
Háromszáz éves történeteket 
rejtenek azok a házalapok, 
melynek feltárását idén is fel-
adatuknak tartották a régészek. 
Az egykori pricskei vámházak 
körül két hétig folytak feltá-
rási munkálatok, amelyeket 
a gyergyószentmiklósi Tarisz-
nyás Márton Múzeum és a Pro 
Múzeum Egyesület szervezett a 
megyei önkormányzat támoga-
tásával.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Kétheti munkával próbáltak 
fényt deríteni kolozsvá-
ri, nagyváradi, jászvásári, 

csíkszeredai, gyergyószentmiklósi 
régészek, kolozsvári egyetemisták 
az egykori pricskei építmények 
részleteire. Amint Demjén And-
rea, a múzeum régésze elmondta, 
2009-ben kezdték az ásatásokat 
a Gyergyói-havasok legmagasabb 
pontját képező Pricskén, az egykori 
országhatárnál.

„Írott források az 1600-as évek-
től kezdődően említik a vámot, de 
annak pontos helyét még nem sike-
rült megtalálni. Az elmúlt évben, az 
egyik ház feltárása során találtunk 
az egyik égésrétegben 17. századi 
kerámiát, amely nem tükrözte egy-
értelműen, hogy ezek a fejedelem-
ségkori vámházhoz tartoznának. 

Az általunk kutatott épületek az 
osztrákok idejéből származnak. A 
kutatás során feltártunk az egyik 
házban egy pincét és a másikban 
pedig egy tárolóvermet” – közölte 
a szakember.

A 12 x 8 méteres alapterületű 
házak közül kettő teljesen kőből 

épült, vélhetőleg katonák lakhelye-
ként szolgált.

„Ezelőtt 300 évvel itt húzódott 
a határ, és lévén, hogy az 1600-as 
évek végén folyamatos pestisjár-
vány volt, 1694-ben, az osztrá-
kok bejövetelükkor kiépítettek egy 
kordont, amelyben vesztegzárakat 

hoztak létre. Aki egyik országból a 
másikba akart átlépni, legalább 40 
napig kellett vesztegeljen, árujából 
harmincadot vettek, ha viszont jár-
vány volt, akár 72-82 napig is ott tar-
tották a kereskedőket, határátlépő-
ket. Egy svéd utazó leírásából tudjuk, 
hogy nem a kőépületek szolgáltak a 

vámnál rekedtek élettereként, őket 
dohos faházakban szállásolták el, az 
orvos naponta vizsgálta őket, ecetes 
vízzel mosatták le, és hitvány pálin-
kát kaptak, hogy a járványt féken 
tartsák” – mondja Demjén Andrea.  
Akkor is voltak, akik túljártak a ható-
ságok eszén: a terméket egyik ember 
a határig szállította, majd átadta a 
túloldalról érkezőnek, így kerülve 
el, hogy áruja tönkremenjen vagy le-
értékelődjön, valamint időt és pénzt 
takarított meg azzal, hogy nem kel-
lett a vámosok „vendégszeretetét” 
igénybe vennie.

Az eddigi munka eredmé-
nyeként nyílt lehetőség, hogy egy 
házról elkészülhessen a háromdi-
menziós rekonstrukció, s lévén, 
hogy kevés leletanyagot találtak a 
házakban, azok környéke további 
kutatást érdemel. Így amennyiben 
anyagi fedezet lesz rá, jövőre foly-
tatják a feltárásokat, kiterjesztve azt 
a tetőn lévő egykori erődítménynél 
lévő sánc vizsgálatára is.

Újabb régészeti kutatások kez-
dődnek ma a térségben, Ma ros-
hévízen kőkorszak-kutatáshoz 
lát nak. Amint Demjén Andrea 
elmondta, érdekes tapasztalat lesz, 
hisz Erdélyben legalább negyven 
éve nem ástak paleolitikumot. Az 
egyedi módszerrel történő múltku-
tatást egy târgoviștei egyetemi pro-
fesszor irányítja.  

Szigetelik a gyergyószentmiklósi 
Bucsin negyed egyik lépcsőhá-
zát. Részmegoldás is lehet belő-
le, hisz vannak családok, melyek 
nem rendelkeznek a szükséges 
összeggel. Hitel, illetve részletfi-
zetés lehetőségét latolgatják.

B. K.

Már leszigetelték, újrafestet-
ték a Bucsin negyedi 22-es 
tömbház B lépcsőházának 

negyedik emeletét, és hozzá is láttak 
a harmadikhoz. A munkálat azon-

ban itt elakadni látszik: ha ugyanis 
a második emeleten lakók nem tud-
nak fizetni, az alsóbb szintek korsze-
rűsítésére sem kerülhet sor. 

