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Dr. Balassa László

(Budapest, 1930. augusztus 28.–Veszprém, 2019. január 27.)
építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök

Nekrológ helyett

Kollektív megemlékezés dr. Balassa Lászlóról

HOSSZÚ ÉS TEVÉKENY ÉLETŰ EMBERTŐL BÚCSÚZUNK, olyan
személyiségtől, akinek sorsában a mérnöki hivatás és a cselekvő patriotizmus egé-
szen összeforrt.

Balassa László a komáromi állami gimnázi-
umban érettségizett 1950-ben. 1951–1958-ban
műszaki rajzolóként, szerkesztőként dolgozott
a Komárom Megyei Tanács esztergomi terve-
zőirodájánál. Innen került városunkba. „Jól
emlékszem, a Jutasi út és a Szófia utca sarkán
két tehén legelészett békésen, mi pedig mérics-
kéltük a helyet, majd kitűztük a megyei terve-
zőiroda alapjait, ez volt 1960-ban” – mesélte
későbbi munkahelyének létesítéséről Balassa
László a G. Takács Máriának adott interjúban.

Fiatal építészként és ifjú házasként 1958-
ban Esztergomból került Veszprémbe a Veszp-
rém Megyei Tanács Tervező Irodájához, ahol
1972-ig, mint szerkesztő, tervező dolgozott.
Sajnos ebből az időszakból kevés információ
maradt fenn. Volt kollégái, kortársai közül Ká-

roly Róbert, Ruttkay Gyula, Weber János emlékeiben úgy él, amint a terem sarká-
ban ülve csendben dolgozik, és kulacsából vizet iszik. Munkáiról annyit tudunk,
hogy a megyében a félig állami, félig egyházi tulajdonban lévő, régi önkormányza-
ti és egyházi épületek felújítási tervén dolgozott, és a balatonfüredi szolgáltatóház
volt egyik fontos munkája.

1972-től 1983-ig a veszprémi Városi Tanács VB. Műszaki Osztályán a veszpré-
mi csoport vezetője volt, a műemlékek felelőse. Akkor még nem volt városi főépí-
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tészi státusz, ezért ilyen jellegű feladatokat is ellátott – mesélte volt beosztottja,
Mészáros Lászlóné. Volt kollégái visszaemlékezése szerint kiegyensúlyozott, nyu-
godt főnökként egyike volt az utolsó mohikánoknak. Igazi régi vágású mérnökem-
ber volt, így emlékezett vissza Debreczeni Zoltán, aki közeli munkatársként, majd
feladatainak egy részét megörökölve folytatta munkáját.

„A Városi Tanács Építési Irodájának csoportvezetőjeként hihetetlen trükköket
eszeltek ki, hogy lehetőség szerint menthessék a régi, épített értékeket.” – írta inter-
jújában G. Takács Mária. „A megye nagyhatalmú ura1 ledózeroltatta az egész Cser-
hátot, majd a Brusznyai utcára2 került sor. Balassa és kollégái próbáltak gátat szab-
ni a rombolásnak. Az utasítás szerint két napot kaptak a Brusznyai utca ledózerolá-
sára. Amit a taktikázással – fejvesztés terhe mellett – sikerült megmenteniük, azt
most szépen felújítva láthatja az utókor.”

Tanácsi munkáját 1973-ban Veszprém Megyéért arany, 1975-ben Veszprém
Városért arany elismeréssel díjazták.

Veszprémi életszakaszához tartozik, hogy 1965-ben a Budapesti Műszaki Egye-
tem Építészmérnöki Karán szerzett mérnöki diplomát, amelyet 1980-ban műemlék-
védelmi szakmérnöki oklevéllel egészített ki. 1983–1985-ben az Igazságügyi
Műszaki Szakértői Iroda építész szakértője lett, és ez idő alatt írta meg doktori érte-
kezését. 1985-ben ledoktorált. Erről az időszakról vall G. Takács Mária „Itt ismer
minden követ”3 címmel megjelent interjúja, amelyben a szerző így emlékezik visz-
sza: „Közel húsz éve készülök írni róla. Együtt dolgoztunk a nyolcvanas évek ele-
jén az Igazságügyi Műszaki Szakértői Irodán, építész-szakértőként olyan szenve-
déllyel mesélt szeretett városának épületeiről, hogy örökre megfertőzött az épített
emlékek szeretetével.”

