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Megismerni, megőrizni, közkinccsé tenni. 
Balassa László kutatásai a veszprémi várban

SOMORJAY SÉLYSETTE

BALASSA LÁSZLÓ VESZPRÉMI pályafutása 1958-ban kezdődött a Veszp-
rém Megyei Tervező Vállalat szerkesztő-tervezőjeként. A cégnél töltött bő évti-
zed szakmai terméséből keveset őrzött meg a kortársak emlékezete,1 jóllehet ez az 
időszak alapozta meg azt a – nyugodtan mondhatjuk – óriási életművet, amelynek 
tudományos alapvetése feljegyzések, rajzok, fotók és kéziratok formájában tizen-
két levéltári dobozban áll rendelkezésére mindazoknak, akik Veszprém település-
történetével kívánnak foglalkozni.2 Az ekkor még csak a húszas évei végén járó 
fiatal mérnök, akire szaktársai úgy emlékeztek vissza, mint aki „a terem sarká-
ban ülve csendben dolgozik, és kulacsából vizet iszik”3 – csendben és „észrevétle-
nül” –, Veszprém történeti épületállományának páratlan ismerőjévé nőtte ki magát. 
Ebben közrejátszott, hogy munkájával járt a tatarozások építészeti előkészítése, 
amely sok tervező számára nemszeretem, érdektelen feladat volt, mivel nem sok 
lehetőséget nyújtott a kreatív megnyilvánulásra. Balassa azonban érdeklődéssel 
fordult a régi épületek felé. „Alig hihető – írja visszaemlékezéseiben –, de akko-
riban az (államosított, ún. IKV) lakóházak fölújításához is tervet kellett készíteni, 
amit én a fölméréssel együtt szívesen végeztem. Ebben persze nem sokan akartak 
konkurálni velem, így nagyon sok pápai, sümegi, sőt keszthelyi és sok veszprémi 
lakóház fölmérését készítettem, a házak külső és belső részleteit megismertem.”4  

 1 ZALAVÁRI 2019. 139.
 2 Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. XIV. 129. Dr. Balassa László műemléki 

mérnök (Veszprém) iratai (1900–2012).
 3 ZALAVÁRI i.m. 
 4 BALASSA Visszaemlékezések. Köszönetet szeretnék mondani Balassa László özvegyének kész-

séges és szíves segítségnyújtásáért, életrajzi adatok és e visszaemlékezések megosztásáért, illetve 
a közléshez való hozzájárulásáért. A továbbiakban, ha másként nem jelzem, a Balassa idézetek e 
Visszaemlékezésekből származnak. – Némi magyarázatot igényel Balassa „alig hihető” kitétele. 
Amikor visszaemlékezéseit írta az építésigazgatás átalakítása javában folyt, szűkült az engedé-
lyezéshez kötött beavatkozások köre, következésképpen csökkent az építészeti terven alapuló 
átalakítások száma. Balassa, mint a történeti épületek és városrészek rehabilitációjának igazi szak-
értője, tisztában volt vele, hogy ez potenciálisan milyen információ- és szubsztanciális veszteséget 
okoz. Innen a „nosztalgikus” összevetés az IKV [Ingatlan Kezelő Vállat] korszakkal. 
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A történeti épületállománynak ez az autopszián alapuló nagyon mélyreható ismerete 
képezte a gerincét Balassa kutatói munkásságának, valamint az alapját a későbbi pá-
lyaszakaszok hivatali teendőinek előbb az építésigazgatásban, később pedig annak 
speciális területeként a műemlékvédelemben.

