkel találkozott. 

A templom építése a fent idézett adatok szerint 
1785-ben meglehetősen előrehaladt, hiszen összes fel
menő falai álltak. Pálóczi Horváth Ádám 1785 júniu
sában datált, egyébként rendkívül megbízható térké
pén mégsem szerepel, holott a mérnök az épülőfélben 
lévő házakat (pl. saját házat, is) bejelöli. À térkép a 
Helytartótanácsnak készült. így nyilvánvaló a protes
táns Pálóczi elfogultsága, mellyel a még fel nem szen
telt katolikus templomot nem tünteti fel, szembeállít
va a Füred faluban álló, már akkor is jelentős méretű 
református templommal. így a térkép azt a benyo
mást kelti, hogy a két testvérfalu református, és a 
katolikus kápolna, mely a tihanyi apátság fürdőépüle
tei mellett van, az apátsághoz, és nem a falvak lakos
ságához tartozik. 

A templom tehát 1785 végére elkészült. Közben 
azonban Eszterházy Károly megvette a Balaton-parti 
házat, és mint láttuk, vendégfogadót létesítettek 

benne. Bár a kancellár nyaranta ott tölt néhány hetet, 
az egri püspök számára személyes funkcióval már nem 
rendelkezik. Ezért belső berendezésére nemigen fordí
tanak gondot. Igaz, a nyolcvanas évek végén a pápai 
plébániatemplom igen nagy összegeket emészt fel. 
Csak 1973-ból vannak híradásaink a templom beren
dezéséről. Április 10-én Balásovits Mihály ezt írja: 
,^Arácson készek a Székek és Praedicalló Szék, csak a 
festő hátra, (sic)... papi öltözeteket a Sekrestyébe 
valókat szereztem és le küldöttem."44 A festő mun
kájáról bővebbet nem hallunk, így nem tudom megál
lapítani, hogy az oltárképre vagy a belső festésre vo
natkozik-e az adat. A berendezésről még egy levél tesz 
említést. Bittó Titus prefektus, Balásovits utóda 
1796-ban, mikor átveszi a prefektusi hivatalt, bejárja 
az uradalmat, és Arácsról a következő jelentést küldi: 
„Tapasztaltam, hogy mivel a Templom Sekrestyéjé
ben egy gyönge vas gátornál több mintsen, ezen 
Templomnak a Sekrestyéjében lévő szép Mobiliái 
minisének biztonságban. Olly rendelést tettem, hogy 
addig, míg az ablakra való rostélt lehet tsináltatni, a 
Mobiliákat a Paloznaki Plebánus úr vegye securitás-
ba."45 

Ezzel véget érnek a pápai Eszterházy levéltár 18. 
századi adatai a balatonarácsi rk. templom építéséről. 
Amikor Nováky József Eszterházy ravatala fölött el
mondja Halotti Dicséretét46 és felsorolja a püspök 
által alapított templomokat, Arácsot a névsor elején 
említi, valószínűleg nem sejtve, hogy az építtető e 
viszonylag jelentéktelen objektummal a 18. századi 
katolikus restauráció érdekes példáját mutatta. Az 
épület alapításának körülményei tipikusak, építkezése 
szokványos. Mégis, a leveleskönyv életre kelti a szürke 
dátumokat, és megmagyarázza a mai épület miértjeit. 

A levéltári feldolgozások gyakran megóvják a mű
vészettörténészt a tetszetős, de helytelen következte
tésektől. (Példaként csak a balatonkeresztúri temp
lom építésének körülményeit tisztázó levelezés publi
kálását említeném.) Különösen óvakodnunk kell a 18. 
században, amikor az egyes objektumokat szigorú 
gazdasági megfontolásokkal, és ugyanilyen szigorú el
vi alapon hozzák létre. A gazdagság és pompa fitogta
tása éppúgy megtervezett, mint a szándékos takaré
kosság, az egyházi és világi hatalom hirdetése éppúgy 
előre megfontolt eszközökkel történik, mint a velük 
szembehelyezkedők ellenállása. Az arácsi rk. templom 
nyilván legalább akkora volt, mint a füredi református 
templom, és puszta léte is sértette a protestánsok ér
zületeit, így már 1786-ban felépül az arácsi reformá
tus kőtemplom. A vetélkedés a 19. századra is kiter
jed, a Kerektemplom és a klasszicista református 
templom építésével, így gazdagítva műemlékekkel ha
zánk egyik legszebb települését. 
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JEGYZETEK 

A szövegben a levéltári adatokat eredeti helyesírásukban közöljük. A latin ki
fejezéseket csak akkor magyarázzuk, amennyiben azok értelme a szokásostól el
térő. Eszterházy Károly és Kázmér nevét a leveleskönyvekben és egyéb korabeli 
forrásokban előforduló helyesírással írjuk, a család nevét a ma használatos for
mában. 

