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Körkép
csík

Ismerős Monty Python bravúros filmje, a Bryan élete? Em-
lékeznek arra, mikor a kisebbségbe szorultak, az elnyomottak 
számba veszik, mit kaptak az elnyomóktól, a rómaiaktól, hogy 
érdemes-e maradni, küzdeni, vagy inkább szedjék a sátorfájukat, 
húzzanak el szülőföldjükről? Mert kaptak ugyan iskolát, vízve-
zetéket (borízű hang a hátsó sorból: jó bort!), sorolják, de mindez 
mit ér, ha drága a tandíj, ráadásul a rómaiak történelmét tanítják, 
megfizethetetlen a víz, a jó bor, s különben is, egyre nehezebben 
viselik a közterhet.

Olyan világot kényszerítettek ránk, ahol hiába fizet két szülő 
négy egészségügyi biztosítást, a kötelező és „ingyenes” gyermek-
oltásért több száz lejt kell fizetni a patikában, ha nem akarják, 
hogy a csemete kolerás, angolkóros, béna stb. legyen. Ahol az egész 
egészségügyi rendszer úgy remeg, mint traktorista kabinjában a 
félmeztelen Playboy-nyuszi fényképe. Maradjunk? Perkáljunk 
havonta a nyugdíjbiztosítónak, hogy aztán megszázalékolják 
a kőkeményen ledolgozott évek után amúgy is bántóan alacsony 
nyugdíjakat? Hogy ne fussa a létszükséglethez szükséges pirulákra 
se? S ha kínnal-keservvel felneveljük a lurkót, akkor írassuk olyan 
iskolába, ahonnan a tanárok legszívesebben elmenekülnének? 
Ahol a pedagógusokat az őket megillető tisztességes fizetés helyett 
vállveregetéssel csillapítgatják, hogy a következő tanévtől minden 
rendben lesz? Ahol az oktatót annyiba sem veszi a rendszer, mint a 
bokszzsákot a tornateremben? Ahol rendszerint túllépnek az isko-
lai szigoron és a tanári tekintélyen? Vagy harcoljunk azért – húsz 

évvel a rendszerváltás után –, hogy anyanyelven és ne a „rómaiak” 
nyelvén lehessen tanulni a földrajzot és a történelmet? Súlykoljuk 
beléjük Lenin örökérvényűjét: tanulni, tanulni, tanulni, hogy 
aztán tinédzserkorban rájöjjenek, a tudást lefitymálják, többet 
ér a „deszkurkörecség”? Ahol mind az állami, mind pedig a ma-
gánszektor alkalmazottjaitól egyetlen tollvonással veszik el bérük 
jelentős részét?

Maradjunk itt, ahol a gazdasági válság számlájára írt banki 
kiszipolyozás miatt egyre többen adósodnak el, maradnak fedél 
nélkül, ahol él és virul a lakásmaffia? Ahol félve kell kimenni az 
utcára, mert mindennaposak a bűnesetek, a rend őrei impotensek 
a legpitiánerebb bűnözőkkel szemben is? Éljünk abban a jogál-
lamnak nevezett országban, ahol az életveszélyes sérüléseket okozó 
kettős késelést testi sértésnek minősítik? Vagy ahol a BO(hó)C-   
kormány az egyre sötétebb erdőben inkább csak önmaga bátorítá-
sára fütyörészi, imamalomként ismételgeti a „második félévben fél 
százalékos gazdasági növekedés várható”-féle sikerjelentéseket?

Sokan azzal nyugtatják magukat és családtagjaikat, csak 
egy kis pénzkeresetre mennek, de mindenképpen visszajönnek. 
Van erre is példa, a legtöbben viszont – noha a lét sehol sem 
elviselhetetlenül könnyű – hamar rászoknak a „szép új világ” 
ízére. Arra, hogy egyáltalán emberszámba veszik őket, s ha az 
állam kér, akkor ad is. Nálunk viszont csak tartja a markát, 
de nemhogy két kézzel, eggyel sem oszt vissza. Sőt röhögve mu-
tat fityiszt. Olyan helyen éljünk, ahol az állam odarondít az 
ablakunk alá, majd be is kopog vécépapírért? Ismerek olyan 
székelyudvarhelyi munkaközvetítőt, aki négyszáz személyt 
foglalkoztat Skandináviában. Micsoda veszteség, ha csak fele 
is marad kint!

Maradjunk itt, ahol húsz év után is szemrebbenés nélkül foly-
tatják a csúsztatásokra és hazugságokra épülő alaptalan politikai 
hecckampányt Székelyföld, a magyarság ellen? Ahol erre még 
mindig van vevő? Ahol baseballütőkkel verik eszméletlenségig az 
intézményét védő katolikus rektort? Ahol a fekete-tengeri szállás-
foglalásnál visszkérdeznek, hogy „á, a szégyentelen autonomisták 
Székelyföldről?”

Ahol ilyesmik történnek, muszáj elgondolkodni a jövőről. 
Gyermekeink jövőjéről. Ha a Bryan életében szereplőkhöz hason-
lóan menni vagy maradni mérleget készítünk, akkor nem kétséges, 
merre billen a nyelve. Igaz, a másik serpenyőben is „kemény” aduk 
vannak: család- és hazaszeretet. Ennek ellenére ne csodálkozzunk, 
ha ősszel, amikor megszámláltatunk, híjával találtatunk.