A veszprémi Vár épületeivel is, amelyek kutatásainak legjelentősebb részét te-
szik ki minden bizonnyal ebben a korai időszakban kezdett foglalkozni. Eredménye-
inek első összefoglalása a műemléki szakmérnöki képzést lezáró dolgozata, amely 
A veszprémi vár kutatási és fejlesztési javaslata címet viseli és 1982-ben készült.5 A 
dolgozatban a Tűztoronytól indulva a Vár utca valamennyi épületét ismerteti a szak-
irodalomból ismert történeti adatokkal, az alaprajz elemzéséből levonható következ-
tetésekkel és a történeti adatoknak, valamint a helyszíni megfigyelések összevetéséből 
megalkotott építéstörténettel. A jegyzetanyagból kitűnik, hogy e topográfiai felvétel 
összegzi nem csak az addigi szakirodalmi adatokat, hanem publikálatlan régészeti 
és műemlékvédelmi adattári információkat is közöl, a megállapítások jelentős ré-
sze pedig saját megfigyelés. Minden esetben megnevezi azokat a nyitott kérdéseket, 
amelyeket a továbbiakban majd fal- vagy régészeti kutatással kell megválaszolni. 
Hogy megfigyelései mennyire helytállóak voltak, arra jó példa a Dubniczay-ház, 
amelynek esetében az udvari szárnyak beépítésére vonatkozó kormeghatározásait 
a későbbi falkutatás jórészt igazolta.6 A házak részletes topográfiai felvételén túl a 
terület átfogó fejlesztési javaslatát is megfogalmazza, így Balassa szakmérnöki dol-
gozata nemcsak várbeli kutatói megfigyeléseinek összegzése, hanem műemlékvédel-
mi módszerének leírása is. A korábbi műemlékvédelmi vizsgálatok7 kritikus pontját 
abban látja,  hogy miközben deklarálják a fenntartás szükségességét, nem adnak ja-
vaslatot a hasznosításra. Balassa ezzel szemben komplex módszert javasol, amely 
abban áll, hogy az adottságokat építészettörténeti-történeti szemlélettel elemzi, az 
elemzés eredményét összeveti a nem történeti vonatkozású „külső kívánalmakkal”, 
és az így felmerülő valamennyi kérdésre „műszaki-városrendezési (-esztétikai) mód-
szerekkel” fogalmazza meg a választ.8 

Kitűnik ebből, hogy Balassánál a kutatás beágyazódik a műemlékvédelem egé-
szébe. Munkásságával kapcsolatban nem beszélhetünk külön kutatásról, helyreál-
lításról, vagy igazgatásról. Személye és tevékenysége tulajdonképpen önmagában 
leírja és példázza a helyes és hatékony műemlékvédelem struktúráját, amely a mű-
emlékvédelmi gondolat megjelenésével együtt kialakult három pillérre épül: az 
értékek feltárására (műemléki inventarizáció), megőrzésére (gyakorlati műemlék-
védelem) és közzétételére. Kezdő szakemberként a veszprémi Vár műemlékeinek 

 5 BALASSA 1982. Az általam használt példány Balassa Lászlóné tulajdona. 
 6 G. LÁSZAY 2007.
 7 VÁKÁR 1950., KOROMPAY 1957. 
 8 BALASSA 1982., 2.
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egy részét alaposan megismerhette, de szakdolgozatában kifejtett módszertanának 
kidolgozására és gyakorlatba ültetésére akkor nyílt módja, amikor a tervezőintézetet 
elhagyva az építésigazgatáshoz került. A szakmérnöki diploma megszerzésekor már 
tíz éve dolgozott ezen a területen a veszprémi Városi Tanács VB. Műszaki Osztá-
lyán építészeti csoportvezetőként. A pozíció „nagyjából megfelelt a mostani városi 
főépítészségnek, a fő profilom a városrendezés és a műemlékvédelem volt” – írja 
visszaemlékezéseiben, amelyekben ismételten kitér arra, hogy a műemlékvédelem 
milyen fontos része volt feladatainak, s hogy e területen meglehetős önállóságot 
élvezett: „Kezdettől fogva a fő témám és tevékenységem a Tanácsnál a műemlékvé-
delem lett.” Közvetlen főnöke, Gubicza László9 „és általában a tanácsi főnökök is 
támogatták ez irányú tevékenységeimet, s ebben produkáltam – azt hiszem – mara-
dandó eredményeket.” 

Új munkakörében már egészen más léptékben foglalkozott a Várral. Az évtize-
des feltáró munka során regisztrált értékek megőrzésére most, pozíciójánál fogva új 
perspektívából nézett. „Amikor behatóbban ismerkedtem Veszprém adottságaival, 
elszörnyedve tudtam meg, hogy a Várban (mely már akkor is egészében műemléki 
védettség alatt állt) 106 lakás van, nagy többségében ötletszerűen megosztott, »kom-
fort nélküli« egységekbe zsúfolt, a társadalom peremén élő lakossággal.”10 Bár re-
konstrukciós elképzelések készületek a Várra11 eleinte csak karbantartásra volt pénz. 
Balassa célja azonban az volt, hogy az épületek értéküknek megfelelő használatba 
kerüljenek. Az, hogy a műemlékekben elhelyezett funkció nem lehet méltatlan az 
épülethez, ma már műemlékvédelmi közhely.12 A pályakezdő Balassa idejében azon-
ban még koránt sem volt így. Tervezőintézeti korszakából a lovászpatonai kastély-
lyal kapcsolatban jegyzi meg, hogy „a kastélyt akkor már iskola céljára próbálták 
használni, a helyreállítás mellett az is tervezési cél volt, hogy az épület iskolaként is 

