
Ropog a görög gazdaság gerince: kihallatszik az összes 
híradóból. Utoljára a hellének tavaly nyári, több felvonásos 
országos sztrájkja kapott ekkora médiafigyelmet, annyi kü-
lönbséggel, hogy azokban a híradásokban még felismerhető 
volt az emberi érzelmek jelenléte: Európa prolibb fele mérges 
volt, mert a görögök beleköptek a nyaralásukba. Most viszont 
szinte mindenki rezignáltan várja a zuhanás végét jelző 
placcsanást. Az embereknek megvan a maguk baja, és idén 
nem terveznek nyaralást.

Energikusabb fellépést csak az Unió és a Valutaalap öltö-
nyösei mutatnak: kézzel-lábbal tiltakoznak annak lehetősége 
ellen, hogy Görögország – elsőként – húz még egy vonalat az € 
szimbólumra, csak immár keresztbe: kiválik az euróövezetből. 
Most ne firtassuk annak lehetőségét, hogy ezt egyáltalán megen-
gednék-e számára – a helyzet kritikus voltáról elég egyértelműen 
szól az a londoni jelentés, amely egyes afrikai fejlődő gazdaságo-
kénál is gyengébb szintre süllyesztette a görögök besorolását. Ez 
magyarán azt jelenti, hogy a befektetői kockázat szempontjából 
az európai kultúra őshazája mára szinte egyenlővé vált egy olyan 
harmadik világbeli országgal, amelynek gazdasági mutatói nagy-
ban függnek attól, hogy lerázza-e a banánt a szél a fáról. A tetemre 
hívás a Standard & Poor’s-tól, a világ legnagyobb hitelminősítő 
csoportjától származik, ők pedig jók az ilyesmiben – mutogattak 
Romániára is, még a boldog békeidőkben, amikor nálunk boldog-
boldogtalan szaladt a bankba, hogy személyigazolvány ellenében 
fekete Hyundai dzsipet meg színes LG lapostévét vásároljon.

Aki nem gazdasági szakember, és nem a jegybank elnökének 

fényképével szokott elaludni, annak nehéz felfogni, hogyan kerül-
hettek a görögök ilyen spártai helyzetbe. Tudat alatt Európa még 
mindig idilli fényben látja Görögországot: ott egyvégtében szépen 
süt a nap, van Égei- meg Jón-tenger, abban halak és hajóácsolásra 
alkalmas kikötők laknak, a domboldalakban megterem az olajbo-
gyó, a narancs és dohány, a dombtetőkön a kecske, ott az a rengeteg 
mitológia és öreg kőizé is, amelyek előtt a turista levett kalappal fi-
zeti ki a tizenöt eurós belépti díjat.

Ne vegyék csúsztatásnak, de ez számomra kísértetiesen hason-
lít arra, amit Romániáról tanultam negyedikben: ez a világ leg-
frankóbb helye, mert van hegy, völgy, folyó, síkság, tenger és Duna-
delta, ahol a pelikán hallal a csőrében ingázik egész nap, terem a 
búza, csak úgy szívja az életerőt a föld alatti kőolajmezőkből, kőke-
mény az acélipar, és van ősi kultúra is – mondjuk a dákok valami-
vel kevesebb tudományos és filozófiai tézist fektettek le a görögöknél, 
de mitologikus tejködöt ők is hagytak maguk után.

Hogy miért nem távvezérelt a megfelelő pillanatban 
elektromosságot a Lehman-testvérekbe Zeusz, és miért hagy-
ta, hogy a gazdasági válság hazavágja a görögöket, az rejtély. 

Ennél nagyobb csuda már csak az, ha valaki összeveti az IMF 
által gazdasági mentőöv címén folyósított hiteleket a fuldokló 
országok listájával: tavaly Görögország kapta a legtöbb pénzt: 
30 milliárd eurót, amit az EU megfejelt további 80 milli-
árddal. Második a kisegítettek listáján Portugália, harmadik 
Írország 26, illetve 22,5 milliárdnyi IMF-pénzzel. Nem obs-
kúrus gondolatokat akarok elültetni, ezek a gazdaságok nem 
azért falcoltak, mert alájuk nyúlt a Világbank. Az ok-okozati 

sorrend fordított. De azt már csak a delphoi jósnő tudja, hogy ha 
az IMF-hiteles Görögország, Portugália és Írország megtérdelt, mi 
lesz Romániával – amely e tekintetben az európai lista ötödik he-
lyén áll 12,9 milliárd euróval.

