
Mikó-vár tavasz óta tartó felújítása során bizo-
nyos fokú falkutatást is végeztek, amelyet Kósa 
Béla művészettörténész inkább ellenőrzött kő-
művesmunkának nevez. Nagy falfelületről lé-

vén szó, nem lehetett aprólékos falkutatást végezni, az azon-
ban nagyon fontos a szakember szerint, hogy a kivitelező 
kőművescsoportjai a vakolat lefejtésekor megfelelő alázattal és 
figyelemmel viszonyuljanak a felületekhez. A Mikó-vár eseté-
ben megvolt ez az alázat és figyelem, így a feltárt falak érdekes 
építéstörténeti adatokkal szolgáltak. 

A művészettörténész négy nagyobb korszakra bontja az 
épület történetét. Az első az építéstől kezdve 1661-ig tart. Eb-
ben az időszakban főúri várkastélyról beszélhetünk, amelynek 
építését minden valószínűség szerint Hídvégi Mikó Ferenc 
kezdi el, élete során azonban a munkálatok nem fejeződnek 
be. 1661-től az 1700-as évek elejéig gazdátlan, romosodó álla-
potot feltételeznek a kutatók, és erről egyre inkább megbizo-
nyosodnak. 1716-tól 1970-ig nagyrészt katonai funkciót tölt 
be az épület, majd 1970-től a múzeumnak ad otthont. 

A feltárás és a munkálatok ideje alatt előre sejtett dolgok-
ról bizonyosodhattak meg a kutatók. Egy 1641-es birtokosz-
tás az épület akkori állapotát rögzíti. Ez a dokumentum említ 
az udvaron egy tornácot, ami a keleti és északi szárnyhoz csat-
lakozott, egy emeleti kápolnát a keleti szárnyon, a déli oldalon 
pedig egy épülőfélben levő földszintes épületet. 

A következő kézzelfogható segítség a 18. század derekáról 
néhány pontos és korrekt hadiépítészeti felmérés, amelyek az 
akkori épület állapotát elég pontosan, méretarányosan rögzí-
tik. A 19. század végétől errefelé több-kevesebb intenzitással 
megjelentek a különböző ábrázolások, fényképek, képeslapok 
az épületről, amik az utolsó száz év különböző módosításait 
rögzítették – mondja Kósa Béla, majd hozzáteszi, van néhány 
fotó az 1970-es felújításról is, sajnos messzemenően nem any-
nyi, mint amennyire szükségük lenne. Ugyanis a falkutatás 
során néhány helyen kiderült, hogy vannak olyan 17. századi 
elemek, amelyeket most újra felfedeznek, mert 1970-ben azok 

látszottak, hiszen az akkor felhordott vakolat és a 17. századi 
réteg között nincs semmi. 

A falak vizsgálata során került napvilágra, hogy a Mikó-
váron van negyvenegynéhány lőrés. A 17. században ugyan-
is a mostani ablakok nem léteztek. „Teljesen logikus, hogy 
nem építenek 2,20 m vastag falat azért, hogy rajta ilyen nagy 
ablakokat nyissanak, és ezen keresztül beinvitálják az ellen-
séget – szögezi le a művészettörténész. – Tehát apró lőré-
sekről beszélünk, amelyek több szinten helyezkednek el az 
övpárkány alatt.”

A lőrések helyzetéből arra következtetnek, hogy építés 
közben már változik a terv. Óriási nagy munkálatról van szó 
az 1600-as években, a korabeli technikának és szakértelemnek 
megfelelően, érthető, hogy ezalatt a terv folyamatosan változik. 
Erre szép példa a két keleti bástya: a délkeleti bástyán a földszin-
ten csak egy szinten találhatók lőrések, míg az északkeleti bás-
tyán már a földszintet belülről valamilyen szerkezettel két szint-
re osztották, s ott két magasságban jelennek meg a lőrések. 

Az oldalszárnyak földszintjének lőrésekkel való ellátása 
sem volt teljesen következetes, a nyugati, illetve a keleti olda-
lon megjelenik néhány 17. századi lőrés, de ezek nincsenek 
szimmetrikusan elhelyezve.

A déli oldalnak teljesen más története van. Ott ugyanis 
egy földszinti épület, istálló csatlakozik a külső kerítőfalhoz, 
s ott az övpárkány fölötti, második szinten jelennek meg füg-
gőleges, téglalap alakú lőrések.

Szintén kifelé jelenik meg a keleti szárny emeletén az 1641-
ben említett kápolna lenyomata. Ez a 18. század derekán ké-
szült katonai felmérésekben is szerepel, mint régi kálvinista 
kápolna. A homlokfalból szegmensíves lezárulással kiugró 
erkélyszerűséget egy háromszög alakú konzol tartotta. Eléggé 
furcsán nézhetett ki, közvetlen közelében három lőréssel – ál-
lapítja meg Kósa Béla.

