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Helyreállítják a háromszéki Oltszemen található impozáns épületegyüttes freskóit

Restaurálják a Mikó-kastély falképeit

Az oltszemi Mikó-kastély 
falképein a magyar kor-
mány által működtetett 

Rómer Flóris-terv keretében 
megpályázott kétmillió forint 
értékű támogatásból elvégezték 
a sürgősségi beavatkozásokat, 
és összeállították a restaurálá-
si tervet, ami alapján elkezdhe-
tik a nagyobb lélegzetű helyre-
állítást. Úgy tartják, a székely-
földi késő klasszicista építé-
szet egyik jelentős épületegyüt-
tesének falain látható freskó-
kat 1840 táján Bodor Péter ma-
rosvásárhelyi mester készítet-
te, és noha a nagy mennyisé-
gű képanyag többnyire érintet-
len, sok a sérült, szennyezett fe-
lület. Az értékmentő sürgőssé-
gi beavatkozásra szükség volt a 
teljes helyreállítás előtt, a falké-
pek épségének és megfelelő ál-
lagának biztosítására. A tisztí-
tás és konzerválás ezután kez-
dődik. „A sürgősségi beavat-

kozásra azért is szükség volt, 
mert a falakon szerkezeti meg-
erősítéseket kell végezni, és a 
vakolatok rögzítése nélkül to-
vábbi felületek vesztek volna el. 
Első lépésben a sérült falszöve-
tek javítására, a repedések in-
jektálására és a vakolathibák 
kezelésére került sor. A nagy-
terem déli falán 70 százalé-
kos arányban megtörtént a fes-
tett felület feltárása” – ismertet-
te a munkafolyamatot Kiss Lo-
ránd restaurátor. Hozzátette, a 
restaurálási tervet júniusban 
felterjesztik engedélyeztetés-
re a restaurátori szakbizottság-
hoz. Az oltszemi Mikó-kastélyt 
három évvel ezelőtt vásárol-
ta meg Bodok önkormányza-
ta és a Kovászna Megyei Ta-
nács. „Terveink szerint székely 
lovasmúzeumot, konferencia-
termet és a vendégeknek szál-
láshelyet hozunk létre a kas-
tély épületében” – tájékoztatott 

Tamás Sándor, a Kovászna Me-
gyei Tanács elnöke. Az empire 
stílusú Mikó-kastély az 1820-as 
években épült, a központi tenge-
lyében található Palotaterem két 
oldalán női és férfi lakosztály-
ok sorakoznak. A reprezentatív 
nagyterem falképei a társasá-
gi élet egyes jeleneteit ábrázol-
ják, a napóleoni háború jelenete-
it idéző képek a férfilakosztályt 

dekorálják, míg a női lakosz-
tályban egy európai utazás em-
lékképeit örökítették meg. Ezek 
egyedi értéket képviselnek Er-
délyben nemcsak tematikáju-
kat, hanem sorozatjellegüket il-
letően is. A Mikó-kastélyhoz tíz 
hektár terület, azon belül 4 hek-
táros lovaspálya is tartozik.

Az impozáns épület a falu 
északi szélén, az Olt jobb ol-

dali teraszán, magas kőfallal 
övezett területen áll. A telepü-
lés szélén fasorral szegélye-
zett sétány vezet az egykori 
grófi birtok mélyén álló Mikó-
kastélyhoz, melyben 1973-tól 
működik hátrányos helyzetű 
gyermekek oktatására létreho-
zott tanintézet.
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Restaurálják a háromszéki Oltszemen talál-

ható Mikó-kastély társasági életet, háború-

kat idéző freskóit, amelyeket a feltételezések 

szerint 1840 táján készített Bodor Péter ma-

rosvásárhelyi mester. A tervek szerint székely 

lovasmúzeumot, konferenciatermet és a ven-

dégeknek szálláshelyet hoz létre a kastélyban a 

Kovászna Megyei Tanács.

A korabeli társasági életet is felidézik az oltszemi Mikó-kastély 1840 körül készült freskói 