1985 és 1990 között visszatért a Veszprémi Tervező Vállalathoz műszaki osztály-
vezetőként. Az ő feladata volt a Vár rekonstrukció, a közműalagút és a Vár felméré-
se. Ebből az időből származik első személyes élményem is vele kapcsolatban, mert
ugyan tanácsi csoportvezetőként korábban is találkoztunk, de kollégaként innét ere-
deztetem kapcsolatunkat. 

Az úgy nevezett ’kis statikán’ korábbi asztalomat kapta meg, ahol Szabó Imrével,
– a későbbi munkahelyek tervezése sorsszerűen visszatérő penzumaként – a Vár
utca 4. műemléki épület helyreállítását, a későbbi Műemléki Felügyelőséget tervez-
te, nagy műgonddal, alapossággal, sokszor számunkra másodlagos problémának lát-

1 Pap János (1925–1994) vegyésztechnikus, pártmunkás, miniszter stb., ebben az időben az
MSZMP Veszprém Megyei Bizottságának első titkára (1965–1985).

2 A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca belső szakaszáról van szó, amelyet az addig hosszabb Bajcsy-Zs.
utcáról leválasztva 1991-ben neveztek el Brusznyairól. Itt a mai Brusznyai utca megmaradt nyu-
gati sorát említik, a keleti házsor már sokkal korábban megsemmisült.

3 Forrás: https://www.veol.hu/hetvege/itt-ismer-minden-kovet-1564118/ (2019. 02. 18.)
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szó részleteken hezitálva. A sors fintora, hogy ezt az épületegyüttest – amihez a zárt
kerítés mögött trafóház és a közműalagút szellőzőgépháza is ott lapult –, Turányi
Gábor bevonásával az én irodám tervezte át, a Kossuth utcai tömbrehabilitáció elvei
alapján, a korszerűtlenné vált trafó és szellőzőgépház eltüntetésével.

Jelentősebb munkái között találjuk a veszprémi vár XIII–XVII. század építéstör-
téneti tanulmányát. Emellett részt vett az 1985. évi veszprémi belvárosi rekonstruk-
cióban, tanulmányokat készített a veszprémi tömbrekonstrukció történeti és tervezé-
si előzményeiről. 

A tömbrekonstrukció szép példáival az utcatér belső udvarok bekapcsolásával
történő kitágításával Egerben egy műemléki konferencián találkozott – mesélte fele-
sége, Katalin asszony –, majd hazatérve rögtön referált Berei4 és Pap elvtársaknak.
Akkor még falakba ütközött, nem érett meg erre a kor, hiszen éppen a belváros ledó-
zerolása folyt.

1992-től 2000-ig műemlékvédő szakmérnökként dolgozott az Országos
Műemlékvédelmi Hivatalnál. Erre az időszakra emlékezett vissza Németh Katalin,
a megyei hivatal vezetője: „1992-ben kezdett dolgozni az Országos Műemléki Fel-
ügyelőségből újonnan hatósággá alakított Országos Műemlékvédelmi Hivatalban,
Veszprém megyei építési felügyelőként. A Hivatal megalakulásakor az volt az elkép-
zelés, hogy megyénként egy területi, egy építési felügyelő és egy népi építészettel
foglalkozó munkatárs lássa el a munkát. A területi felügyelők Pesten a központban
dolgoztak, az építési felügyelők pedig a megyeszékhelyeken. Veszprém megyében
kiemelkedően sok műemlék van, így megfelezték a megyét, Veszprém mellett Pápán
is volt helyi iroda. 