  9 Gubicza László a Városi Tanács műszaki osztályának vezetője hívta el Balassát a tervezőinté-
zettől, hogy mellette az építészeti csoportot vezesse. Amikor Gubiczát Balatonfüredre helyezték 
tanácselnök helyettesnek, felajánlotta Balassának, hogy legyen az utóda, de ő nem vállalta. Visz-
szaemlékezéseiben Balassa többször is említi, hogy Gubiczának nagy része volt abban, hogy ő 
a műemlékvédelem terén szót kapott. „Gubicza érdeme, hogy a műemlékvédelembe tevőleg is 
belekerültem: elég sok műemlékes megbeszélésre, konferenciára jött meghívó, azokat G. Laci 
többnyire rám szignálta és én többnyire részt is vettem ezeken, az útköltséget, részvételi díjat 
(többnyire beleértve a szállást és étkezést) a város fizette.”

10 Balassa úgy tudta, hogy az 1970-es évek elejére kialakult bérlői struktúra úgy jött létre, „hogy az 
államosításkor elvett egyházi épületekbe többnyire vállalati irodákat és az akkor induló egyetem 
számára diákszállókat költöztettek. 1956 után azonban jobbnak látták az egyetemistákat távo-
labb helyezni a központtól, s a vári házakba akkor költöztették a lumpeneket, s közbe-közbe né-
hány »jobb« veszprémi családot, akiknek házait másutt elvették.” 

11 Városépítési Tervező Intézet IV. Iroda, Dragonits Tamás, Sedlmayerné Beck Zsuzsa
12 Először kimondta az 1997. évi LIV. törvény a műemlékvédelemről (preambulum, 10.§ (1), 14.§ 

(1), 13.§ (1), 59.§ (1).
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használható legyen. És – de ez akkor többnyire az én egyéni ambícióm volt –, hogy 
valami a kastélyjellegből is megmaradjon.” A várnegyedben e tekintetben a változás 
szelét a Megyei Levéltár várba telepítése hozta meg. Az ehhez szükséges tíz lakás 
felszabadítását a piarista rendházban a megye finanszírozta, a levéltár megjelenésével 
pedig elindult az a folyamat, amely során a cél a várbeli lakások felszámolása és kul-
turális, vagy turisztikai intézmények betelepítése volt. Szakmérnöki dolgozata alapján 
úgy látszik, hogy Balassa ezzel az elképzeléssel, amelyet ma már talán vitathatónak 
találunk, egyetértett. Ma úgy véljük, hogy az eredeti funkció rehabilitációját nem csak 
az egyes épület, hanem egy-egy városrész esetében is érdemes előnyben részesíteni. 
Az egyházi karakter visszaállítása a Várban abban az időszakban azonban fel sem 
merülhetett, és az épületek kulturális célú átalakítása akár végleges (jó) megoldás-
nak tűnhetett. Más vonatkozásban maga Balassa említi, hogy „a »népi demokrácia« 
olyan szilárdan hirdette megváltoztathatatlanságát, véglegességét, hogy talán senki 
nem remélte, megváltozik a »rendszer« valaha, és a kolostor újra kolostor lehet.” 
Az elkövetkező időszakban mindenesetre Balassa felkészültsége és a Vár épületeinek 
alapos ismerete közrejátszott a megoldásokban. 

Az első olyan várbeli konverzió, amelyben Balassának meghatározó szerepe 
volt, a Dravecz-ház13 MTA székházzá alakítása volt. Akkor is, mint oly gyakran a 
műemlékvédelem történetében sok múlott a szakmai személyzet tájékozottságán 
és anyagismeretén. Balassa hallomásból tudott arról, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia reprezentatív épületet keres regionális bizottsága számára. Szerencsére, 
mert a hivatalos megkeresést követően „Sietni kellett, majdnem hogy találomra a 
Dravecz-házat gondoltam ki a javaslatadásra. 11 lakás volt akkor benne, s az utcai 
szárny pincéjében vállalati iratokat tároltak. Végigjártam a házat (a lakók egymás 
ellen tartott kutyái majd letépték a nadrágomat), sebtiben nagyjából fölmértem, vala-
milyen vázlatot készítettem, s jelentettem Bodogánnak,14 hogy hány helyiség, mennyi 
négyzetméter áll rendelkezésre. »Erdeigruz«15 elvtárs jött, megnézte a Dravecz-házat 
(nem én mutattam be persze), elnyerte tetszését, s az IKV utasítást kapott a ház ki-
ürítésére.” Az épület helyreállítás előtti kutatása ekkor még nem jött szóba, jóllehet 
a tervezés műemléki kezekben volt.16 Balassa saját bevallása szerint számára is „az 
volt a fő, hogy az épület megszabaduljon a »méltatlan használattól«, s többé-kevésbé 
megmaradjon az eredeti jellege.” A műemlékvédelemmel kapcsolatos módszertani 
álláspontja jórészt a tanácsi munkakörben szerzett gyakorlati tapasztalat során kris-
tályosodott ki. A két nagy műemlékvédelemmel kapcsolatos feladat, a Vár épületei-

