
A Mikó-vár épületén végzett fal-
kutatások újabb titkokat fedtek 
fel. Kósa Béla művészettörté-
nésszel az eddigi munkálatok si-
kereiről, a jövő kihívásairól, a vár 
két arcáról beszélgettünk.

– A falkutatások során a kiszá-
mítható rejtélyek mellett sok újdon-
ságot is feltártak. Melyek a legújabb 
felfedezések?

– A közelmúltban kezdődött el 
a keleti homlokzat északi felének a 
falkutatása, a megtalált eredmények 
nem voltak teljesen váratlanok vagy 
előzmény nélküliek, ugyanis néhány 
helyen az övpárkánynak a formája, 
kiképzése, darabossága utalt arra, 
hogy valami átépítésre, javításnak a 
lenyomatára lehet számítani. A 18. 
században laktanyaként működő 
várról találtunk a század derekán 
keltezett felméréseket. Ezeket az 
osztrák hadmérnökök készítették, 
akik azért voltak kirendelve, hogy 
az épület pillanatnyi állapotát fel-
mérjék, illetve megtegyék javas-
lataikat az esetleges átépítésekre. 
Tehát a haditechnika fejlődésével 
az erődöket is úgymond napiren-
den kellett tartani, a korszerű ha-
ditechnikának megfelelően kellett 
vagy kellett volna alakítani. Az 
egyik felmérésen szerepelt két föld-

szinti lőrés, illetve az emeleten egy 
szegmensíves záródású kiugrással 
rendelkező helyiség, ami az adott 
katonai felmérésen régi protestáns 
kápolnaként van jelölve. 

Ez az, ami előkerült, meg alatta 
két lőrés elfalazva, ami a katonai 
felmérésen is szerepel. Ugyanakkor 
az északi lőrés fölött, nagyjából fél-
emeleten, egy harmadik lőrést is ta-
láltunk. Ilyen félmagasságban levő 
lőrés eddig négy került elő, amelyek 
a katonai felméréseken nem szere-
peltek: az északnyugati bástya kele-
ti falán, az északkeleti bástya keleti, 
illetve déli falán, valamint a keleti 
oldalfal északi végében. Ezekről 
még nem tudjuk egyelőre bizto-
san, hogy léteztek-e már a 17. szá-
zadban, vagy csak a 18. században 
vágták őket. 

– Nagy kihívásnak és eredmény-
nek számítana, ha sikerülne falfelira-
tokat találni. Vannak erre utalások?

– Falfelirat elvileg lehetne, lé-
vén, hogy néhány helyen megtalál-
tuk a 17. századi vakolatot, ami né-
hol helyen díszített festést is hordoz 
magán. Viszont nagyon valószínű, 
hogy ha létezett is ilyen építkezési 
felirat, akkor az a főbejárat fölött 
volt. A főbejárat kapuépítményét a 
18. században hozták létre, később 

föléje egy ablakot is nyitottak, úgy-
hogy nagy valószínűséggel ezzel 
tönkre is tették. 

– Mi az, amire ön számít, vagy 
szeretné, ha előkerülne?

– Szeretném, ha a kutatások 
végére jól el lehetne határolni 
egymástól azokat a falszakaszo-
kat, illetve hadiépítészeti eleme-
ket, amelyek a Mikó-féle építke-
zéshez, a 18. századi osztrák épít-
kezésekhez kapcsolódnak, illetve 
azokat az elemeket, amelyek a ké-
sőbbi, 19–20. századi időszakból 
származnak. A vár ugyanis egy 
többé-kevésbé egységes képet 
nyújt a laikusnak, ami azonban 
negyven évvel ezelőtt alakult ki. 
Gyakorlatilag a fal alatt bárhol 
bármi lehet. Olyan elemek felfe-
dezésére vágyom, amelyek egy-
egy bizonyos szakaszt pontosan 
tudnának datálni, mert egyelőre 
mindenről csak hozzávetőlege-
sen beszélünk. Itt folyamatosan 
zajlottak az építkezések, átalakí-
tások, ezek között jó lenne minél 
pontosabb vonalat húzni.

– A feltárásnak melyik szakaszá-
ban tartanak?

– Ez változó, és a helyreállítási 
munkálatok volumenétől is függ. 
Külső falfelületek kutatásában 
egyelőre 70 százalék körül va-
gyunk, elég jól sikerült haladni 
a felületmennyiséget értve. Ha 
azt vesszük figyelembe, hogy a 
tisztánlátáshoz még szükséges a 
belső udvar falfelületének vagy a 
helyiségek belső falfelületeinek a 
ku tatása, a levéltári kutatás, a ré-
gészeti ásatások, akkor azt mon-
danám, hogy olyan 10-15 száza-
léknál járunk.

– A felújítási munkálatokkal ak-
kor ez a kutakodás nem zárul le?

– A kutatás gyakorlatilag soha 
nem zárul le – a terepmunka, a fal-
kutatás csak egy csekély hányada. 
Ha azt nézzük, hogy a külső hom-
lokzaton mennyi falfelület van, eh-
hez pedig még hozzáadjuk a belső 
udvart, a termeket, akkor meghat-
ványozódik a kutatandó falfelüle-
tek mennyisége. Ez rengeteg mun-
kát igényelne.

