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A veszprémi Jószágkormányzóság,
a mai megyei könyvtár épülete

KELECSÉNYI KRISTÓF ZOLTÁN

A VESZPRÉMI KOMAKÚT TÉR KÉPÉT BŐ EGY ÉVSZÁZAD ÓTA az
egykori Jószágkormányzóság historizmus korabeli, Schmahl Henrik (1846–1912)
által tervezett egyemeletes épülete határozza meg, a délnyugat felől érkezőknek
mintegy kijelölve a történelmi városmag kezdőpontját. A nagy valószínűséggel ere-
detileg vöröses-fehér színezésű épület ma, számos átalakítást és bővítést követően
az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnak ad otthont, de eredetileg a püspökség több
megye területén elhelyezkedő birtokainak gazdasági irányításával, felügyeletével
megbízott jószágkormányzó hivatalának és lakhelyének épült a 19–20. század for-
dulóján, Hornig Károly (1840–1917) kezdeményezésére.

A veszprémi építészet Hornig Károly idején

Hornig, aki 1888-ban lett veszprémi püspök, művészeti és építészeti irányú
mecenatúrájával nagyban hozzájárult Veszprém 19. század végi, 20. század eleji fej-
lődéséhez, városképének gazdagodásához. Az új Jószágkormányzóság felépíttetése
mellett több jelentős épület létrejötte kötődik nevéhez. Többek között ő adományoz-
ta a telket a neves építész unokaöccse, Ybl Lajos (1855–1934) tervezte Gyermek-
menhely felépítésére. Ő építtette az irgalmas nővérek és a kórház betegei számára az
1907-ben a Feltámadt Üdvözítőnek szentelt, a városi mérnöki pozíciót 1901 óta
betöltő1 Kesselbauer Ágoston (? – 1920 után) építész által tervezett, neoromán
Károly-templomot. 1907–1910 között nagyarányban újjáépíttette a budapesti
Mátyás-templomon is dolgozó műemlékes építész, Aigner Sándor2 (1854–1912)
neoromán tervei alapján a középkori eredetű Szent Mihály-székesegyházat.3 Az
általa kezdeményezett építkezések nem csak a helyi építőmestereknek, de fővárosi
illetőségű építészeknek is lehetőséget adtak a Veszprémben való megjelenésre, ami
egybevágott a városi- és magánépítkezésekben megmutatkozó tendenciákkal.4 A
műegyetemi magántanár Kiss István5 (1857–1902) tervezte például a nagyméretű,
1887-ben átadott Vármegyeházát, igaz e megbízásra titkos tervpályázat révén került
sor. A veszprémi születésű, de Budapesten működő Nay Rezső6 (1853–1907) pedig,
az az 1898-ban felépült Veszprém Megyei Takarékpénztár épületét tervezte. Így nem
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meglepő, hogy a gyorsan fejlődő dunántúli megyeszékhelyen a német származású,
Schmahl Henrik is lehetőséget kapott. 