13 Vár u. 37. Műemléki törzsszám 4727. (a műemléki nyilvántartásban Dravetz írásmóddal).
14  Bodogán János ebben az időben a Városi Tanács elnöke.
15  Erdei-Grúz Tibor, az MTA akkori elnöke.
16  Városépítési Tudományos és Tervező Intézet, Dragonits Tamás.
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nek terveztetése és a történeti városközpont rekonstrukciója17 rengeteg egyeztetéssel 
járt, amelyek „kapcsán nagyon sok személyi kapcsolatra tettem szert.” – írja – Visz-
szanézve azt hiszem, nem is voltam igazán tudatában Veszprém valóságos történeti, 
művészeti értékeinek, csak csináltam. A külső partnerek pedig azt értékelték, hogy 
végre valaki csinál valamit Veszprémben is.” Évtizednyi tapasztalattal a háta mögött 
már pontos műemlékvédelmi kritikát fogalmaz meg a Dravecz-ház helyreállításá-
val kapcsolatban, amiből az is kirajzolódik, hogy a gyakorlati műemlékvédelemben 
tevékeny Balassa hogyan látta a kutatás szerepét a helyreállításokban. Amennyiben 
a telektörténeti adatok alapján feltételezhető, valamint a későbbi radikális átépíté-
sek ellenére szemmel még mindig megfigyelhető építéstörténeti korszakokat, illet-
ve az épületnek a környezetéhez, mindenek előtt a várfalhoz fűződő kapcsolatát, 
falkutatással tisztázták volna – a tudományos ismeretek örvendetes gyarapodásán 
túl –, az „értelemszerűbb szerkezeti és kapcsolati megoldásokat eredményezetett 
volna” a helyreállítás során.18 Azaz a történeti épületek19 helyreállítását megelőző 
tudományos kutatás (forráskutatásnak és helyszíni kutatásnak együttesen) a terve-
zési program számára nem akadály, hanem éppen ellenkezőleg, a jó megoldások 
megtalálásának feltétele. A félbemaradt régészeti kutatás miatt nem volt lehetséges 
az építészeti-esztétikai szempontból kedvező terepszint süllyesztés az udvaron, és 
nem sikerült optimálisan megoldani a csapadékvíz elvezetését sem. Végül felhozza 
azt a nagyon gyakori problémát, amely abból fakad, hogy nem optimális, hanem ma-
ximális építészeti programot kényszerítenek egy épületbe, amely – régi épületekről 
beszélünk – így elveszti szerkezeti és esztétikai hitelességét. Ez az utóbbi szempont 
csak áttételesen kapcsolódik a kutatás kérdéséhez, de nem független attól. A megelő-
ző kutatás tisztázza az épületek története során létrejött bővítéseket és átalakításokat, 
és ebből kirajzolódik az az optimális alaprajzi struktúra, amely még egyensúlyban 
van az épület karakterével, és képes kiemelni értékeit. Ez keretet – és kétségtelenül 
– korlátot szab az építészeti programnak, amelyet nem lehet átlépni az épület törté-
neti (műemléki) értékének sérelme nélkül. Balassának a történeti szubsztancia iránti 

17 A városi tanács építészeti csoportvezetőjeként minden városfejlesztési feladat Balassához tar-
tozott. A Várnegyed rehabilitációjának tervezésével párhuzamosan más műemlékvédelmi 
szempontból érintett területi fejlesztések is napirenden voltak. Zajlott a Kossuth Lajos utcai új 
kereskedelmi központ kiépítése, és a Cserhát bontása. A műemlékvédelmi trendekben tájékozott 
Balassa ismerte az ebben az időben a magyar műemlékvédelem fókuszában lévő történeti város-
központ rehabilitációs eredményeket, és azon volt, hogy a Kossuth Lajos utca még álló történeti 
beépítését megmentse. Berei Ferenc városi tanácselnök támogatását megnyerve, sikerült a terve-
zést új irányba terelnie. 

18 BALASSA 1982. 70.
19 Balassa álláspontja a történeti épületekre általában értendő, nem szükséges a műemlékekre kor-

látozni. A különbség mindössze annyi, hogy a történeti épületek törvény hatályával védett körére 
(műemlékek) nézve ennek a kutatásnak az elvégzése kötelező.
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érzékenységére vall, hogy kritikai észrevételeit kiterjeszti az épület belsőépítészeti 
elemeire, sőt a berendezésre is. 