Ha a görögök tényleg kirostálódnának az euróövezetből, átve-
hetnénk mi a helyüket: Emil Boc kormányfő néhány hete – más 
kontextusban – kijelentette, nem lát okot arra, hogy lemonda-
nának az euró 2015-ös bevezetéséről. Ha figyelmen kívül hagy-
juk, hogy a fiatal tagállamok kivétel nélkül vért pisilnek az euró 
bevezetése miatti áremelkedésektől, akkor igaza van. De hagyjuk 
a rossz prognózisokat – ne feledjük, Pandóra szelencéjéből a nyo-
morúság, a bú és a baj a Földre özönlött ugyan, de benne maradt 
a remény. Hétfőn a szenátus rábólintott arra a tervezetre, amely 
évi rendszerességű pszichológiai és pszichiátriai vizsgára kötelezné 
a honatyákat és a magas beosztású köztisztviselőket. Remélem, az 
alsóház elfogadja. 
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Könyvben mutatná be az 
épület történetét a Csíki Székely 
Múzeum, a korábban megjelent 
kiadványt az időközben feltárt 
ismeretekkel, kutatásokkal bő-
vítve. Az épület részletesebb be-
mutatására virtuális tárlatokat 
terveznek kisfilmek segítségével, 
illetve szobák, konyhák korhű 
bemutatásán keresztül hozzák 
testközelbe a vár letűnt korsza-
kait, azt is szemléltetve, hogyan 
élték itt mindennapjaikat több 
évszázaddal korábban a lakók.

hirdetés

Ütemterv szerint haladnaK a felúJítási munKálatoK

Elárulja titkait a Mikó-vár?
Rejtett lőrések, ajtó- és ablaknyí-
lások, többszáz éves falfestések 
és mintázatok, belső kút – többek 
között ezek azok a felfedezések, 
amelyek a csíkszeredai Mikó-vár 
felújításán dolgozó szakembereket 
is meglepték. Pedig nem felkészü-
letlenül vágtak bele a kétéves mun-
kálatba: korabeli leírásokat és terv-
rajzokat tanulmányoztak, mégis fel 
nem fedett titkokra bukkannak.

darvas Beáta

Hosszas lobbi és kitartó takti-
kázás előzte meg a csíkszere-
dai Mikó-vár felújítását. A 

város legreprezentatívabb épületének 
helyreállítására vonatkozó első lépé-
seket már 2006-ban megtette a Csíki 
Székely Múzeum, amikor felújításra 
vonatkozó kérelmét benyújtotta a 
minisztériumhoz. Ugyan a helyreállí-
tási terv 2006–2008 között elkészült, 
2009-ben mégsem került fel az orszá-
gos műemlék-helyreállítási listára, csak 
egy évre rá, amikor Kelemen Hunor a 
kulturális tárca élére kerülve prioritás-
ként kezelte az ügyet.

 „Az épület leromlott állaga is-
mert volt előttünk már korábban is. 
Tisztában voltunk azzal, hogy elavult 
állapotában nem alkalmas azokra a 
célkitűzésekre, amelyekre szántuk” – 
ismertette az előzményeket Antal At-
tila. Csíkszereda alpolgármestere sze-
rint amikor ez a téma 2005–2006-ban 
felmerült, a legnagyobb gondot nem 
is az anyagi forrás hiánya jelentette, 
hanem az, hogy A-kategóriájú – azaz 
különleges nemzeti értékű – műemlék 
épületről van szó. „A helyreállítási terv 
csak 2008-ra készült el, hiszen időköz-
ben megváltoztak a jogi keretek is. A 
beruházásokra vonatkozó törvény is 
módosult, amely a terv dokumentá-

ciójának tartalmi kritériumait fogal-
mazta meg” – fejtette ki Antal Attila.