Az építész

Schmahl Hamburgban született, 24 évesen, 1868-ban jött Magyarországra és
Pesten telepedett le. Működését a kivitelezéssel is foglalkozó építész-építőmester
Pucher József (1835–1904) mellett kezdte meg, majd Wechselmann Ignác
(1828–1903) építőmester oldalán segédpallérként irányította a kőművesek és ácsok
munkáját az Ybl Miklós (1814–1891) által tervezett pesti Fővámház 1870-től zajló
építkezésén.7 1873-ban már bizonyosan Ybl alkalmazásában állt és bő egy évtizeden
át, egészen az Operaház 1884 őszi megnyitásáig a neoreneszánsz legnagyobb hazai
képviselőjének dolgozott, irányítva többek közt a sugárúti dalszínház megvalósulá-
sát.8 Saját munkái az 1870-es évek legvégétől kezdődtek. Az 1880-as évek első felé-
ben a kiépülő Sugárúton, a mai Andrássy úton még Ybl mellett dolgozva tervezett
több itáliai reneszánsz formavilágból merítő épületet,9 majd önállósodását követően
a nagykörúti bérházépítkezések egyik legtöbbet foglalkoztatott tervezője lett, ám
ekkor már német neoreneszánsz stílusformákat használt a homlokzatok kiképzésé-
hez.10 Schmahl változatos forrású történeti formákkal való folyamatos kísérletezése
jól illeszkedik a kései historizmus stíluspluralizmusának tendenciájába, amely az
1880-as évek közepétől – tehát lényegében önálló működése megkezdésének idő-
pontjától – volt kibontakozóban. Az észak-itáliai származású, szalámi-iparos Del
Medico-család megbízásai révén a velencei gótikával,11 Rimanóczy Kálmán
(1840–1908) építész-építési vállalkozónak köszönhetően pedig a mór stílus forma-
világával is megismerkedett,12 ezeket a hatásokat pedig gyakran együtt érvényesí-
tette tervein, épületein.

Schmahl Budapesten kívüli, a kutatás számára ismertté vált tevékenysége a fővá-
rosi munkáihoz képest elenyésző. A korszakban egyébként is jellemző volt még a
céhes időkből származó szokás, hogy az építészek egy-egy városra, szűkebb terület-
re korlátozták működésüket. A vasúthálózat ugyan 19. század második felében kié-
pült, azonban így is csak az olyan tekintélyű építészek, mint Ybl Miklós vagy
Hauszmann Alajos működése tekinthető országosnak, jóllehet az ő tevékenységük is
a fővárosba koncentrálódott. Ennek egyik legfőbb oka az is lehetett, hogy a 19. szá-
zadban a mai viszonyokhoz képest, hiába kezdődött meg a szakmák elválása, még
mindig sokkal szorosabb kapcsolatban maradt az építész a kivitelezéssel. Hogyan
juthatott akkor a Budapesten működő Schmahl a veszprémi Jószágigazgatóság ter-
vezésére szóló megbízáshoz?
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Az épület megvalósulásához vezető út

A birtokigazgatás korábbi központi épületét, a 19. század első felében lebontották,
ezért a kormányzóság a Padányi Biró Márton (1693–1762) által létrehozott Püspök-
kertben található szerény, földszintes barokk kori épületekben működött.13 Ez a hely-
zet a század végén valószínűleg egyszerre vált a hivatal fontosságához mérten méltat-
lanná és helyigény szempontjából is elégtelenné. Hornig Károly 1899-ben rendelte el
az új Jószágkormányzóság felépítését, a feladatot az osztrák születésű Rainprecht
Antal (Anton von Rainprecht 1844–1908) jószágkormányzóra bízta. Bár ma már lehe-
tetlen rekonstruálni a 19. század végének ismeretségi viszonyait, az evangélikus
Schmahl – mivel egy Pest megyei falusi református templom toronysisakja14 kivéte-
lével semmiféle egyházi munkája nem volt korábban – csak úgy juthatott e megbízás-
hoz, hogy vagy ismerte valamelyiküket, vagy ismert valakit, aki beajánlotta a püspök-
ségnél. Erre a Schmahl-hagyaték elkallódása okán is, semmiféle bizonyíték nincsen,
azonban egy eshetőséget, a korabeli sajtó alapján érdemes megemlíteni.