Mindebből az a benyomás támadhat, hogy Balassa számára a műemléki kutatás je-
lentősége az eredmények gyakorlati hasznosíthatóságában rejlett. Valóban, ez az érem 
egyik oldaldala. A másik oldal azonban az anyag, a Vár, a várhegy geológiája,20 az 
egyes házak története, a történelmi korok egymásra rétegződött építészeti hagyatéka 
iránti nem lankadó érdeklődés. Az erre vonatkozó szakirodalmat kimerítően ismerte és 
használta, a történeti kutatások vonatkozásában – kezdetben mindenképpen – elsősor-
ban ezekre támaszkodott. Az ő elsődleges forrásanyaga a „helyszín” maradt mindvégig. 
Ismereteinek gyarapítására a rehabilitáció során a kivitelezések, ásatások teremtettek 
alkalmat. Minden fizikai beavatkozást figyelemmel kísért, rendszeresen jelen volt a 
helyszíneken. Megfigyelései, amelyek jórészt publikálatlanok az utókor számára, ma 
már forrásértékkel bírnak. Történeti érdeklődése tette lehetővé szoros munkakapcso-
latát Kralovánszky Alánnal, aki tizenkét éven át végzett régészeti kutatásokat és fal-
kutatásokat a Vár nem egyszer legjelentősebb műemlékein.21 Ezeknek a munkáknak 
Balassa szemtanúja volt. Visszaemlékezése szerint az ásató régész szívesen magyaráz-
ta el feltárási eredményeit. Kralovánszkytól azonban nem csak a régészeti metszetfalak 
és árkok értelmezésében nyert eligazítást, ő buzdította a műemléki szakmérnöki diplo-
ma megszerzésére is. „Jellemző volt Alánra, hogy akiket tudott, igyekezett befolyásolni 
szakmai »továbbtanulásra« – írja visszaemlékezéseiben. A »szakmérnökit« én nagyon 
élveztem, a tartalmát és a társaságot egyformán, utóbbiba beleértve az előadók javát 
is. Tulajdonképpen a kialakult érdeklődésemhez teljességgel passzolt a tanfolyam, alig 
volt olyan téma, ami az addigi tájékozódásomhoz ne igazodott volna, vagy a továbbiak-
ban ne vettem volna hasznát. De alighanem kifogtuk az előadók javát is.”22 

Balassa tehát a gyakorlati műemlékvédelem területén dolgozva tapasztalati ala-
pon, a műemléki szakmérnöki képzésben pedig a magyar műemlékvédelem 1957-es 
újjászervezésének23 vezéregyéniségeit hallgatva sajátította el a szakma gyakorlati és 

20 Különös figyelmet szentelt a várhegy sziklaformációink, törésvonalaknak és omlásrétegeknek. 
A korlátozott vizsgálati pontokon tett saját megfigyeléseit a történeti topográfia pontosítására és 
a várfalak, illetve teraszok statikai állapotával összefüggő műszaki kérdések megválaszolásában 
hasznosította. BALASSA 1982. 10–11.

21 Várbeli munkáinak rövid felsorolásával S. LACKOVITS 1994. 94.
22 Gerő Lászlót, Entz Gézát, Levárdy Ferencet említi név szerint. Valamennyien a XX. századi 

magyar műemlékvédelem történetének kiemelkedő személyiségei. Lásd 23. jegyzet is.
23 Az 1881-ben felállított első műemlékvédelmi szervezetet, a Műemlékek Országos Bizottságát 

1949-ben az új államberendezkedés feloszlatta. 1957-ig, az Országos Műemléki Felügyelőség 
(OMF) felállításáig a műemlékügynek nem volt önálló szervezete. Az új építészeti vezető Gerő 
László, a tudományos vezető Entz Géza lett. Az intézmény profiljának meghatározásában, a műem-
lékvédelem gyakorlatát majd harminc évre meghatározó új módszertan kidolgozásában mindkettő-
jüknek meghatározó szerepe volt.
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elméleti alapjait. Volt azonban egy nem elsajátítható adottsága: a történeti és műszaki 
érdeklődés, amely hozzáértéssel párosulva jelöli ki helyét a magyar műemlékvédelem 
tudós mérnökei, az olyan filológiailag is képzett személyiségek között, mint amilyen 
Détshy Mihály, vagy Koppány Tibor24 voltak. Mindig mérnök maradt, „régi vágású 
mérnökember”,25 pontos és kulturált. Ezért is értette személyes érdeklődésén túlme-
nően, a tudományos munka jelentőségét a műemlékvédelemben, s tudta elősegíteni 
annak érvényesülését – ha kellett személyes jelenléttel és dokumentálással, ha arra volt 
szükség tanácsi emberként a régészeti feltárások technikai feltételeinek biztosításával. 
Eközben Balassa személyes tapasztalatává vált, hogy elmélet és gyakorlat miként áll 
folytonos kölcsönhatásban a műemlékvédelemben. Új információkat a gyakorlati mű-
emlékvédelem során szerez a tudomány. Ezért biztosítani kell, hogy az új információk 
feltáruljanak, illetve észrevétlenül el ne pusztuljanak. Erre szolgál a falkutatás és a 
régészeti kutatás. Másrészt azonban az új információkat fel kell dolgozni, értelmezni 
kell, így válnak a gyakorlati műemlékvédelem számára hasznosítható anyaggá: a gya-
rapodó tudás révén előrelátóan lehet tervezni, kevesebb váratlan esemény veszélyezteti 
a tervek kivitelezését. Ez a folyamatos információáramlás az alapja a műemlékvédelmi 
szakma gyarapodásának és a műemlékvédelem minőségének.26 