„Mi kezdeményeztük a mun-
kálatokat – mondja Bicsak Éva 
negyedik emeleti lakó. – Nem tud-
tunk várni, míg támogatás érkezik, 
rossz a vízelvezetés, ázunk, évente 
meszelünk a házban, így is penésze-
dik. Ha esős az idő, itthon kell ma-
radnunk, hogy az erkélyre befolyó 
vizet kimerjük, különben befolyik a 
szobába” – újságolja Bicsak Éva. 

Tudatában vannak annak is, 
hogy az 5 centiméteres szigetelő-
réteg a hőveszteséget 20-25 száza-
lékkal csökkenti, mégis úgy vélik, 
az képezi a nagyobb értéket, hogy 
mozgásuk nem lesz többé időjárás-
függő. „Ez, ami megfizethetetlen: 
ha beborul az ég, nem kell majd ha-
zarohannunk, mert ázik a házunk” 
– mondja a lakó. 

Megfizethetetlen, mondják az 
alsóbb szinten lakók is – igaz, ők 
másra értik. Számukra ugyanis a 
négyzetméterenkénti 60 lej, ami az 

anyagot és munkadíjat tartalmazza, 
túl magas egy összegben. 

Portik Ferenc, a munkavégzés-
sel megbízott remetei vállalkozó el-
mondta, a vállalkozás imázsának sem 
tenne jót, ha csak a két felső szintet 
tudnák rendbe tenni, a többi omla-
dozó, koszos szürke maradna. „A leg-
alacsonyabb költséggel dolgozunk, 
de sajnos erre sincs minden lakónak 
pénze. A negyedik, harmadik emele-
tet be tudjuk fejezni, de ha a másodi-
kon egy család is akad, aki nem tudja 
állni a költségeket, az első emeletet 

már nem tudjuk folytatni. Abban 
reménykedünk, hogy munkálatra és 
anyagra kérnek részletfizetést, mert 
lenne erre is lehetőség, természete-
sen szerződés alapján, garanciával” 
– közölte Portik, hozzátéve, a ma-
gasabb, nehezebb munkák elvégzése 
után rosszulesne, ha valaki más foly-
tatná az alsóbb szinteket. Tárgyaláso-
kat kezdenek a lakókkal, felajánlják 
a hitellehetőséget is számukra, és 
remélik, ha a lépcsőházat teljesen fel-
újíthatják, az a környéken lakóknak is 
követendő példává válik.
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> MISZ-napok Marosfőn. A délutáni sze-
merkélő eső ellenére igencsak jó hangulatban 
zajlott Marosfőn a MISZ-napok rendezvény-
sorozat. A Marosfő Ifjúsági Szervezete (MISZ) 
által életre hívott rendezvényt idén már szép 
számban meglátogatták más települések fiataljai 
is. „Volt ott mindenféle szórakoztató vetélkedő, 
játék és előadás, ami bennünket, fiatalokat érde-
kel” – mesélte az egyik idegenből érkezett ifjú, 
kifejtve, hogy még szüleitől hallotta, hajdanán 
komoly ifjúsági élet zajlott a festői környezetben 

lévő településen. Mint mondta, a kíváncsiság 
késztette arra, hogy ő is részt vegyen a rendez-
vényen. A filmvetítés, karaoke-show és buli után 
a különféle sportrendezvények és táncos előadá-
sok sorába beleesett az eső, azonban a szervezők 
leleményesen megoldották a kellemetlenséget: 
az előadás helyszínét áttették az ifjúsági tábor te-
raszára. A legnagyobb népszerűségnek örvendő 
esemény a minifoci-bajnokság volt, itt a legjobb-
nak a gyergyószentmiklósi Szerencsétlenek csa-
pata minősült, cáfolva a csapat nevét. Népes kö-
zönsége volt a traktorhúzó-versenynek is. A leg-
erősebbnek ebben a próbában a marosfői Szász 

Miklós bizonyult, a 25 éves fiatalember több 
mint húsz métert húzta a traktort egyedül. 

„A tavalyi EU-táborban döbbentünk rá, 
hogy mi is képesek vagyunk magunknak meg-
szervezni a saját szórakoztatásunkra egy rakás 
programot” – jelentette ki lapunknak Simon 
Arnold. A MISZ elnöke kifejtette, rögtön az 
EU-tábor után sikerült megszervezniük az első 
MISZ-napokat, aztán ennek sikerére idén „re-
petáztak”. Mint mondta, céljuk összefogni az 
ifjúságot, és újra pezsgő központtá varázsolni, 
ahová nem csak egy-egy rendezvényre jönnek 
szívesen fiatalok, hanem máskor is. (J. A.)
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Van, ami megfizethetetlen
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