Schmahl Henrik saját, pesti Hatvani utcában állt lakóháza, ahova a család mel-
lett az építésziroda is beköltözött utóbb, 1889 októberében, használatbavételi enge-
délyének kiadása előtt az éves agancs-kiállításnak adott otthont, melyre a legna-
gyobb grófi családok mellett maga az uralkodó is küldött 9 darab, általa megszerzett
trófeát.15 Az épület II. emeletét az építész ingyen bocsátotta a Vadászati Hivatal ren-
delkezésére.16 Nem meglepő ezért, hogy a Pápa melletti Tapolcafőn Schmahl leg-
később 1901-től,17 de vélhetően már korábban, 1895-től vadászterületet bérelt18 és
vadászlakot tartott fenn. Pápa városában 1894-ben biztosan megfordult az ott kiépí-
tendő vízvezeték miatt, mint a Zellerin Mátyás-féle Rt. vezérigazgatója.19 Schmahl
1902-ben együtt vadászott Rainprecht Antallal,20 1905-ben pedig a püspökségi főer-
dész is megfordult az ő, tapolcafői vadászterületén.21 Jóllehet a dátumokból egyér-
telműen nem mutatható ki a személyes kapcsolat építkezést megelőzően való meg-
léte, erősen valószínű, hogy Schmahl vadászszenvedélye révén került kapcsolatba a
Veszprémi Püspökséggel.

Rainprecht Antal 1899. július 13-án mutatta be az építész új Jószágkormány-
zóság épületére készített terveit.22 A tanácsi jegyzőkönyvből kiderülnek a megbízó
igényei is, melyek nem egy teljesen új házról, hanem a használatban levő épületek
egységesítéséről és emeletráépítésről szólt. Az I. katonai felmérés alapján megálla-
pítható, hogy a Püspökkert déli sarkát már az 1780-as években L-alakú építmény
zárta le, melynek rövidebb szárnya a mai Komakút tér, hosszabb szárnya az Iskola
utca mentén húzódott. Az 1857-ben készült kataszteri térképről az is leolvasható,
hogy a két épületrész valószínűleg nem volt összekötve, lehetővé téve ezzel kocsik
ki- és behajtását.23 A 19. század középig a térre néző, rövidebb délkeleti szárnynak
párja is felépült, a hosszan elnyúló mai Iskola utcai szárny északi végén, zárt folyo-
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sóval kapcsolódva utóbbihoz, jóformán szimmetrikus, U-alakú elrendezést kialakítva.
Az így kialakult két rövid szárny külső sarkain egy-egy kör alaprajzú, bástyaszerű
építmény is állt már ekkor. A század második felében az udvart északkeleti irányból
részben lehatároló, szabadon álló téglány alakú épület létesült a Komakút téri szárny-
hoz közeli részen.24 Ezt az állapotot kellett új egységgé formálnia Schmahl Henriknek.

Az engedélyt nyert eredeti tervekből egyetlen, szignálatlan és datálatlan tervlap-
töredék – az Iskola utcai szárnyon keresztül felvett metszet részlete – maradt csak
fent.25 Az építkezés részleteire utaló egyéb dokumentumok szintén nem kerültek
elő, az is csak a korabeli sajtóból ismert, hogy a házszentelésre 1902. február 2-án
került sor.26 Az ismert egykorú fotók alapján megállapítható, hogy az épület mai
képe, a könyvtár 1997-ben épült modern szárnya miatti változtatások és hozzátoldás
kivételével, megegyezik eredeti állapotával.

A Jószágkormányzóság külső képe

Schmahl a helyszínen álló négy előzmény-épületet viszonylag kismértékű, de az
összkép szempontjából meghatározó hozzátoldásokkal egyetlen épületbe foglalta.