Balassa építészeti osztályvezető-helyettesként értette a műemlékvédelmet, és így 
elő tudta segíteni, hogy a veszprémi Várban olyan rehabilitációs program induljon el, 
amelynek minőségét a műemlékvédelmi szempontok előtérbe helyezése garantálta.27 
Az időközben elkészült Szaléziánummal, Dubniczay-palotával a háttérben furcsán 
hathat, hogy a közmű alagutat említjük, mint ennek a minőségi műemlékvédelem-
nek a példáját. Egy terület rehabilitálásának feltétele a megfelelő műszaki állapotok 
megteremtése. Ez azonban az olyan sűrű történeti szövetben, mint a veszprémi Vár, 
óriási feladat, ha a műemlékvédelmi szempontokat a műszakiakkal egyenlő rangban 
kívánjuk kezelni. Balassa tisztában volt vele, hogy a megfelelően megválasztott mű-
szaki megoldás a műemlék értékét növeli, akkor is, ha maga a műszaki tartalom nem 
műemlékvédelmi tényező. „Végül is azt hiszem, ezzel a »közmű-rekonstrukcióval« 
sikerült a Vár műszaki értékét is növelni, de a végén a faltól-falig tartó kőburkolattal 
(a járdák megszüntetésével) a látványát is. Mára persze a szem megszokta, az enyém 
is, az utókor pedig nem is tudja, milyen küzdelembe került, s azt sem tudja, hogy a 

24 Détshy Mihály (1922–2007), klasszika-filológus, építész, műemlék felügyelő, 1957–1982 között 
az Országos Műemléki Felügyelőség munkatársa; Koppány Tibor (1928–2016) építész, építé-
szettörténész, 1959-től nyugdíjba vonulásáig az Országos Műemléki Felügyelőség munkatársa, 
1986-tól a Veszprém-megyei műemléki topográfia főszerkesztője. 

25 ZALAVÁRI 2019. 140.
26 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2011-es átszervezésével, majd 2012-es megszüntetésével 

az ezt biztosító intézményi keretek Magyarországon megszűntek.
27 Távozását követően keletkeztek konfliktusok e téren, amiről megemlékezik KISS 2011. 33–34.
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lába alatt egy egészen egyedi műszaki »létesítmény« látja el a várat energiával, stb. s 
viszi el a szennyet. De mivel nem látják, nem is tudhatják, hogy ez az egyik »életmű-
vem«”.28 

A közmű alagút műszaki bravúrja és a Kossuth-utcai tömbrehabilitáció politi-
kai bravúrja mintha árnyékot vetne Balassa kutatói munkásságára. Tény, hogy óri-
ási anyagismeretéhez képest kevés publikációja van. Ám az rajta kívül állt, hogy a 
Magyarország Műemléki Topográfiája sorozat29 Veszprém-megyei kötete, amelynek 
hosszú éveken keresztül szerző munkatársa volt, már nem jelent meg. A nagyto-
pográfiák módszere szerint a kötetbe felvett emlékekről teljes levéltári feldolgozáson 
alapuló monografikus cikkek készülnek. A műemlékek feldolgozásának ez a módja 
a XIX. századi műemléki inventarizáció idejére nyúlik vissza, de Magyarországon 
csak nagyon későn, a XX. század derekán indult meg nagyobb intenzitással. Az 1980-
as években, nagyjából abban az időben, amikor a Veszprém megyei kötet munká-
latai elkezdődtek, fogalmazódtak meg (nemzetközi viszonylatban) az első szakmai 
kételyek a tekintetben, hogy járható út-e a nagytopográfiai programok fenntartása. 
Ennek egyik nyilvánvaló oka az volt, hogy a műemlékek körébe a historizmus és a 
modern kor emlékei is bekerültek, a műemlék fogalma ezzel kitágult és a potenciális 
műemlékek száma radikálisan megugrott. Megjelentek olyan műemlékfajták, mint 
például a munkás kolóniák, amelyek felvételére más új, alkalmas módszert kellett 
találni. Másrészt a gyakorlati műemlékvédelem folyamatos időzavarban volt, hiszen 
az értékfeltárás a nagytopográfiai módszerrel nem tudott lépést tartani a látókörbe 
került új értékek felvételének igényével. Szakmailag ugyan senki nem vitatta, hogy a 
műemlékállomány feldolgozásának ideális módja a teljes forrásfeltárással összekötött 
terepmunka, ám a nagytopográfiai kötetek megjelentetése az 1990-es évek második 
felében már nem volt napirenden. Veszprém megyében azonban ekkorra Koppány Ti-
bor irányítása mellett már igen sok emlék feldolgozásra került, a tereplejárás, épület-
leírás és fényképezés elkészült. Ezzel párhuzamosan ott, ahol erre a munkára hajlandó 
személyek is voltak, a levéltári forrásfeltárás is megtörtént.30 Balassa László ebbe a 