Laci bácsi a veszprémi irodában dolgozott. Hét éven keresztül, 2000-ben történt
nyugdíjazásáig szorosan együtt dolgoztunk, feladatkörünk, munkánk az együttgon-
dolkozásra épült. A szereposztás jól volt kitalálva, mert Balassa Laci bácsinál senki
sem ismerte jobban a várost, és a megye településeinek jelentős részét, szenvedélye-
sen szerette a műemlékeket, a történelmet. A műemléki helyreállításokkal kapcsolat-
ba kerülő emberek legtöbbjét ismerte, mindenki bizalommal fordult hozzá.
Szívügye volt a veszprémi vár helyreállítása. A Dubniczay ház felújításában már
nyugdíjasként, lelkesen vett részt. A megyei műemléki topográfia számára nagyon
sok épületről készített leírást, a városi építkezések előtörténetéről ő tudott a legtöb-
bet. Kutatók, művészettörténész kollégák, építészek számtalanszor fordultak hozzá
egészen a legutóbbi évekig, és ő készségesen segített tapasztalatainak átadásával.”

Fő kutatási területe volt Veszprém város műemléki topográfiája. Szenvedéllyel
végzett munkásságának eredményei számos tervanyagban megtalálhatók  a szakhi-

4 Berei Ferenc (1930–1997) tanár, vegyészmérnök, városi párttitkár (1970–1975), a város tanács-
elnöke (1975–1980), a megyei pártbizottság osztályvezetője (1975–1989).
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vatalokban, közgyűjteményekben. Lakóhelye szerette, tisztelte őt és igényt tartott
tanácsaira, javaslataira. A városért és műemlékeiért végzett tevékenységét 1997-ben
Gizella-díjjal jutalmazták.

Megalakulása, 2013 óta állandó tagja volt a Veszprémi Települési Értéktár Bi-
zottságnak. 2018. április 5-i felterjesztése alapján lett a városi Értéktár része a veszp-
rémi Szent György-kápolna valamint a Veszprémvölgyi apácakolostor romjai és a
jezsuita templom. Ezek is őrizik emlékét – mondta Brányi Mária alpolgármester
asszony.

Több évtizedes műemlékes tevékenysége, helytörténeti, publikációs munkájának
elismeréseként 2013. augusztus huszadikán a köztársasági elnök a Magyar Arany
Érdemkereszt polgári tagozatának érdemérmével tüntette ki. 

Távozásával pótolhatatlan veszteség ért bennünket. Ő volt az, akitől kérdezni
lehetett a Szentmiklósszegről, a Hősök Kapujáról, egy-egy emblematikus épületről,
és Ő válaszolni is tudott. Írásai, könyvei ugyan sok mindent megőriznek, de kihez
fogunk fordulni ezek után Laci bácsi? Távozásával felmerül, hogy miért nem pró-
báltuk az utókornak megmenteni azt a tudást, amit összegyűjtött. Az elvesztegetett
lehetőség is súlyosbítja fájdalmunkat. Meg kell találni a formát, hogy a sorból kidő-
lő nagy tudású személyiségek, mint Schildmayer Ferenc és Balassa László tapaszta-
latait, tudását a kollektív emlékezet számára dokumentálják és közkincsé tegyék.

A hagyományos, az életutat dokumentáló nekrológ helyett a volt kollégák emlé-
keinek összegyűjtésével, a bennünk élő kép dokumentálásával emlékezünk vissza
Laci bácsira.

Németh Katalin és Martinné Stasny Éva találtak rá egy 1990-ben készült kézira-
tos följegyzésére, sok-sok ma is aktuálisnak tűnő megjegyzéssel. Ennek felidézésé-
vel búcsúzunk tőle:

Műemlék gondozási program
a veszprémi önigazgatás részére a következő évtizedre

Az elmúlt évtizedekben a város történelmi szerkezete és épületállománya súlyos
károkat szenvedett. Az önigazgatás5 feladata most elsősorban az elkövetett hibák,
mulasztások korrigálása lehet:

1. A legtöbb áldozatot a Budapesten tervezett és helyben felülről diktált „város-
fejlesztés” követelte: utcasorokat, tömböket „szanáltak”, felbontva a régi városszer-
kezetet és eltüntetve nagyon sok értékes épületet.