A volt Püspöki Jószágkormányzóság periodizált alaprajza.
A szerző ábrája
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Az átépítés során a szabadon álló épületegyüttesnek legradikálisabban a hivatal és a
rezidencia befogadására szánt Komakút tér felőli részét formálta át. Egyrészt egybe-
építette az udvaron álló téglány alakú épületrésszel és az Iskola utcai szárnnyal,
másrészt emeletet épített erre a részre, főúri kastélyra emlékeztető kompozícióba
foglalva azt. A tértől távolabb eső épületrészek, az Iskola utcai szárny hátsó része,
és az északnyugati szárny csak szerényebb változásokon estek csak át, olyan mér-
tékben, amit a gazdasági funkció indokolt. A hivatali és rezidencia részhez képest
szerény épületdíszítés és csekély mértékű átépítés arra is utalhat, hogy folyamatos
használat mellett, több fázisban épülhetett át a Jószágkormányzóság, amit az enge-
délyezés és a házszentelés közt eltelt bő 30 hónap is alátámasztani látszik. Schmahl
a gazdasági részen az Iskola utcai és az északnyugati szárny közt levő nyaktagba
foglalt zárt folyosót elbonttatta és kisebb szárnyat az udvar felé árkáddal bővítve,
kiépítette teljes értékű kapcsolatát a többi épületrésszel.27

Az átépítéssel létrejött új épület valamennyi homlokzata vakolt, döntően tégla-
vörös, valamint fehér színezéssel. Stílusát a velencei gótika és az internacionális
késő gótika elemei dominálják, összhatásában valamelyest keleties benyomást kelt,
ami a csúcsíves stílus velencei változatánál természetesnek mondható, hiszen a
bizánci kapcsolatok erőteljesen befolyásolták annak fejlődését. Leginkább az eme-
leti, háromkaréjos ívvel záródó ablakok és azok keretezése ennek hordozója, míg a
főpárkány feletti rész kialakítása inkább a kései gótikus jegyek hordozója, áttört
rácsos attika és a falpillérek folytatásaként kiképzett fiatornyok jelennek meg, a

Az épület Komakút téri homlokzata. Képeslap a szerző gyűjtéséből
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részben gótikus, részben német reneszánsz formákból kibontakozó oromzatokkal
együtt. A kontyolt nyeregtető meredek esésű, díszes gerinccserepezéssel és padlás-
szellőzőkkel lett kialakítva.

A változatos tömegformálás eredményeképp az épületnek nem volt két egyforma
nézete. A délkeleti, Komakút téri aszimmetrikus homlokzata tekinthető főhomlok-
zatnak, hiszen itt nyílik az épület nyomott csúcsívvel záródó főbejárata. Ugyanakkor
a homlokzat jobb oldalán álló torony révén az épület saroknézetre komponáltsága is
feltűnő. A kör keresztmetszetű saroktorony felső részén hatszög keresztmetszetűre
vált és hagymakupolás tetőépítménnyel záródik, ami szintén a keleties hatást erősí-
ti. Az egy síkban kiképzett főhomlokzattal ellentétben áll az épületre északkeleti,
kertre néző része, mely több ízben is síkot vált, visszafele lépcsőzik, loggiája és tera-
sza révén nyitottabb hatású, melyhez a belső udvar oldalán négyszög keresztmetsze-
tű lépcsőtorony is csatlakozik. A hátsó, gazdasági célú szárnyak jóval szerényebb
díszítésűek, külső homlokzataikon romantikus ízű pártázat fut körbe, belülről pedig
csúcsíves záródású árkádsorral kapcsolódtak az udvarhoz. Különleges, kissé eset-
lennek tetsző megoldás, hogy a szárny külső oldalának kisméretű nyílásai is csúcs-
íves záródásúak.

Az épület figurális szobrászati díszítése a főhomlokzaton koncentrálódik. A bal
oldali, kisebbik oromzat Hornig Károly címerét, a jobb oldali, nagyobb sekély szo-

