
2014. március
5. évfolyam 3. szám



7

A HerMan (Heritage Managemenet) pro-
jekt a kulturális örökség életben tartásának 
módszereit kutatja. Ennek a nemzetközi 
programnak része a holland mintára tavaly 
Magyarországon, Egerben is elindított Mo-
numentenwacht, azaz Műemlékőr mód-
szer, amely kifejezetten az épített örökség 
megóvását segítheti elő.

– Maga a technika arról szól, hogy folya-
matos és tervszerű karbantartása, illetve fe-
lülvizsgálata történjen meg az adott műem-
lék épületeknek. Ne várjuk meg azt, amíg 
ezek olyan állapotba kerülnek, hogy a felújí-
tásuk tetemes összeget igényeljen. Ez nem 
csak a beruházókat, hanem a felhasználókat 
is elriasztja az ilyen épületektől – avatott be 
a részletekbe Rátkai Attila, főépítész.

A nemzetközi kísérleti programban ma-
gyar részről a műemlékekben igen gazdag 
Egerre esett a választás. 

– A városban különböző szempontok 
szerint választottunk ki épületeket, így 
például más a tulajdonosi szerkezet és a 
műemlékek nagysága, valamint használati 
módja. Ilyen épület a városi tulajdonban 
levő Kis Zsinagóga, vagy éppen a haszná-
laton kívüli Gyertyás Borok Háza. A Dobó 
utcából három magán-, és önkormány-
zati tulajdonú ház került be a programba. 
Egerben különleges helyet foglalnak el a 
pincék. Ezek közül többet is kiválasztottunk 
a Verőszalából. Ezzel szemben a Minorita 
templom egyházi tulajdon. A műemlékvé-
delmi hatóság jelezte, hogy a Hatvani te-
mető kápolnáját és az ott lévő két keresztet 

Monumentenwacht – Műemlékőr
Kiválasztották azokat az egri épületeket, illetve építményeket, amelyeket bevonnak a Műemlékőr programba. A listán 
megtalálható többek között a Minorita templom, a Kis zsinagóga, több Dobó utcai ház és a Verőszalában levő pincék is.  

is tegyük ilyen vizsgálat tárgyává – sorolta 
a programba bevett műemlék épületeket, 
építményeket a főépítész.

Ebben a programban a Kis Zsinagóga 
kísérleti elemnek számít azzal, hogy ennek 
a teljes rekonstrukcióját igyekeznek meg-
valósítani, szemben a többivel, ahol csak 
állapotfelmérés készül. Erről az épületről 
– pincétől a padlásig – az előzetes felmé-
rést különböző diagnosztikai berendezések 
segítségével már elvégezték a műemlékőr 
szakemberek. Több oldalas jelentés készült 
a szerkezeti elemek állapotáról. 

– Ez a felmérés felhívta a figyelmet egy 
olyan alapozási hibára, aminek már belső 
jelei mutatkoznak az épületen és amit majd 
a felújítás során figyelembe kell venni. A 
másik véglet a Minorita templom. Nem-
rég újult meg a homlokzata. Kívülről úgy 
néz ki, minden rendben van. A felmérés 

viszont azt mutatja, hogy van mit csinálni. 
A műemlékőrök alpin-technikát is alkal-
mazva bejárták a templom tetejét, a padlást 
is. Nem egy helyen a bádogos szerkezet és a 
cserepezés hibáit fedezték fel. Ezek ma még 
nem okoznak problémát, de később egy 
esetleges beázás a templom pótolhatatlan 
freskóit károsíthatja. Ha időben, a tervszerű 
karbantartás előtt felhívjuk ezekre a döntés-
hozók, vagyis az önkormányzat, az egyház 
és a tulajdonosok figyelmét, akkor olcsóbb 
és tervezhetőbb a javítás – összegezte az ed-
digi tapasztalatokat Rátkai Attila.

A programnak ez a része, vagyis a mű-
emlékek vizsgálata, állapotfelmérése ápri-
lisra elkészül. A helyszíni vizsgálatok min-
denütt megtörténtek. Jelenleg a feldolgozás 
van folyamatban.

A projekt az Európai Unió és a Magyar 
Állam támogatásával valósul meg.