28 Az idézet így folytatódik: „…a másik a ‚Kossuth utcai rekonstrukció’ a sétáló utcával és a bevásár-
ló-átjáró udvarokkal, de ezt Ruttkay Gyula művének tartják, aki rábeszélésemre, eléggé fanyalogva 
vállalta a tervezését.” Saját szerepének említése nélkül ismerteti a közműalagút műszaki megoldá-
sát BALASSA 2018. Balassának a közműalagútban játszott szerepét KISS 2011. nem említi.

29 A magyarországi ún. nagytopográfia előbb Gerevich Tibor, majd Dercsényi Dezső főszerkeszté-
sében jelent meg 1949-től. Utolsó két kötete, amely Szabolcs-Szatmár megye műemlékeit tartal-
mazta 1986–1987-ben látott napvilágot Entz Géza szerkesztésében. 

30 Ez volt az eset Veszprémben, ahol az egyházi levéltárak anyagát a gyűjtemény olyan kiváló isme-
rői dolgozták fel, mint Horváth József (1909–1985), a veszprémi püspöki és káptalani könyvtár 
igazgatója; Dr. Körmendy József (1911–2007), 1974-től a veszprémi káptalani és püspöki levéltár 
igazgatója; Rajczy Pál (1926–2004), 1997-től az érseki- és főkáptalani levéltár igazgatója. A nem 
katolikus felekezeti levéltárak és a megyei levéltár anyaga is ugyanakkor feldolgozatlan maradt.



18

VESZPRÉMI SZEMLE 2020/2

munkába tudott bekapcsolódni, a maga óriási terepismeretével. A tanácsi, majd 1992-
től műemlékvédelmi hatósági munkája kapcsán tett megfigyelései mind beépültek a 
topográfia kézirataiba. A feltárt levéltári forrásanyag is rendelkezésére állt, így az ál-
tala az 1980-as, 1990-es években elkészített szócikkek az adott dátumig teljes körű 
ismertetést nyújtanak az épületekről. Ezek a kéziratok ma is a napi műemlékvédelmi 
szakértői munka elengedhetetlen forrásanyagát képezik. Napi tapasztalat, hogy szá-
mos olyan információt rejtenek, amelynek máshol már nincs nyoma, példaként em-
lítve a Vár u. 21. számú épületet, amelynek nyugati homlokzata előtt az 1970-es évek 
során engedélynélküli munkák folytak – aminek így természetesen nincs dokumentált 
nyoma. Balassa azonban látta és feljegyezte a változtatásokat. Előfordul, hogy precíz 
épületleírásai változtatás nélkül részét képezik újabb tudományos dokumentációknak, 
mint történt a püspöki palota esetében még 2014-ben is. Ugyan ennél az épületnél 
építéstörténeti forrásértéke van azoknak a megfigyeléseknek, amelyeket a palota ko-
rábbi felújítása során jegyzett fel, s az Acsády Ádám féle építkezésekre utalnak; az 
alaprajzzal összevetve egy XVIII. század végi összeírást, javaslatot tesz a palota szá-
zadvégi alaprajzának rekonstrukciójára. Kéziratai kapcsán szót kell még ejteni Balas-
sa és Koppány munkakapcsolatáról. Hasonló alapvégzettségük, sok tekintetben rokon 
habitusuk, de mindenekelőtt Veszprém megye történetének és emlékeinek igen alapos 
ismerete gyümölcsöző platformot jelentett számukra.31 Tapasztalataikat és megfigye-
léseiket értő módon tudták megosztani egymással, a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal topográfiai szobájában, nem sietős beszélgetéseik alkalmával. Mindaz, ami ezek 
során kiérlelődött, beépült a kéziratokba. 