Az épület Püspökkertre néző homlokzata.
Képeslap a szerző gyűjtéséből, 1920 körül
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borfülkében Madonna a gyermek Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal kompozíci-
ót hordoz, melyet az attika vonalában három dombormű egészít ki. A három mező-
ben puttók által eljátszott mezőgazdasági jelenetek láthatók, melyeket az oromzat
szimmetriatengelyében tondóba foglalt püspöksüveg oszt ketté. Balról jobbra halad-
va a földművelést, az erdőgazdálkodást, valamint az állattartást mutatja be a fríz. A
felső részén hatszög keresztmetszetű saroktorony II. emeletének nyílásai felett öt
oldalon28 mellszobrok sorakoznak, melyek a kor jelentős veszprémi közéleti szemé-
lyiségeit ábrázolják a főhomlokzat felől a kerti homlokzat irányába a következő sor-
rendben: Csenkey Géza (1840 körül–1915) veszprémi királyi törvényszéki elnök,29

az építést felügyelő Anton von Rainprecht30 (1844–1908) jószágkormányzó, Feny-
vessy Ferenc (1855–1903) vármegyei főispán,31 Szeglethy György (1854–1910)
Veszprém város polgármestere és idősebb Rainprecht Antal32 (1881–1946) későbbi
jószágkormányzó és vármegyei főispán.33 Utóbbi a névsor legfurcsább szereplője,
hiszen az építtető jószágkormányzó fia mindössze 21 éves volt. Friss jogász diplo-
májával ekkoriban vélhetően a Jószágkormányzóság alkalmazásában állhatott, ám a
város jelentős közéleti személyiségének ekkoriban aligha volt nevezhető. Az Iskola
utcára merőlegesen álló, a földszintes szárnyak felé, valamint a Püspökkertre néző
oromzatok közepén egy-egy további férfi mellszobor látható, ám ezeknek nincs fel-
irata, amiből valószínűsíthető, hogy nem konkrét személyt kívántak itt ábrázolni,
pusztán dekorációs céllal került helyére. Leginkább a Madonna-dombormű, de
néhol az összes figurális szobor alkotójaként a veszprémi születésű, fiatalon elhunyt
Csikász Imrét (1884–1914) tartja számon a szakirodalom,34 ugyanakkor a halála 50.
évfordulója alkalmából rendezett kiállítás katalógusában nincs utalás erre a munká-
ra.35 Tény, hogy csak 1901-ben iratkozott be a budapesti Iparművészeti Iskolába,
ugyanakkor ezekből az évekből származó, nyári hazautazásai alatt készült első mun-
kái is ismertek, így közreműködése nem zárható ki, de nem is támasztható biztosan
alá a jelenleg rendelkezésre álló források alapján.

A belső

Az épület eredeti belső beosztása a tervek elkallódása miatt pontosan nem ismert.
A püspökségi tulajdonról a 20. század első felében készült vagyonleltárakból36 – fel-
tételezve, hogy addig nem történt radikálisabb változtatás –, következtethetünk csu-
pán. Az első ilyen 1927-ben készült, vázlatos alaprajzot és leírást tartalmaz. Ezek
alapján a főhomlokzaton csúcsíves nyílással induló, de sík, kazettás gerendafödém-
mel fedett, kocsi áthajtásra alkalmas kapualjon át volt megközelíthető a Komakút
térre néző szárny földszintjének északkeleti része és az emelet. A kapualj jobb olda-
lán nyíló és a szárnyon végighúzódó, terrazzóval burkolt középfolyosóról tárultak
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fel a térre néző földszinti, valamint a Püspökkertre néző számtartói irodák. A folyo-
sóhoz kapcsolódott a kisebb oldalszárny udvari közlekedője is, mely azonban egy
oda valószínűleg utólagosan beépített vizesblokk által két részre lett osztva, így
elválasztva egymástól a hivatalhoz tartozó kisebb és a rezidenciához kapcsolódó
nagyobb területet, melyet a terepviszonyok miatt ezen a részen kialakított alagsor-
ból egy, az emeletig vivő csigalépcsőn át lehetett megközelíteni. 