Érdekessé teszi az épület történetét, hogy a délnyugati bás-
tya, amit mi kápolnabástyaként ismerünk, és a 18. században 
tényleg kápolnaként is jelenik meg a felméréseken, valószínűleg 

már a 17. században kápolna szerepét töltötte be. A szakember 
furcsának találja, hogy egy védelmi célokra épült, ekkora épü-
letben egy időben két kápolnát alakítottak ki. Több magyará-
zatot is feltételeznek erre. Az egyik, hogy a kis kápolna az uni-
tárius vallású várúrnak a családi kápolnája, a másik a vár katoli-
kus népének a kápolnája. Másik magyarázat lehet, hogy Mikó 
Ferenc nem fejezi be az építést, halála után pedig két jogutód 
osztja egymás között az épületet, és megtörténhet, ők ketten 
alakítanak ki két külön kápolnát saját maguknak. 

Arra viszont, hogy miért került a délnyugati bástyába a nagy 
kápolna, a következő a magyarázat: ahová a kápolna épült, ott 
a hadászati elemek háttérbe szorultak, tehát védhetőbb helyre 
kellett építeni. Lehet, hogy az itteni kápolna melletti három lő-
rés éppen ezt magyarázza. Ha van egy gyenge pont, oda három 
tüzelőállást helyeznek, hogy védeni tudják. És éppen a délnyu-
gati oldalon abban az időben a terepviszonyok meredekebbek 
voltak, tehát a legmagasabb részre került a kápolna. 

– Ezek egyelőre csak feltételezések, még messze vagyunk 
attól, hogy ezeket a kérdéseket megnyugtatóan megválaszol-
juk – mondja Kósa Béla. 

A művészettörténész érdekességként mutatja a délnyugati 
bástyában levő kápolna régi szentélyének falába karcolt 1682 
és 1710 közötti feliratokat, rajzokat. Ezek igazolják, hogy 
1668 és 1710 között azt a helyiséget nem használták, tehát 
helyénvaló a feltételezés, hogy 1661–1710 között az épület 
romos, lakatlan volt. 

A művészettörténész a legérdekesebbnek a 17. századi re-
neszánsz udvari loggiához tartozó kövek történetét tartja. A 
kapusszoba ajtókeretén, illetve az északi szárnyon az emeleten 
egy kívül fűtős kemence kőkeretén és az övpárkányon kívül 
más faragott követ nem ismertek. És természetesen ott volt 
még a kapuépítmény több kőből összeállított kőtáblája, amin 
az 1716-os átépítési feliratnak a töredéke olvasható. Ebben a 
kőtáblában ugyanaz a kő van, ami az övpárkány azon részén, 
amit 17. századinak tartunk: felületi andezitről van szó. Kide-
rült – mondja Kósa Béla –, hogy ugyanolyan faragott kövekre 
vésték rá utólag ezt az 1716-os évszámot, mint amikből a rene-
szánsz udvari loggiát építették. A loggia oszloplábazata 1661 
után tönkrement, 1716-ben ezeket a köveket elfordítják, és a 
lapos aljába belefaragják az 1716-os évszámot. Ugyanezeknek 
a köveknek jelentős hányada az északkeleti bástyának a déli 
sarkán jelennek meg. Valószínű, hogy az a bástyasarok 1661 
után leomlik, és az osztrákok 1716-ban a sarokba helyezik be 
az udvaron található, összeomlott reneszánsz loggia kőele-
meit: jó néhány lábazat, párkánydarab, illetve egy oszlop és 
két oszloptöredék került elő. Ezekből a kövekből nagyjából 
rekonstruálni lehet a loggiának legalább a földszintjét. A szak-
ember arra számít, hogy a belső homlokzat helyreállításakor 
kiderül a loggiának a ma álló épületszárnnyal való viszonya. A 
boltozatlenyomatok néhány helyen máris megmutatkoztak, 
az emeleten pedig az ajtónyílások nyomát is megtalálták. 

Mit fog látni mindebből a sok érdekességből a látogató? 
– Amikor a helyreállítás befejeződik, és a homlokzatok meg-
kapják azt a köntöst, amelyet a falkutatási eredmények alapján 
a helyreállításhoz javasolunk, akkor ezek a történelmi elemek a 
látogató elé tárulnak. Megpróbáljuk olyan módon bemutatni 
a történelmi elemeket, hogy ne legyen zavaró, ugyanakkor le-
gyen hiteles és következetes, ahol lehet didaktikus is: ha valaki 
ránéz, megértse. Ha pedig kérdések merülnek fel a látogató-
ban, a most készülő vártörténeti kiállítás megfelelő módon 
magyarázatot ad mindenre – vetíti elő a jövőt Kósa Béla, a 
Mikó-vár művészettörténeti és építészettörténeti feltárását 
végző művészettörténész.
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Kósa Béla a kápolnában felfedezett bevésett feliratokat mutatja fotók: csíki zsolt

A falak vizsgálata során került napvilágra, hogy a Mikó-váron van negyvenegynéhány lőrés 

Főúri várkastélynak épült, később lakat-
lan, romosodó időszakot ért meg, majd 
több mint két évszázadon át a minden-
kori hatalom hadserege, illetve admi-

nisztratív személyzete működött benne. 
1970 óta múzeumnak ad otthont. A 

felújítás alatt levő csíkszeredai Mikó-vár 
most feltárja azokat a beavatkozásokat, 
amelyeket az idők során elszenvedett.
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