Az udvar kutatása is fontos 
lenne, hiszen az épületnek két arca 
kellett legyen: kifelé egy erőd jel-
leget mutatott, ami azt jelentette, 
hogy jó vaskos falai, illetve megfe-
lelő helyen megfelelő mennyiségű 
lőrései kellett legyenek, az udvar 
felé pedig kastélyszerű képet kel-
lett mutatnia. A kettő ugyanahhoz 
a korszakhoz tartozik, de teljesen 
más célnak kellett megfelelnie. Az 
úgymond lőréses, katonai köntös, 
ami a külső felén kezd megmutat-
kozni, a katonáknak szólt. Az épít-
tető nemesnek, illetve a családjá-
nak, vendégeinek nem erről kellett 
szólnia, hanem amit az udvarról 
láttak – az pedig sokkal elegán-
sabb, díszesebb. 
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> Engedélyezett turistaösvények. 350 kilo-
méternyi Hargita megyei turistaösvényt engedé-
lyezett a turisztikai minisztérium az elmúlt egy 
évben a Hargita Megyei Hegyimentő Szolgálat 
Biztonságos hegyi turizmus elnevezésű projekt-
je keretében. Fekete Örs, a szolgálat vezetője azt 
mondta, összesen 26 turistaösvényről van szó, 
amelyeken az elmúlt nyár óta a hegyimentők 
önkéntesekkel közösen dolgoznak, megtisztí-
tották a környéket, felújították a turistajelzése-
ket, és minden turistaút számára összeállítottak 

egy dokumentációt, amely tartalmaz minden, 
az adott útra vonatkozó információt. Fekete 
Örs szerint Hargita megyében körülbelül még 
1400 kilométernyi turistaút vár felújításra és en-
gedélyeztetésre. 

> Hargita megyei búza a Nemzet Kenyeré-
ben. Pécs megyei jogú város felkérésére 250 kg 
búzát gyűjtött össze Hargita Megye Tanácsa a 
Nemzet Kenyere rendezvényre. Az adományt 
tegnap szállították el a megyei tanács elnöke, 
a Harmopan cég képviselői, valamint a Szent 
Ferenc Alapítvány helyi képviselője jelenlé-

tében. A Nemzet Kenyere program célja, hogy 
Pécsett, a kultúra városában hagyományt te-
remtsen. Lényege, hogy 2011. augusztus elején 

valamennyi magyarországi megyéből, továbbá 
a környező országok magyarlakta területeiről 
Mohácsra szállítanak az adott évben termett 
búzát, amelyet az Összeöntés Ünnepe alkalmá-
val megőrölnek. A Nemzet Kenyere ünnepén a 
megőrölt búzából sütött pékáruk kerülnek a kö-
zéppontba a nemzet egységét, az összetartozást 
és a szolidaritást szimbolizálva. Az ünnepet kö-
vetően egy-egy zsák liszt visszakerül azokba az 
országrészekbe, illetve a határon túlra, ahonnan 
a búzát küldték. Ennek célterülete elsősorban a 
Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány.
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Interjú Kósa Bélával, a CsíKI széKely MúzeuM MunKatársával

„A katonaköpeny mögött kastélyi pompa rejtőzik”

hirDetés

a General MIr COnsult s.P.r.l.

a BEST CAR Kft. (Csíkszereda, Müller László utca 2/B/21., Hargita megye) 
jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél 
lévő 417./96/2007-es csődeljárási ügycsomóban meghozott döntéssel, vala-
mint a hitelezők azon közgyűlésének 769./2010.03.02-es számú jegyzőköny-
vével összhangban, amely révén jóváhagyták az adós javai értékesítése végett szük-
séges dokumentumokat, megszervezi az adós következő ingatlanjának nyílt kikiál-
tásos árverésen történő eladását: terület és építmény, összesen 1000 m2-es felülettel, 
Gyimesfelsőlok község, Fő út 556. szám alatt, bejegyeztetve a Csíkszentmihályi 
Telekkönyvbe 8120. szám alatt, topószám 11909/1.

Az indulási ár 129 146,85 lej + TVA, a 2953/2011.07.14-es számú jegyző-
könyv szerint.

Ilyen feltételekkel a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2011. szeptember 
9-én 10 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, 
B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés útján történő eladá-
sát. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük a 
felértékelt ár 10%-át képező garanciát legalább egy órával a kezdés előtt és be kell 
fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi 
ügynökségénél megnyitott különleges eljárási folyószámlára RO49 RNCB 0157 
0163 1361 0001. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

Néhány helyen megta-
láltuk a 17. századi vako-
latot, ami néhol helyen 
díszített festést is hordoz 
magán. Viszont nagyon 
valószínű, hogy ha lé-
tezett is ilyen építkezési 
felirat, akkor az a főbe-
járat fölött volt. A fő-
bejárat kapuépítményét 
a 18. században hozták 
létre, később föléje egy 
ablakot is nyitottak.