Szintén a tér felőli szárny folyosójához, de egyúttal közvetlenül a kapualjhoz is
csatlakozott az emeletre vivő, faragott korlátú kétkarú lépcső. A jószágkormányzói
rezidenciába vezető lépcsőház a belső udvarba a szabályos nyolcszög három oldalá-
val záródó tömegként türemkedett be. A felső szint nagy részét elfoglaló, hétszobás,
két fürdőszobával, konyhával rendelkező lakrész a lépcsőházból nyíló díszes, stuk-
kómennyezetes kandallós hallból volt megközelíthető. Valószínűleg a térre néző
helyiségek fogadták be a nyilvánosabb funkciókat, a vendégfogadás tereit, míg a
Püspökkert felé esők a magántereket. Biztosan tudjuk, hogy a kertre erkéllyel néző
szoba – melyhez közvetlenül kapcsolódott az egyik fürdőszoba – volt a jószágkor-
mányzói hálóhelyiség a húszas években. A szobákat amerikai tölgyfa parkettával
burkolták. A kisebb szárny udvari oldalán húzódó folyosóról további két szoba, vala-
mint a konyha és a földszinten át az alagsorból ide felvezető csigalépcső volt elér-
hető. A földszint boltozott nyitott folyosójáról nyílt az alagsori folyosó, melyről az
itt kialakított mosókonyha, a fás- és szeneskamra, valamint a központi fűtés helyisé-
gei nyíltak. A földszinten kamra és ruhatár, továbbá a vendég- és cselédszobák kap-
tak helyet. 

Az épület kisebbik, kapualjtól balra eső részét az intézői lakás foglalta el.
Bejárata az Iskola utcai homlokzatról nyílt, ahonnan egykarú lépcső vezetett a lak-
rész előterébe. Az emelethez háromkarú lépcsővel csatlakozó lakás földszinti részén
egyetlen szoba, egy gardrób, fürdőszoba, konyha, élés- és fáskamra kapott helyet.
Az emeleten az épület Iskola utcai sarkához közel eső három szoba kapcsolódott
még hozzá. 

Az épület fennmaradó része vegyes funkciókkal bírt. Az intézői lakás alatt egy
nyolc falazott pillérre támaszkodó boltozatú, egyterű magtár helyezkedett el. A
végig földszintes szárnyak lapostetővel voltak fedve, melynek pártázatig magasított
szerkezeti terét szintén terménytárolásra használták. A magtár bejárata mellett az
udvarból nyílt az uradalmi irattár, majd két kocsiszín. Ezt követően a jószágkor-
mányzói inas, majd az uradalmi építési felügyelő, végül az uradalmi főkertész
lakása, melyek teljesen kitöltötték az Iskola utcai, és részben az udvart északnyuga-
ti irányból záró rövidebb szárnyakat. Ez utóbbiban a padlástérbe vezető egykarú
falépcső, valamint egy hét lóállásos istálló is helyet kapott. Az udvarban szabadon
állt még egy kisméretű falazott épület, mely egy baromfi ólat és egy fáskamrát fog-
lalt magába. 
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Értékelés

A jószágkormányzói lakás berendezéséről, bútorzatáról nem tudunk, de méreté-
vel, valamint a cselédek és szolgálók független megközelítési útvonalával vélhető-
en a korabeli Veszprém egyik legnagyobb és legszebb otthona lehetett, alkalmas
bármiféle egyházi, városi, megyei, sőt országos méltóság fogadására. Szobaszá-
mával a korabeli Budapesten a nagy vagyon fölött rendelkező társadalmi rétegek
lakásai közé számított volna. Az építtető Hornig Károly és Anton von Rainprecht
megbízásából az építész, Schmahl Henrik sikerrel alakította ki a korábbi épületek
egyesítésével a veszprémi Jószágkormányzóság hivatalát és tisztviselőinek rezi-
denciáját, mely külső képét tekintve leginkább a korabeli főúri kastélyokhoz hason-
lítható. Veszprém egyik legkülönlegesebb, egyedi hangvételű épülete lett az ered-
mény. Alapvetően neogótikus, de néhány elemével más történeti korok formáit is
megidéző stílusa jól megfelelhetett egy nagyon is világias funkcióval rendelkező,
de mégis csak egyházi épületnek, amely célokat a gazdag szobrászati program is
plasztikusan kifejezi.