Balassa topográfiai munkássága – dacára annak, hogy szövegei kéziratban marad-
tak – kutatói és műemlékvédelmi (amennyiben ez egyáltalában elválasztható egymás-
tól nála) munkássága koronáját jelentik. Korábban már volt szó a műemlékvédelem 
három pilléréről. A harmadik, az eredmények közzététele teljesül Balassa esetében a 
topográfiai szócikkekkel. A közzétételnek két aspektusa van: egyrészt a figyelemfel-
keltést, a társadalom régi épületek iránti érzékenységét is szolgálja. Másrészt azonban 
a tudományos élet számára kell a tapasztalt jelenségeket értelmezni. Balassa – talán 
szerénységénél fogva is – látszólag mintha inkább a nagyközönség szolgálatát tekin-
tette volna feladatának. Jellemző, hogy a veszprémi várnegyedről rengeteg egyedi 
megfigyelésen alapuló tudását egy népszerű füzetben tette közkinccsé,32 pedig a mun-
kát egyáltalán nem tartotta jelentéktelennek.33 A tudományos közzététel a topográfia 

31 BALASSA 1998.
32 BALASSA 1987.
33 „Érihez fűződik egyik kisebb, de fontos munkám, a Veszprémi várnegyed című, a Tájak, Korok 

Múzeumok sorozatban megjelent füzet.” Éri István (1929–2009) régész, muzeológus, a Veszprém 
Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatójaként Balassa szakmai partnere, a Tájak-Korok-Múzeu-
mok sorozat elindítója.
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megjelenésével a legmagasabb szinten teljesülhetett volna. A kéziratok azonban meg-
vannak, kutathatók és megkerülhetetlenek, akár újabb topográfiai kutatásokról legyen 
szó (bármilyen címke alatt is),34 akár valamely eseti műemlékvédelmi kérdésről; 
forrásértékük elévülhetetlen, mert több évtizedes műemlékvédelmi kutatómunka és 
megfigyelés lenyomatai. 

FELHASZNÁLT IRODALOM

BALASSA László (1982): A veszprémi vár műemléki kutatási és felhasználási javaslata. Műemléki 
szakmérnöki dolgozat. Kézirat. MNL Veszprém Megyei Levéltára. Dr. Balassa László műem-
léki mérnök iratai. 6. doboz. Ltsz. 16., illetve Balassa Lászlóné tulajdonában.

BALASSA László (1983): Történelmi épületek és együttesek rekonstrukciójának néhány kérdése 
– veszprémi példákon. Doktori értekezés. Kézirat. MNL Veszprém Megyei Levéltára. Dr. Ba-
lassa László műemléki mérnök iratai. 6. doboz. Ltsz. 18. 

BALASSA László (é.n.): Tervező irodai tevékenység; Az 1970-es, 80-as évek. Részletek Balassa 
László visszaemlékezéseiből. Kézirat. Balassa Lászlóné tulajdonában.

BALASSA László (1987): Veszprém, Várnegyed. (Tájak–Korok–Múzeumok kiskönyvtára, 300.) 
Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, Budapest. 

BALASSA László (1988): Koppány Tibor és Veszprém megye. BARDOLY István, LÁSZLÓ Csaba 
(szerk.): Koppány Tibor Hetvenedik Születésnapjára. Művészettörténet – műemlékvédelem 10. 
Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest, 13–16.

BALASSA László (2018): A veszprémi várbeli közműalagút. Veszprémi Szemle 2018/2. 64–65.
JANKOVICS Norbert (2015): Az országos középtopográfiai program újabb lépései. Veszprémi 

Szemle, 2015/2. 114–117.
KISS Tamás: Komplex rekonstrukció a Veszprémi Várnegyed megmentésére. Veszprémi Szemle 

2011/4. 19–40.
KOROMPAY György (1957): Veszprém. Budapest.
G. LÁSZAY Judit (2007): A Veszprémi Dubniczay-ház (Vár u. 29.) műemléki kutatása és annak 

hatása az épület újjászületésére. Műemlékvédelem, 2007/2. 94–106.
S. LACZKOVITS Emőke (1994): Dr. Kralovánszky Alán régész emlékezete. Veszprémi Szemle 3. 

1994/2-3. 19–40.
VÁKÁR Tibor (1950): Veszprém városképi és műemléki vizsgálata. Sokszorosított. Budapest. 
ZALAVÁRI István (2019): Nekrológ helyett Kollektív megemlékezés dr. Balassa Lászlóról. Veszp-

rémi Szemle 2019/1. 139–144.

34  JANKOVICH 2015.


