
Sümeg, Ramasetter-ház helyreállítása és hasznosítása 

 

A ferences és a plébániatemplom összekötő főutca mentén álló épület mai formájában egy XIX. 
századi jellegzetes földszintes kisvárosi polgárház, mely korábbi épületrészeket is magában 
foglal. 

A legutóbbi évtizedek kihasználatlansága révén az épület mind környezetéhez, mind 
jelentőségéhez mérten méltatlan állapotba süllyedt. Az épület revitalizációjához az anyagi 
alapot példa értékű módon a város önkormányzatának képviselőtestülete teremtette meg azzal, 
hogy éveken keresztül felajánlották tiszteletdíjukat az épület megmentésére. Az így 
rendelkezésre álló összeget pályázati forrásokkal kiegészítve, összefogva a város vállalkozóival 
és muzeológusaival vált lehetővé a város híres szülöttje, a sümegi oktatás megteremtője, az 
egykori polgármester, Ramassetter Vince szülőházának a megújítása. 

Az éveken át tartó előkészítés és kivitelezés során a művészettörténeti és restaurátori kutatás 
számos értéket tárt fel. Az utólagos hozzátoldások elbontásával helyreállt az épület tömege, az 
alaprajzi változtatások követték az épület eredeti térrendszerét. Az épületszerkezetek közül 
restaurálásra kerültek az utcai homlokzat értékes ablakai és bejárati kapuja. A felújítás során 
számos, az épület gazdag történetére utaló fragmentum került bemutatásra: a folyosón 
üvegpadló alatt látható az eredeti padlóburkolat, a megtalált töredékes formában restaurálták a 
boltozatos szobák falfestéseit és a kályhák folyosóra nyíló fűtőnyílásait.  

A felújítás során a műemléki értékek hiteles megőrzését szem előtt tartó „konzerválni és nem 
rekonstruálni” szemléletet követték, ezáltal egy polgárház gazdag, sokrétegű története 
bontakozik ki a látogató előtt. Ramassetter Vince kékfestő családból származott, iskolákat is 
alapító polgármestersége mellett sikeres szőlősgazdává és borkereskedővé is vált; az épület 
kiállításain ezt a történetet is megismerhetik a látogatók. A ház egyúttal a városba látogatók 
tájékoztató központjaként is működik, amely felhíja a figyelmet a környék látnivalóira és 
szálláshelyeire.  
 
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága ICOMOS-díjjal tünteti ki a sümegi Ramasetter-
ház helyreállítását. A munkák a helyi szakemberek, vállalkozók és döntéshozók példás 
összefogásával történtek, és a méltóképpen restaurált épület fontos szerepet tölthet be a 
városba látogatók és helybéliek számára egyaránt.  
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