Schmahl életművében az épület nem csak földrajzi elhelyezkedése révén tölt be
unikális szerepet, de műfaját tekintve is jóformán egyedül áll, hiszen számtalan bér-
háza mellett mindössze két további, kisebb villaépülete ismert.37 A Jószágkormány-
zóság épületén jól látszik, hogy a városi építészetben kevésbé kibontakoztatható
tömegalkotási készsége is igen jó volt, az előzményépületek felhasználása miatti
kötöttség ellenére harmonikus, aszimmetrikus kompozíciót hozott létre. A Del
Medico-család megrendeléseiből eredeztethető neogótikus stílusának leginkább
érett előzménye Stern Károly 1891-es pesti üzletháza.38 Az épület előfutára a buda-
pesti Ferenciek terén álló egykori Belvárosi Takarékpénztár Rt. szék-, bér-, és üzlet-
házának – a Párisi-udvarnak –, mely 1909–1913 között valósult meg és az építész
főművének nevezhető.39 Bár a nagyméretű többfunkciós épület léptéke radikálisan
eltér veszprémi társától, a kompozíció gazdagsága, a tetővonal és a saroktorony
mozgalmassága és formái igencsak hasonlóak.

Schmahl Henrik és Veszprém megye

Schmahl nagy valószínűséggel a Jószágkormányzóság épületével való munkájá-
nak köszönhetően készített terveket egy Sümegen létesítendő Angolkisasszonyok
Intézete számára, melynek a város kezdeményezésére fogant ötletét Hornig Károly
is támogatta.40 A csak a helyi sajtóból ismert elképzelés végül nem valósult meg, az
épület tervei a Schmahl-hagyatékkal együtt elkallódtak, mindössze annyi tudható,
hogy két alternatíva készült, a berendezés nélküli költségvetés pedig meghaladta
volna a 100 000 forintot. 
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Schmahlt 1901-ben a veszprémi helyhatóság arra is megkérte, hogy az épülő
postapalota terveit vizsgálja meg. Az építész vizsgálata abban állt, hogy egészen új
tervvel állt elő. A mára szintén elkallódott elképzelés azonban anyagi okokból nem
valósult meg, amiről a Vállalkozók Lapjában még az Ezrey álnéven író Komor
Marcell (1868–1944) is megemlékezett egy gunyoros hangnemű írásban, amely jog-
gal váltotta ki a Veszprémi Ellenőr névtelenségbe burkolózó szerzőjének felháboro-
dását.41

Schmahlnak a Jószágkormányzóság mellett megvalósult másik épülete lehetett a
korábban említett, Pápa melletti Tapolcafőn, vagy annak közelében álló vadászlak-
ja, amely 1905-ben már biztosan állt, ugyanakkor korántsem biztos, hogy ő tervez-
te. Sajnos ezt az épületet a kutatás mindössze egyetlen rövid sajtóemlítésből ismeri,
helyét sem sikerült eddig pontosan azonosítani.42

A Jószágkormányzóság további sorsa

Az épületet az egyházi birtokok 1945 utáni felszámolásakor államosították. A
háború utáni zavaros időknek esett áldozatul a jószágigazgatósági iratanyag nagy
része is. Az 1960-as évekig sokféle, többnyire méltatlan funkciót töltött be, mely
során berendezését megsemmisítették. 1965–1968 között építették át az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár számára, a funkcióváltás az eredeti alaprajz teljes felszá-
molásával járt.43 A leromlott állapotba került intézményt 1996–1997-ben újították
fel, és bővítették ki udvarának részleges beépítésével, valamint a földszintes szár-
nyakra való visszahúzott szintráépítéssel.44
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