1. ZÁKONYI F.: Újabb adatok egyes balatonfüredi műemlékekhez. Műemlék
védelem, XV. (1971) 3. sz. 158-161. 

2. PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM térképe 1785. július 22-i dátummal és szig
nóval ellátott. Levéltári jelzete: OL. S 12. div. No 1. Htt. Térképtár. A hozzá 
tartozó indorsata és a térképen bejelölt épületek alaprajza külön található: 
OL. С 66, 1785. év 8. fons. 39/1 pos. 

3. OL. Eszterházy cs. Pápai Levéltára. Prohtocolum Papense correspondentiarum. 
Capsa 51. (Továbbiakban: Leveleskönyv.) 4. kötet. 81. v. és 82. v. 

4. Leveleskönyv. 4. kötet, 104 v. 105 r. 
5. Leveleskönyv. 4. kötet, 93 r. 
6. L. 4. sz. jegyzet. 
7. SZEREMLEY M.: Balaton albuma. (Pest 1851) 14. - IJPTÁK G. - ZÁ

KONYI F.: Balatonfüred. A Veszprém megyei Tanács Idegenforgalmi Hi
vatalának kiadványai (1956) 30. - SZÁLA Y I.: Balatonfüred, Bp. (1964) 18. 

8. Leveleskönyv. 4. kötet, 106 v. 107 r. 
9. Roh bock számtalanszor közölt, 1863-ban készült metszetén még jól kivehető 

az épület eredeti tömege és architektúrája. 
10. Leveleskönyv. 4. kötet, 106 v. 107. r. 
11. Leveleskönyv. 4. kötet, 108 v. 109. r. 
12. Leveleskönyv. 4. kötet, 109. r.-v. 
13. Leveleskönyv. 4. kötet, 126 r. Sajnos, a számadás elveszett, így az egyes té

teleket nem tudjuk külön értelmezni. 
14. ZÁKONYI F. i. m. 
15. Pálóczi tervrajzai, 1. a 2. sz. jegyzetet, és ZÁKONYI F.: i. m.3. 
16. Leveleskönyv. 4. kötet, 180 r. 
17 Leveleskönyv. 4. kötet, 216 v. 

Im Aufsatz wird auf Grund des Familienarchivs von Ester-
házys in Pápa die Entstehungsgeschichte der Eszterházy-Villa 
am Balatonufer und der katholischen Kirche in Balatonarács 
behandelt. Die Angaben klären nicht nur die Zeit der Bauar
beiten und die Person des Baumeisters, sondern auch Bau
praxis der zweiten Hälfte des 18. Jhs. Der Prozess der Arbe
its Organisation, der Bautechnologie, der Planung und der Ba-
ausführung und die Herstellung und Lieferung der Baumate
rialien, die im Aufsatz mit Hilfe zeitgenössischer Zitate aus
einandergesetzt werden, stellen die landesüblichen allgemei
nen Gebräuche dar. Die Angaben weisen zugleich auf den 
Zusammenhang zwischen den individuellen, eigenartigen 
Umständen der Baue und dem verwirklichen Baudenkmal 
hin. 

Die Eszterházy-Villa im Badeort wurde für Kanzler Graf 
Kázmér Esztterházy auf dem Grundstück des Erlauer Bi
schefs, Graf Károly Eszterházy gebaut. Der Projektor, der 
Baumeister Mihály Pauly aus Pápa machte 1781 die Pläne, 
der Bau selbst wurde vom März bis zum Juni 1782 ausgeführt. 
Da war am Balatonufer die erste, aus Stein gebaute stöckige 
Villa, die unter den anspruchslosen, aus Holcz gebauten wirt
schaftlichen Anlagen und Badegebäuden auffiel. Auch andere 
Familien folgten bald dem aristokratischen Vorbild, die neue 
Siedlung beginnt sich schnell zu entwickeln und wird schon 
Anfang des 19. Jhs. zu einem bedeutenden Kulturzentrum. 