5 Az önkormányzatiság kezdetén a közigazgatási szakkifejezésekben volt némi bizonytalanság, így
az önkormányzat kifejezés is valamivel később vált véglegessé. Bizonyos, hogy itt az önkor-
mányzatról van szó. 
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Ezért felülvizsgálandók az érvényben lévő rendezési tervek: törölni kell belőlük
minden a történelmi várostestben változtatást – bontást, utcaáttörést, szélesítést –
előirányzó részletet. A rendezési tervek által nem érintett területeken megindult
spontán bontás-beépítések miatt a régi várostest egészére kívánatos meghatározni
az elviselhető mértékű átépítést.

Idővel felvethető a felbomlott városarculat valamilyen, akár jelzésszerű helyreál-
lítása a Szabadság tér–Megyeház tér környezetében és a Cserhát peremén.

2. Sok régi épület pusztult el, vagy vesztette el eredeti formáját az „államosítás”,
illetve a rendezési tervekben előírt építési tilalmak miatt is: a „lakáspolitika” által
lumpen lakossággal szisztematikusan betelepített régi polgárházak kezelésére, szak-
szerű fenntartására az IKV sohasem volt képes, másfelől a magánkézben maradt
házakat sem tatarozták rendszeresen a tilalom, vagy a további „államosítástól” való
félelem miatt.

Hogy ez a folyamat visszafordítható, arra példa a Vár házainak és a Belváros
egy részének az utóbbi 15 évben helyi kezdeményezésből – az egykori „megyei veze-
tés” ellenében – megindított rehabilitációja.

A Vár és a Belváros, valamint a Vár alatti területek rehabilitációja nem állhat le,
erre az önigazgatásnak is összpontosítani kell a helyi erőforrásokat, külső támoga-
tást, valamint az érdekeltek hozzájárulásait. (Pl. a sok új üzlet bére, adója közvetle-
nül jusson a város ilyen célú keretébe.) 

Általában is a leromlott épületállomány felélesztése csak szakszerűség szempont-
jából műemléki, egyébként helyi politikai, adópolitikai kérdés:

– az „államosított” házak magán – vagy társulati kézbe vissza-(el)adása kap-
csán kapjanak adókedvezményt a történelmi épületet jól gondozók – hasznosítók,
közösségi támogatást a valóban rászorulók;

– kapjon adóbírságot a házát nem jól, szakszerűtlenül fenntartó;
– adókedvezmény segítse a hagyományos építőmunkát jól végző kivitelező-ter-

vező vállalkozókat;
– ugyancsak adókedvezménnyel ösztönözhető a régi környezetbe illeszkedő új

épület építője és adóbírság szorítsa a kirívó házak építtetőit.
Fontos tényező lehet a valódi városi polgári tudat helyreállításában (a frázis-

szintű HNF-öntudat helyett) a város történelmi értékeinek ismertetése iskolában,
publikációkban, sajtóban, ami visszahat a műemlékek közmegbecsülésére is.

3. A „védendő” műemlék épületek körét annak idején 1950–52-ben, majd 1957-
ben szűken és felületesen – csak a külső képük alapján – határozták meg, ami sok
„értéktelen”, „rossz állagú”, valójában számos rejtett értékkel bíró épület megsem-
misítéséhez járult hozzá.

Ezért az [olvashatatlan szó] műemlékjegyzék felülvizsgálandó. Kiegészítendő a
készülő műemléki topográfiák anyagával. A vizsgálatnak ki kell terjednie a még
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megmaradt régi épületek belsőire, építéstörténetére is. (Védettségi kategorizálás
nem szükséges: a történelmi, művészeti értékkel bíró épület mindenképpen fenntar-
tandó, másfelől szakszerű beavatkozást bármilyen nagy értékű épület korszerűsítése
esetében sem lehet kizárni.)

Ki kell végre jelölni az ismert régészeti lelőhelyek (pl. kolostorromok) védett
területeit, s az anyagi lehetőségek javulásával sort kell keríteni azok föltárására,
konzerválására.

Külön gyűjtést kívánatos szervezni az elpusztult, lebontott épületek, utcák doku-
mentumaiból, pótolva a jogszabályban eddig is előírt „beruházói” (városi) kötele-
zettséget.
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