Maradni?
       NézőpoNt n Jakab Árpád

ÁrpÁd-kori hÁzakra bukkantak Csíksomlyón

Érdekes összefüggéseket sejtenek a régészek
botár istván, a Csíki székely 
múzeum régészének irányítása 
alatt zajlottak az ásatások azon 
a csíksomlyói telken, amelyen 
a Csibész alapítvány lakó- és 
közösségi háza épül majd fel. a 
nemrég befejeződött feltárás után 
a régész már egy másik ásatáson 
dolgozik szintén Csíksomlyón, a 
dévai szent Ferenc alapítvány-
nak otthont adó régi árvaház ud-
varán. a két ásatás leletanyagai 
között lehet, hogy összefüggés 
van. Ez viszont csak ásatás után 
derülhet ki pontosan.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Csíksomlyón, a Csibész Ala-
pítvány lakó- és közösségi 
házának területén ásatások 

zajlanak. Amint arról már beszá-
moltunk, a feltárás 420 négyzetmé-

teren zajlott, így az utóbbi évek leg-
nagyobb munkálata volt. Az ásatás 
során 72 objektum került elő, nagy 
részben gót leletanyagok, de a ré-
gészek feltártak még egy 7. századi 
szláv, illetve két Árpád-kori házat 
is. A gótokhoz köthetően előke-
rült négy tárolóverem, mélységük 
elérte a 2,5 métert, ezekben több 
germán leletanyagra is bukkantak a 
régészek. A szlávokhoz hasonló gót 
házat is feltártak, és ez igencsak je-
lentősnek mondható, ugyanis mos-
tanig a Csíki-medencében még nem 
sikerült feltárni olyan gót vagy szláv 
házat, amely teljesen megmaradt.

A legjelentősebb lelet mégis az a 
két Árpád-kori ház, amely a legko-
rábbi a mai Csíkszereda területén. 
A kerámialeletekből ítélve – ezek 
nagy része a korabeli házban ta-
lálható sütőfelület tapasztásaként 
szolgált – a régészek valószínűnek 

tartják, hogy a házak a 11–12. szá-
zadból származnak. Megtalálásuk 
azért is nagy szó, mert a legutóbbi 
ilyen korú házat a Csíki-meden-
cében 1954-ben tárták fel Csík-
szentkirályon.

Vassalak a gödrökben
Ezen a területen felfigyeltek 

még egy érdekes jelenségre a régé-
szek, éspedig arra, hogy minden gö-
dörben – kortól függetlenül – volt 
vassalak, ami intenzíven folytatott 
vasolvasztásra utal.

„Érdekes, hogy gót leletek és 
objektumok sűrűn kerültek elő, el-
lentétben a szlávokkal és az Árpád-
koriakkal. Ebből arra lehet következ-
tetni, hogy gótok folyamatosan és sű-
rűn lakták ezt a települést. A szlávok 
és korabeli magyarok szétszóródva 
alakították ki településrendszerüket. 
Az is gyanítható, hogy az itt talált 

Árpád-kori házak valamilyen kap-
csolatban voltak a csobotfalvi Szent 
Péter és Pál templommal” – mondta 
Botár István régész.

Előkerült a kohó is
Hargita Megye Tanácsának tá-

mogatásával Botár már egy másik 
helyen kutat, éspedig a Dévai Szent 
Ferenc Alapítványnak otthont adó 
régi árvaház udvarán, Csíksomlyón. 
Még nagyon az elején vannak a 
munkának, de már érdekes leletek 
kerültek elő itt is. Alig 30 cm-rel a 
föld alatt rábukkantak a korabeli 
járószintre, ahonnan a gótokhoz és 
az Árpád-korhoz köthető tárgyak 
kerültek elő. Az Árpád-korból egy-
előre cserepek, míg a 4. századból 
kohók, salak, mellvédek, fujtatócső-
darabok, palástdarabok. Érdekesség, 

hogy az Árpád-korból hátramaradt 
cseréptöredékeket a 4. századi gót 
kohók körül találták. Ez ad most 
nagy fejtörést a régésznek. „Nem 
tudjuk pontosan behatárolni a ko-
hót, hisz nagyon kevés anyag van a 
kezünkben. Nem lehet kizárni, hogy 
a népvándorlás korában is ugyan-
olyan típusú kohókat használtak, 
mint az Árpád-korban, hiszen ezek 
fejlődése nem olyan gyors, mint 
mondjuk egy kerámiatípusnak. 
Nem lehet élesen elválasztani, meg-
különböztetni őket, főleg úgy, hogy 
ezek még számunkra is ismeretlen 
esetek.” – mondta Botár. Arra a kér-
désünkre, hogy a korábbi ásatási he-
lyen talált vassalak és a most feltárt 
kohó között van-e összefüggés, a ré-
gész így válaszolt: „Nem lehet kizár-
ni, de még nagyon keveset tudunk.”

hirDetés

Feltárás 420 négyzetméteren. Legjelentősebb lelet a két Árpád-kori ház fotó: mihály lászló