Die Bauarbeiten der katholischen Kirche in Balatonarács 
dauern gegen die schnellen Errichtung der Villa sehr lange. 
Károly Eszterházy beschäftigt sich schon in den Jahren 
1760-70 mit der Gründung einer Steinkirche, seine 
Bemühung war aber ergebnislos. Als aber sich die Familie die 
Villa in der Nähe des Dorfes bauen lässt, wird der Kirchenbau 

18. Leveleskönyv. 4. kötet, 228 r. 
19. Leveleskönyv. 5. kötet, 16 r. és 36 r. 37 r. 
20. Leveleskönyv. 7. kötet, 88 r. 
21. Leveleskönyv. 1. kötet, 19 r. 
22. Leveleskönyv. 3. kötet, 106 r. 
23. Leveleskönyv, 3. kötet, 126 r. v. 
24. Leveleskönyv. 3. kötet, 126 v. 
25. Leveleskönyv. 4. kötet, 52 v. és 54 v. 
26. Közű: ZÁKONYI F.: Balatonfüredi műemléki táblák adatainak kiigazítása. 

Műemlékvédelem, V. (1961) 2. sz. 83. 
27. Leveleskönyv. 4. kötet, 96 v. - 97 r. 
28. Leveleskönyv. 4. kötet, 106 v. 107 r. és 107 v. 
29. Leveleskönyv. 4. kötet, 112 r.v. 
30. Leveleskönyv. 4. kötet, 160 v. - 161 r. 
31. Leveleskönyv. 4. kötet, 179 r. és 181 v. 
32. Leveleskönyv. 4. kötet. , 184 r. 
33. Leveleskönyv, 4. kötet. ,206v. 
34. Leveleskönyv. 4. kötet, 244 v. 
35. LIPTÁK G.-ZÁKONYI F.: i. m. 126. - SZÁLAI I.: i. m. 37. ENTZ G.-

GERŐ L.: A Balaton környék műemlékei. (Bp. 1958) 53. 
36. Leveleskönyv. 4. kötet, 254 r. 
37. Leveleskönyv. 4. kötet, 264 r. 
38. Leveleskönyv. 5. kötet, 24 r. 
39. Leveleskönyv. 5. kötet, 2r. 
40. Leveleskönyv. 5. kötet, 19 v. 
41. 1. 38. sz. jegyzet. 
42. Leveleskönyv. 5. kötet, 30 r. 
43. Leveleskönyv. 5. kötet, 36 v. 
44. Leveleskönyv. 5. kötet, 196 r. 
45. Leveleskönyv. 6. kötet, 73 v. 
46. NOVÁKY J.: Halotti dicséret... (Eger 1799) 

unbedingt nötig. Die ersten Pläne der Kirche entstehen gleich
falls 1781, die müssen aber mehrmals umgestaltet werden, 
weil die Einwohnerschaft des Dorfes im Grossteil aus protes
tantischen Kleinadeligen besteht, und sie mit allen Kräften, 
sogar noch mit physischer Gewalt den Kirchenbau - der ihre 
Religion beleidigt - verhindern wollen. 1784-85 wird das 
Gebäude errichtet, der Projektor, Mihály Pauly ist zu mehre
ren Kompromissen gezwungen. Daraus kommt es, dass die 
Kirche eigenartige, dem Geist der Barockzeit wiedersprechen
de Momente aufweist, sein Turm geht auf einen unbedeuten
den Fuhrweg, ihr Eingang ist an der Seite des Schiffes. Wir 
erfahren noch, dass während der Bauarbeiten die Steine einer 
alten Burg weggetrogen und im Mauerwerk der Kirche einge
baut wurden. 

Die Errichtung der katholischen Kirche spornt bald auch 
die Reformierten an, ihre eigene Kirche aufzubauen. So be
reichert sich der Badeort als Ergebnis der Religionsstreitig
keiten zur Zeit des Klassizismus mit der Rotunde, worauf das 
Dorf Füred mit dem Aufbau der monumentalen reformierten 
Kirche antwortet. 

Die Eszterházys lösten mit ihrer Bautätigung von den 
1780-er Jahren die Entwicklung einer der schönsten und 
bedeutendsten Siedlungen des Balatonufers im 18-19 . Jh. 
aus. 

Der Aufsatz wird mit den Karten und Zeichnungen von 
Ádám Pálóczi Horváth aus 1785 ergänzt. 
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