Ütemterv szerint 
haladó munkálatok
 „A felújítást egy tíz-tizenkét fő-

ből álló operatív testület irányítja, 
amely heti rendszerességgel összeül 
és megbeszéli a szükséges lépéseket. 
A gyűléseken részt vesz a tulajdonos 
Csíkszereda Polgármesteri Hivata-
lának képviselője, a polgármester, 
illetve az alpolgármester, az épület 
kezelője, adminisztrátora, a múze-
um építésze, a tervező, a kivitelező 
és az építkezést felügyelő szakmai 
szerv képviselője” – magyarázza 
Gyarmati Zsolt, miközben végig-
hordoz a vár körüli építőtelepen. 
A munkálatok az ütemterv szerint 
haladnak, teszi hozzá a múzeum 
igazgatója, és mint meséli, a falku-
tatás során olyan építkezéstörté-
neti információk is felbukkantak, 
amelyekre az épület eddigi leírásai, 
illetve tervrajzai alapján ugyan szá-

mítottak a régészek, de folyamato-
san adódnak meglepetések.

A feltárások teljes ismeretében 
majd azt a szakmai döntést kell meg-
hoznia ennek a bizottságnak, mely 
korabeli állapotára állítja vissza a 
várat, valamint arról is, hogy a feltá-
rásokból mit mutatnak meg. „Még 
nyitott kérdés például, hogy a vár ere-
deti állapotát rekonstruáljuk-e, vagy 
csak ablakokat nyitunk, foltokban 
villantva föl, amiket feltártunk. Vagy 
hogy visszaállítjuk-e a lőréseket vagy 
sem? Az ilyen jellegű döntéseknek 
többek között esztétikai, állagmeg-
őrzési, anyagi szempontjai lesznek” 
– tudtuk meg a múzeum vezetőjétől, 
aki hozzátette, izgalmas felfedezések-
re, például feliratok előbukkanására 
várnak.

Fentről haladnak lefelé
„Megvolt a cserepek, illetve a cse-

repeket tartó lécek cseréje, behelyette-
sítettük a rossz gerendákat is a fedél-
székben. Időközben zajlik a kémények 

javítása. Ez fejeződik be a héten. Soron 
következik a csatornázás, a bádogré-
szek, bádogborítások cserélése” – tag-
lalta az elvégzett munkálatok első sza-
kaszának menetét Gyarmati Zsolt. 

A helyreállítás kivitelezése 3000 m2 
felületre vonatkozik, és olyan komplex 
munkálatokat foglal magában, mint a 
szerkezet megerősítése, a tetőszerke-
zet javítása, külső és belső vakolatja-
vítás, festés, a nyílászárók és padlózat 
felújítása, illetve cseréje, valamint a 
belső fűtés- és villamossági rendszer 
modernizálása. A munkálatok össz-
értéke a szerződés alapján 7,19 millió 
lej. A kivitelező a közbeszerzési eljárást 
elnyerő Tectum Company Kft., mely-
nek már jelentős tapasztalata van a 
műemlék épületek felújítása terén: je-
lenleg is a római katolikus gimnázium 
restaurálását végző konzorcium tagja. 
A korszerűsítési munkálatok első sza-
kaszára a kulturális tárca 2 millió lejt 
irányzott elő. 

A felújítás miatt egyébként a Har-
gita Megyei Kájoni János Könyvtár 
három részlege – a gyermekirodal-

mi, a dokumentációs, valamint a 
történelmi-művészeti – ideiglenesen 
a Városháza északi szárnyának föld-
szintjére költözik. Mint Gyarmati 
elmondta, a felújítás során igyekez-
nek elkerülni azt, hogy a múzeum 
zárva tartson, és megkísérlik úgy 
szakaszolni a munkálatokat, hogy 
azok a lehető legkevésbé zavarják az 
intézmény működését.

Gyarmati Zsolt múzeumigazgató. Újabb meglepetésekre számít  fotó: mihály lászló


