
Folytatják Botár István vezeté-
sével a Csíki Székely Múzeum 
régészei a csíkkozmási Becz-
kúria régészeti feltárását. A 
hatalmas területen elterülő 16. 
századi kúria feltárása nem-
csak a szakma számára kiemel-
kedő fontosságú: a helyi önkor-
mányzat turisztikai potenciált 
lát a régi nemesi család által 
hátrahagyott örökségben.

Darvas Attila
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Három éve kezdtek el dol-
gozni a csíkkozmási Kő-
házkertben a Csíki Szé-

kely Múzeum régészei Botár Ist-
ván vezetésével a Becz-család régi 
kúriájának feltárásán. Két évvel 
ezelőtt még úgy gondolták, az ud-
varház és a hozzá tartozó épületek 
maradványai egy 30 x 40 méteres 
területen szóródtak szét – ma már 
a régész egy 50 méteres sugarú te-
rületről beszél lapunknak.

„Valószínű, hogy nagyobb 
területtel kell számolnunk, mint 
ahogy azt előre véltük. Voltak 
helybéliek, akik az 50 méteres 
sugarú körön kívül is – korábbi 
építkezések alkalmával vagy szán-
tás közben – falakra bukkantak. 
Ez nem meglepő, hiszen alig 20 
cm mélyen már előkerülnek a le-

letek” – közölte Botár. A kutatás 
célja a Becz-család kúriájának és 
a hozzá tartozó épületegyüttesek 
teljes feltárása. 

Földradarral a leletek 
nyomában
„Tavaly egy földradar vizs-

gá latot végeztünk, ami alapján 
az idén egy pincét akartunk 
feltárni. Ez valójában egy mé-
lyített helyiség volt, nem pince. 
A várt gazdag lelet elmaradt, 
de az eljárással hitelesítettük 
a felméréseket: jellegzetes 16. 
századi edénytöredékek és sok 

üvegdarab került elő – utóbbi 
luxuscikk volt akkoriban. Ezt 
követően a déli irányba bőví-
tett szelvényből kályhacsempék, 

kályhapártázatok, kályhakürtő 
is előkerült. Ilyen még nem volt 
eddig a múzeum raktárában. Ez 
is rávilágított arra, hogy magas 
anyagi kultúrával kell számolni” 
– magyarázta a régész.

Az önkormányzat is lépne
Az idei, mintegy 30 négy-

zetméteren lezajlott ásatásnak 
két fontos hozadéka volt. Első-
sorban a régész választ kapott 
a falak építésének időrendjére. 
Továbbá, mint közvetett ered-
mény, kiderült: a helyi önkor-
mányzat meg szeretné vásárolni 
azt a két telket, amelyen a ro-
mok találhatók, hogy turisztikai 
látványosságként hasznosíthassa 
majd a kúria maradványait. Ez 
jó hír a régészek számára, akik 
így jövőre nem kell megvárják 
az őszi betakarítások lejártát, 

hanem korábban folytathatnák 
a megkezdett munkát.

Botár szerint a Becz-kúria 
esetében egy hatalmas kiter-
jedésű épületegyüttesről be-
szélünk, amely méreteiben a 
gyergyószárhegyi Lázár-kastély-
hoz hasonlítható. A régész ra-
gaszkodott hozzá, hogy ezúton 
mondjon köszönetet Kozma 
Bélának, aki megengedte, hogy 
a telkén folytassák a feltárást, 
továbbá a Dánél családnak a se-
gítségért.

Csíkkozmás polgármeste-
re, Bodó Dávid megerősítet-
te értesüléseinket a tervekkel 
kapcsolatban. „Tavaszig meg-
vásárolnánk vagy elcserélnénk 
a feltárás által érintett telkeket. 
Az önkormányzat turisztikai le-
hetőséget lát a feltárás eredmé-
nyében” – mondta.
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Folytatódik a kozmási Becz-kúria feltárása

Körkép

Csík második legnagyobb nemesi családja

A Becz-család V. László magyar királytól kapott nemesi címert 
1456-ban – egyébként ez az első, a szakma által ismert nemesíté-
si oklevél Csíkban. A Beczek feltehetően vármegyei területeket 
is birtokoltak, ezért kérték a nemesi oklevelet, mivel igazolniuk 
kellett státusukat a vármegyei főemberek előtt. A csíkkozmási 
(Zenthkozmademjéni) Becz Imre 1506-ban részt vett az agyag-
falvi székely nemzetgyűlésen. 1523-ban Imre fia, Pál neve (1571-
ben Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főkirálybírója) megjelenik egy 
peres iratban, az elkövetkezendő száz év során viszont a Beczek 
kihaltak fiúágon, bár 1576-ban még Csík második legnagyobb 
nemesi családja az övék. Becz Pál özvegye és fia, Imre (1583-ban 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főbírája) nem kevesebb mint 125 
jobbággyal rendelkezik az 50 dénáros adót fizető székely főem-
berek összeírásában. Őket csak a Lázárok előzik meg, akiknek 
153 jobbágyuk volt. Az 1614-es és az 1619-es katonai összeírás-
ban már csak Becz Tamásné szerepel mint jobbágytartó, míg egy 
1643-as összeírás már csak Béldy Jánost és Pált említi nemesként 
Csíkkozmáson. A Becz-birtokokat leányágon a Béldyek, majd 
tőlük szintén leányágon a Kálnokyak, tőlük ugyanúgy leányágon 
a Henterek örökölték.

A földradar (GPR: Gro-
und- Penetrating Radar) nagy 
frekvenciás elektromágneses 
hullámok alkalmazásán ala-
puló geofizikai kutatási mód-
szer eszköze. A módszer a ra-
darhullámok közegbeni visz-
szaverődéseinek detektálásán 
alapszik. Földradarral, illetve 
e módszerrel rendszerint a 
talaj vagy valamely műtárgy 
felszínén végeznek vonal 
menti méréseket, amelyekkel 
a felszín alatti objektumokat, 
üregeket, repedéseket kíván-
ják kimutatni.

A Becz-kúriánál végzett feltárások alapján az egykori udvarház méreteiben a Lázár-kastéllyal vetekedett

A Pénzügyminisztérium,
Az orSzágoS ADÓÜgynÖkSég,

a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 
tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. november 3-án 11 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós FAGEX PROLEM Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyóremete, Pálfiak utca 2. szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 15060493) tulajdonát ké-
pező következő ingóságot:

Rönkszállító traktor  14 400 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénz-
ügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a következő dokumentumokat: megvásárlási ajánlatot, valamint a 
kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíksze-
redai Kincstárnál megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (bejegyzési kód: 424 
6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az aján-
lattevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi 
bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; 
a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 
Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az ár-

verést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 

vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2011. október 14-én kifüggesztették.
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